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Hotărâre   

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind 

aprobarea Cadrului național al calificărilor 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. I.    

Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 28 noiembrie 2013, rectificată şi modificată, se 

modifică şi completează după cum urmează: 

1. Alineatul 1 al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(1) Cadrul naţional al calificărilor, denumit în continuare CNC,  este un instrument pentru clasificarea 

calificărilor în conformitate cu setul de criterii care corespund  nivelurilor specifice de învăţare atinse,  

prevăzut în anexa nr. 1 la hotărâre”. 

 

2. După articolul 1 se introduc patru noi articole art.1^1, 1^2, 1^3 și 1^4 care vor avea următorul 

cuprins: 

”ART. 1^1 

(1) Scopul CNC constă în integrarea şi coordonarea subsistemelor naţionale de calificări,  

îmbunătăţirea transparenţei, facilitarea accesului tuturor persoanelor la învăţarea pe tot parcursul vieţii, 

asigurarea progresului şi a calităţii calificărilor în raport cu cerinţele de pe  piaţa muncii şi cu cele ale 

societăţii civile. 

(2) CNC contribuie la asigurarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională și permite 

identificarea, măsurarea, relaţionarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite în contexte de 

învăţare formale, nonformale și/sau informale.                                                                                                                                                                                                                                        

Art.1^2   

 CNC corelează nivelurile de calificare obţinute prin învăţământul secundar inferior, învăţământul 

profesional, liceal, postliceal, învăţământul superior, ucenicie, formarea profesională continuă, atât în 

contexte formale, cât şi în contexte informale și/sau nonformale, din perspectiva învăţării pe tot 

parcursul vieţii.                                                                                                                                                                                                                                     
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Art.1^3 

CNC asigură comparabilitatea cu Cadrul European al Calificărilor, prin corelarea transparentă a 

nivelurilor de calificare stabilite la nivel naţional cu nivelurile de referinţă ale Cadrului European al 

Calificărilor, în conformitate cu legislaţia şi practicile naţionale în vigoare. 

 

Art. 1^4 

Principiile care stau la baza elaborării Cadrului Naţional al Calificărilor sunt următoarele:  

a) asigurarea transparenţei, comparabilităţii şi transferabilităţii calificărilor dobândite de cetăţeni 

în contexte de învăţare formale, non formale sau informale; 

b) promovarea şi aplicarea principiilor de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională; 

c) definirea şi descrierea calificărilor pe bază de rezultate ale învăţării; 

d) asigurarea corelării dintre nivelurile de calificare naţionale cu nivelurile de referinţă ale 

Cadrului European al Calificărilor; 

e) asigurarea relevanţei calificărilor pentru piaţa muncii; 

f) asigurarea validării competențelor dobândite  în contexte nonformale și/sau informale; 

g) cooperarea cu toţi factorii implicaţi. 

 

3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  

"ART. 2 

(1)  Se aprobă corespondenţa dintre nivelul de calificare corespunzător CNC, actul de studii care se 

eliberează la finalizarea cu succes a programului de studii/formare profesională sau  a procesului de 

evaluare a competențelor dobândite în context nonformal sau informal, emitentul actului de studii, 

contextul de învățare/formare profesională, condițiile minime de acces la programul de studii/formare 

profesională și nivelul de referinţă al Cadrului european al calificărilor (CEC), prevăzută în Anexa nr. 

2. 

(2)  Se aprobă corespondența dintre nivelul de calificare minim pentru accesul la programul de 

studii/formare profesională de tip inițiere/perfecționare/specializare sau la procesul de evaluare a 

competențelor dobândite în context nonformal sau informal, actul de studii ce se eliberează la 

finalizarea cu succes a programului de studii/formare de tip inițiere/perfecționare/specializare sau a 

procesului de evaluare a competențelor dobândite în context nonformal sau informal, emitentul actului 

de studii și contextul de învățare/formare profesională, prevăzută în Anexa nr. 3.” 

4. Articolul 3 alin. (1) se abrogă. 



3 
 

5. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

  "ART. 4 

  ANEXELE nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

3. ANEXA nr. 2 se modifică, iar noua forma este anexată la prezenta hotărâre. 

4. După ANEXA nr. 2 hotărârea se completează cu ANEXA nr. 3  anexată de la prezenta hotărâre. 

Art. II.  

Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 28 noiembrie 2013, rectificată, cu modificările şi 

completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

dându-se textelor o nouă numerotare. 

 

 

PRIM-MINISTRU 

DACIAN JULIEN CIOLOȘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti ...................2016. 

