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Capitolul 1 – Generalităţi
Prezenta metodologie este realizată pe baza procedurii operaționale privind
actualizarea informațiilor înregistrate în RNCIS și reglementează circuitul dosarului
destinat actualizării informațiilor în RNCIS a unei calificări de nivel universitar și
modalitatea în care documentele cuprinse în acest dosar sunt verificate și analizate.
Conform OMEN nr. 3475/2017, înscrierea în RNCIS a calificărilor de nivel universitar
este o condiție necesară autorizării/acreditării programelor de studii oferite de către
instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu,
pentru a demonstra legătura dintre calificările obținute și cerințele pieței muncii.
Programele de studii asigură conformitatea între competenţele dobândite în
învăţământul superior şi rezultatele învăţării aferente competenţelor specifice ocupaţiilor
existente în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) sau Standardul Internaţional de
Clasificare a Ocupaţiilor (International Standard Classification of Occupations ISCO-08).
Termenii şi definiţiile utilizate în formularele necesare înscrierii sau actualizării
informaţiilor în RNCIS coincid cu cele utilizate în ISCED 2013 (Standardul Internaţional
pentru Educaţie), astfel urmărindu-se atât alinierea la standardele europene, cât şi
asigurarea corespondenţei dintre calificări, programe de studii, piaţa naţională şi piața
europeană a muncii.
Pentru actualizarea informațiilor în RNCIS a unei calificări aferente unui program de
studii universitare de licență sau masterat, solicitantul transmite către ANC un dosar pe
suport digital (documente scanate în format .pdf), în format electronic, sau dosar fizic.
Dosarele se completează distinct pentru fiecare tip de program în parte.
Această metodologie se aplică de fiecare dată când orice instituţie de învăţământ
superior, acreditată sau autorizată să funcţioneze provizoriu în România, depune la sediul
Autorității Naționale pentru Calificări un dosar de actualizare a informațiilor în RNCIS a
unei calificări de nivel universitar.
Conținutul dosarului este întocmit conform Anexei la Metodologia de înscriere și
înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din
Învățământul Superior (RNCIS), potrivit prevederilor OMEN nr. 3475/2017, cu modificările
și completările ulterioare.
Reglementări internaţionale
- SR EN ISO 9000:2015 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale
şi vocabular;
- SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
- CAEN – Clasificarea statistică națională a activităților economice din România;
- ESCO – Clasificarea europeană a aptitudinilor/competențelor, calificărilor și
ocupațiilor;
- ISCED – Clasificarea internațională standard a educației;
- COR – Clasificarea Ocupațiilor din România.
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- ISCO-08 – Clasificarea Internațională Standard a Ocupațiilor
Legislaţie primară
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- OMEN nr. 3475/2017 privind aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a
calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din
Învățământul Superior (RNCIS), cu modificările şi completările ulterioare;
- OMEN nr. 3973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obținute prin
sistemul de învățământ anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului Național
al Calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin cadrul național al
calificărilor;
Legislaţie secundară
- Hotărârea de Guvern nr. 556/2011 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale pentru
Calificări, aprobat prin ordinul ministrului educației naționale nr. 5520/2017;
- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
- Hotărârea nr. 918/20.11.2013 privind aprobarea Cadrului Național al Calificărilor,
cu modificările și completările ulterioare;
Alte documente/reglementări interne ale ANC
- Regulamentul de ordine interioară al ANC;
- Decizii ANC;
- Procedura operatională privind actualizarea informațiilor înregistrate în RNCIS;

Capitolul 2 - Procedura de actualizare a informațiilor înregistrate în RNCIS

2.1. Conținutul dosarului de actualizare în RNCIS a unei calificări aferente unui
program de studii universitare
Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:
1) Formularul pentru actualizarea informațiilor în RNCIS (similar cu Formularul
pentru înscrierea unei calificării în RNCIS (conform Anexei la Metodologie)).
2) Suplimentul la diplomă.
3) Dovada achitării tarifului de evaluare, reprezentând tariful pentru verificarea unui
dosar de solicitare în vederea actualizării unei calificări aferente unui program de
studii universitare.
4) Raportul ARACIS pentru a corela data de expirare din raport cu cea înregistrată în
RNCIS.
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2.2. Actualizarea calificării în baza de date a ANC
(1) După finalizarea procesului de verificare a dosarului de actualizare aferent
calificării, informațiile sunt actualizate în baza de date internă a ANC.
(2) După actualizarea informațiilor în baza de date internă ANC, informațiile sunt
actualizate și pe site-ul ANC.

2.3. Transmiterea rezultatului
(1) După verificarea dosarului și a informațiilor retransmise (dacă este cazul), ANC
înștiințează solicitantul cu privire la conformitatea documentelor depuse și
actualizarea calificării propuse în RNCIS.

GLOSAR TERMENI ȘI ABREVIERI
Nr.
Crt.

Termenul*
Calificare

1.

Competență

2.

Abilități
3.