Nr. .............. 
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ANEXA nr. 2 

Corespondenţa dintre nivelul de calificare corespunzător Cadrului Național al Calificărilor(CNC), actul de studii ce se eliberează, emitentul 

acestuia, contextul de învățare/formare profesională, condițiile minime de acces la programul de studii/formare profesională și nivelul de 

referinţă al Cadrului european al calificărilor (CEC) 

 

Nr. 

crt. 

Nivelul de 

calificare 

CNC 

Actul de studii
1
 

 

Emitentul Contextul de 

învățare/formare 

Condiții minime de acces la  

programul de studii/formare 

Nivelul de 

referință 

CEC 

 
0 1 2 3 4 5 6 

 

1 1 Diplomă de absolvire Unitatea de învățământ 

acreditată 

Învățământ secundar inferior 

sau gimnazial
2
 

Învățământ primar
3
 

 

1 

 

2 1 Certificat de calificare 

profesională
 4

  

Furnizorul de formare 

profesională  autorizat
5
 

Program de calificare 

profesională 

Învățământ primar 1 

 

3 1 Certificat de competențe 

profesionale
6
 

Centrul de evaluare a 

competențelor 

profesionale dobândite în 

context non formal sau 

informal autorizat
 7
 

Evaluarea competențelor 

profesionale obținute pe alte 

căi decât cele formale
8
 

Învățământ primar 1 

                                                             
1 În înțelesul prevederilor prevederilor art. 6 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 

privind formarea profesională a adulților, republicată      
2 În înțelesul prevederilor art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
3
 În înțelesul prevederilor art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

4 În înțelesul  prevederilor art.44 alin.  (1) lit.a) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată 

5 În înțelesul  prevederilor art. 21 alin. (1)  din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată 
6
 În înțelesul prevederilor art. 33 din Ordinul comun al ministrului educației şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea 

Procedurii de evaluare şi certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale 
7 Centrul de evaluare a competențelor dobândite în context non formal sau informal  autorizat conform prevederilor cap.II din Ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al 

ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele 

formale 
8 În înțelesul prevederilor art. 45 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată 

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDINE/ORDIN%20%20%20Nr%20%204543%20pe%20468%20din%202004.doc
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDINE/ORDIN%20%20%20Nr%20%204543%20pe%20468%20din%202004.doc
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDINE/ORDIN%20%20%20Nr%20%204543%20pe%20468%20din%202004.doc
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Nr. 

crt. 

Nivelul de 

calificare 

CNC 

Actul de studii
1
 

 

Emitentul Contextul de 

învățare/formare 

Condiții minime de acces la  

programul de studii/formare 

Nivelul de 

referință 

CEC 

 
0 1 2 3 4 5 6 

 

4 2 Certificat de calificare 

profesională 

Furnizorul de formare 

profesională autorizat
 

Program de calificare 

profesională 

Învățământ  secundar inferior 

sau gimnazial 
9
 

2 

 

5 2 Certificat de competențe  

profesionale 

Centrul de evaluare a 

competențelor 

profesionale dobândite în 

context non formal sau 

informal autorizat
 

Evaluarea competențelor 

profesionale obținute pe alte 

căi decât cele formale 

Învăţământ secundar inferior 

sau gimnazial  

2 

 

6 2 Certificat de calificare 

profesională 

Furnizorul de formare 

profesională autorizat
 

Program de formare 

profesională prin ucenicie la 

locul de muncă
10

 

Învăţământ secundar inferior 

sau gimnazial  

2 

 
7 3 Certificat de calificare 

profesională 

Unitatea de învățământ 

acreditată 

Învățământ profesional
11

  Învăţământ secundar inferior 

sau gimnazial   

3 

 8 3 Certificat de calificare 

profesională 

Unitatea de învățământ 

acreditată 

Învățământ profesional în 

sistem dual
12

 

Învățământ secundar inferior 

sau gimnazial 

3 

                                                             
9
 În înțelesul prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) pct. i) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

10 În înțelesul prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de  muncă, republicată 
11 În înțelesul prevederilor art. 23 alin. (1) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
12 În înțelesul prevederilor art. 25 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
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Nr. 

crt. 