Definiţia şi/ sau, dacă este cazul, actul care defineşte
termenul
Un rezultat formal al unui proces de evaluare și validare,
obținut în momentul în care o autoritate competentă
stabilește că o persoană a dobândit rezultate ale învățării
corespunzătoare
unor
standarde
date.
(Sursa:
RECOMANDAREA CONSILIULUI din 22 mai 2017 privind
Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot
parcursul vieții și de abrogare a Recomandării
Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008
privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru
învățarea de-a lungul vieții – Anexa 1 (Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene 2017/C 189/03))
Capacitatea dovedită de a utiliza cunoștințe, aptitudini și
abilități personale, sociale și/sau metodologice în situații
de muncă sau de studiu și pentru dezvoltarea profesională
și personal. (Sursa: RECOMANDAREA CONSILIULUI din 22
mai 2017 privind Cadrul european al calificărilor pentru
învățarea pe tot parcursul vieții și de abrogare a
Recomandării Parlamentului European și a Consiliului din
23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al
calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții – Anexa 1
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2017/C 189/03))
Capacitatea de a aplica cunoștințe și de a utiliza knowhow pentru a duce la îndeplinire sarcini și a rezolva
probleme. În contextul Cadrului European al Calificărilor,
abilitățile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând
utilizarea gândirii logice, intuitive și creative) sau practice
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Rezultatele
învăţării

4.

Credit ECTS

5.

Cunoștințe

6.

(implicând dexteritate manuală și utilizarea de metode,
materiale, unelte și instrumente). (Sursa: RECOMANDAREA
CONSILIULUI din 22 mai 2017 privind Cadrul european al
calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și de
abrogare a Recomandării Parlamentului European și a
Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului
european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții
– Anexa 1 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2017/C
189/03))
Enunțuri care se referă la ceea ce cunoaște, înțelege și
este capabil să facă un cursant la terminarea unui proces
de învățare și care sunt definite sub formă de cunoștințe,
aptitudini, responsabilitate și autonomie.
(Sursa: RECOMANDAREA CONSILIULUI din 22 mai 2017
privind Cadrul european al calificărilor pentru învățarea
pe tot parcursul vieții și de abrogare a Recomandării
Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008
privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru
învățarea de-a lungul vieții – Anexa 1 (Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene 2017/C 189/03))
Creditele ECTS exprimă volumul de învăţare bazat pe
rezultatele învăţării şi volumul de muncă aferent. 60 de
credite ECTS sunt alocate rezultatelor învăţării şi
volumului de muncă aferent pentru un an de studii cu
frecvenţă întreagă sau echivalent, care cuprinde în mod
normal un număr de componente educaţionale cărora le
sunt alocate credite (pe baza rezultatelor învăţării şi a
volumului de muncă). Creditele ECTS sunt exprimate în
general în numere întregi.
(Sursa: Ghidul utilizatorului sistemului european de
transfer şi acumulare a creditelor ECTS/SECT, elaborat de
Comisia Europeană în forma actualizată ediţia 2015, din
12.09.2019)
Rezultatul asimilării de informații prin învățare.
Cunoștințele reprezintă ansamblul de fapte, principii,
teorii și practici legate de un anumit domeniu de muncă
sau de studiu. În contextul Cadrului European al
Calificărilor, cunoștințele sunt descrise ca teoretice și/sau
faptice. (Sursa: RECOMANDAREA CONSILIULUI din 22 mai
2017 privind Cadrul european al calificărilor pentru
învățarea pe tot parcursul vieții și de abrogare a
Recomandării Parlamentului European și a Consiliului din
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Responsabilitate/
autonomie

7.

ESCO
8.
Cadrul Național al
Calificărilor (CNC)
9.

EQF/CEC

10.

11.

12.

Registrul Naţional
al Calificărilor din
Învăţământul
Superior (RNCIS)

ANC

23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al
calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții – Anexa 1
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2017/C 189/03))
În contextul CEC, capacitatea cursantului de a aplica în
mod autonom și responsabil cunoștințele și abilitățile sale
(Sursa: RECOMANDAREA CONSILIULUI din 22 mai 2017
privind Cadrul european al calificărilor pentru învățarea
pe tot parcursul vieții și de abrogare a Recomandării
Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008
privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru
învățarea de-a lungul vieții – Anexa 1 (Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene 2017/C 189/03)
European
Classification
of
Skills,
Competences,
Qualifications and Occupations/Clasificarea europeană a
aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor
Cadrul naţional al calificărilor este un instrument pentru
stabilirea calificărilor, în conformitate cu un set de
criterii ce corespund unor niveluri specifice de învăţare.
Cadrul naţional al calificărilor are ca scop integrarea şi
coordonarea subsistemelor naţionale de calificări şi
îmbunătăţirea transparenţei, accesului, progresului şi
calităţii calificărilor în raport cu piaţa muncii şi
societatea civilă1.
European Qualifications Framework/Cadrul European al
Calificărilor – este un instrument de referință pentru a
compara nivelurile de calificare ale diferitelor sisteme de
calificări și care promovează atât învățarea de-a lungul
vieții, cât și egalitatea de șanse în societatea bazată pe
cunoaștere, precum și continuarea integrării cetățenilor
pe piața europeană a muncii, respectând în același timp
marea diversitate a sistemelor naționale de educație.
(Sursa: Legea educației naționale nr. 1 / 2011, cu
modificările și completările ulterioare – Anexă)
RNCIS este parte integrantă a Registrului Național al
Calificărilor (RNC) și reprezintă un instrument care
stabilește structura calificărilor, asigură recunoașterea
națională,
precum
și
compatibilitatea
și
comparabilitatea internațională a calificărilor dobândite
în cadrul sistemului de învățământ superior și vizează
introducerea unei calificări din piața muncii, în
concordanță cu Registrul Național al Calificărilor și Cadrul
European al Calificărilor2.
Autoritatea Naţională pentru Calificări
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13.
14.

RNCIS
ARACIS

Registrul Naţional al Calificărilor din
Învăţământul
Superior
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul
Superior
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