Nivelul de 

calificare 

CNC 

Actul de studii
1
 

 

Emitentul Contextul de 

învățare/formare 

Condiții minime de acces la  

programul de studii/formare 

Nivelul de 

referință 

CEC 

 
0 1 2 3 4 5 6 

 

9 3 Certificat de calificare  Unitatea de învățământ 

acreditată 

Învățământ liceal filiera 

tehnologică sau vocațională 

şi stagii de pregătire practică
 

13
 

Doi ani de liceu (filieră 

tehnologică sau vocațională) 

sau programul "A doua 

șansă"
14

 învățământ secundar 

inferior 

3 

 

10 3 Certificat de calificare 

profesională 

Furnizorul de formare 

profesională autorizat 

Program de calificare 

profesională
 

Învăţământ secundar inferior 

sau gimnazial 

3 

 

11 3 Certificat de competențe  

profesionale 

Centrul de evaluare a 

competentelor 

profesionale dobândite în 

context non formal sau 

informal autorizat 

Evaluarea competențelor 

profesionale obținute pe alte 

căi decât cele formale 

Învăţământ secundar inferior 

sau gimnazial 

3 

 

12 3 Certificat de calificare 

profesională 

Furnizorul de formare 

profesională autorizat 

Program de formare 

profesională prin ucenicie la 

locul de muncă
 

Învăţământ secundar inferior 

sau gimnazial  

3 

                                                             
13 În înțelesul prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) pct. ii) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
14 În înțelesul prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
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Nr. 

crt. 

Nivelul de 

calificare 

CNC 

Actul de studii
1
 

 

Emitentul Contextul de 

învățare/formare 

Condiții minime de acces la  

programul de studii/formare 

Nivelul de 

referință 

CEC 

 
0 1 2 3 4 5 6 

 

13 4 Diplomă de bacalaureat
15

 Unitatea de învățământ 

acreditată 

Învățământ liceal
16

 Învăţământ secundar inferior 

sau gimnazial  

4 

 

14 4 Certificat de calificare  Unitatea de învățământ 

acreditată 

Învățământ liceal Învățământ liceal filieră 

tehnologică sau vocațională 

4 

 

15 4 Certificat de calificare 

profesională 

Furnizorul de formare 

profesională autorizat  

Program de calificare 

profesională
 

Învăţământ profesional cu 

durata de minim 3 ani sau 

Învățământ liceal fără diplomă 

de bacalaureat 

4 

 

16 4 Certificat de competențe 

profesionale 

Centrul de evaluare a 

competentelor 

profesionale dobândite în 

context non formal sau 

informal autorizat  

Evaluarea competențelor 

profesionale obținute pe alte 

căi decât cele formale 

Învăţământ profesional cu 

durata de minim 3 ani sau 

Învățământ liceal fără diplomă 

de bacalaureat 

4 

 

17 4 Certificat de calificare 

profesională 

Furnizorul de formare 

profesională autorizat 

Program de formare 

profesională prin ucenicie la 

locul de muncă 

Învăţământ profesional cu 

durata de minim 3 ani absolvit 

sau Învățământ liceal cu sau 

fără diplomă de bacalaureat 

4 

 

18 5 Certificat de calificare  Unitatea/instituția de 

învățământ acreditată 

Învățământ postliceal
17

  Învățământ liceal cu sau fără 

diplomă de bacalaureat
18

 

5 

                                                             
15 În înțelesul prevederilor art. 77 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
16 În înțelesul prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
17 În înțelesul prevederilor art. 23 alin. (1) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
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Nr. 

crt. 

Nivelul de 

calificare 

CNC 

Actul de studii
1
 

 

Emitentul Contextul de 

învățare/formare 

Condiții minime de acces la  

programul de studii/formare 

Nivelul de 

referință 

CEC 

 
0 1 2 3 4 5 6 

 

19 6 Diploma de licență sau 

echivalent
19

 

Instituția de învățământ 

superior acreditată
20

 

Programe de studii 

universitare de licență
21

 

Învățământ liceal, cu 

promovarea examenului de 

bacalaureat 

6 

 

20 7 Diplomă master sau 

echivalent
22

 

Instituția de învățământ 

superior acreditată 

Programe de studii 

universitare de master 
23

 

Studii universitare de licență, 

cu promovarea examenului de 

licență 

7 

 

21 8 Diplomă de doctor
24

 Instituția organizatoare 

de studii universitare de 

doctorat prin scoli 

doctorale acreditate
25

  

 

Programe de studii 

universitare de doctorat
26

 

Studii universitare de master 

sau echivalent, cu promovarea 

lucrării de disertație 

8 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
18 În înțelesul prevederilor art. 44 alin. (9) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
19

 În înțelesul prevederilor art. 152 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
20 În înțelesul prevederilor art. 115 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
21

 În înțelesul prevederilor art. 140 alin. (1) și art. 150 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
22 În înțelesul prevederilor art. 157  din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
23 În înțelesul prevederilor art. 154 și art. 155  din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
24

 În înțelesul prevederilor art. 169  din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
25 În înțelesul prevederilor art. 158 alin. (2)  din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare   
26 În înțelesul prevederilor art. 158 alin. (2)  din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
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ANEXA nr. 3 

Corespondența dintre nivelul de calificare minim pentru accesul la programul de studii/formare profesională de tip 

inițiere/perfecționare/specializare, actul de studii ce se eliberează, emitentul acestuia și contextul de învățare/formare profesională 

 

Nr. 

crt. 

Nivelul de calificare 

minim pentru  accesul la 

programul de 

studii/formare  

Actul de studii 

 

 

 

Emitentul 

Contextul de învățare/formare 

 
0 1 2 3 4 

 1 

Absolvent de 1, 2, 3 sau 4 

clase  

Certificat de competențe 

profesionale  

Centrul de evaluare a competențelor 

profesionale dobândite în context non formal 

sau informal autorizat 

Evaluarea competențelor profesionale 

dobândite în context non formal sau 

informal 

 2 
Absolvent de 1, 2, 3 sau 4 

clase  

Certificat de absolvire 
27

 Furnizorul de formare profesională autorizat Program de formare profesională de 

tip inițiere
28

 

 3 

1 Certificat de competențe 

profesionale  

Centrul de evaluare a competențelor 

profesionale dobândite în context non formal 

sau informal autorizat 

Evaluarea competențelor profesionale 

dobândite în context non formal sau 

informal 

 4 
1 Certificat de absolvire  Furnizorul de formare profesională autorizat Program de formare profesională de 

tip inițiere/perfecționare/specializare
29

 

 
5 2 Certificat de absolvire  Furnizorul de formare profesională autorizat Program de formare profesională de 

tip inițiere/ perfecționare/ specializare 

 

6 2 Certificat de competențe 

profesionale  

Centrul de evaluare a competențelor 

profesionale dobândite în context non formal 

sau informal autorizat 

Evaluarea competențelor profesionale 

dobândite în context non formal sau 

informal 

                                                             
27

 În înțelesul  prevederilor art. 4 din Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 501/5253/2003 pentru aprobarea 

Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările și completările ulterioare 
28 În înțelesul  prevederilor art. 8 alin. (3), lit.a) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată 
29 În înțelesul  prevederilor art. 8 alin. (3), lit.a) și c) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată 

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDINE/ORDIN%20%20%20Nr%20%20501%20pe%205253%20din%202003.doc
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7 3 Certificat de absolvire  Furnizorul de formare profesională autorizat Program de formare profesională de 

tip inițiere/ perfecționare/ specializare 

 

8 3 Certificat de competente 

profesionale  

Centrul de evaluare a competențelor 

profesionale dobândite în context non formal 

sau informal autorizat 

Evaluarea competenţelor profesionale 

dobândite în context nonformal sau 

informal 

 

9 4 Certificat de competențe 

profesionale  

Centrul de evaluare a competențelor 

profesionale dobândite în context non formal 

sau informal autorizat 

Evaluarea competenţelor profesionale 

dobândite în context nonformal sau 

informal 

 
10 4 Certificat de absolvire Furnizorul de formare profesională autorizat Program de formare profesională de 

tip inițiere/ perfecționare/ specializare 

 

11 5 Certificat de absolvire Furnizorul de formare profesională autorizat Program de formare profesională de 

tip perfecționare/ specializare
30 

 
12 5 Certificat de absolvire

31
 Instituția de învățământ superior acreditată Programe de studii postuniversitare de 

perfectionare
32

 

 
13 6 Certificat de absolvire Furnizorul de formare profesională autorizat Program de formare profesională de 

tip perfecționare/ specializare 

 

14 6 Certificat de atestare a 

competențelor profesionale
33

 

Instituția de învățământ superior acreditată Programe de studii postuniversitare de 

formare și dezvoltare profesională 

continuă 

                                                             
30

 În înțelesul prevederilor art. 8 alin. (3) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată 
31 În înțelesul prevederilor art. 173 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
32 În înțelesul prevederilor art. 173 alin. (5^1)din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
33 În înțelesul prevederilor art. 173 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
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15 6 Certificat de absolvire

34
 Instituția de învățământ superior acreditată Programe de studii postuniversitare de 

perfectionare
 35

 

 
16 8 Atestat de studii postdoctorale

36
 Școală doctorală acreditată

37
 Programe de studii postdoctorale

38
 

 

                                                             
34 În înțelesul prevederilor art. 173 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
35

 În înțelesul prevederilor art. 173 alin.(7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
36 În înțelesul prevederilor art. 172 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
37 În înțelesul prevederilor art. 158 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
38 În înțelesul prevederilor art. 172 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 


