
 

N O T Ă  D E  F U N D A M E N T A R E 

 

 

Secțiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

 

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind 

organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări 

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. 

Descrierea 

situației 

actuale 

     Autoritatea Naţională pentru Calificări este înfiinţată prin 

prevederile art. 340 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare. 

      În conformitate cu prevederile articolului 340 alin. (5) din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011,cu modificările și completările 

ulterioare, Autoritatea Naţională pentru Calificări este coordonată de 

Ministerul Educaţiei.  

     În prezent, potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 556/2011 

privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 

pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare, 

Autoritatea Națională pentru Calificări își asumă misiunea  de 

asigurare a cadrului general pentru realizarea formării profesionale 

continue şi dezvoltarea de calificări necesare susţinerii unei resurse 

umane naţionale competitive, capabile să funcţioneze eficient în 

societatea actuală şi într-o comunitate a cunoaşterii.  

     Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în 

domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, 

aprobată prin Legea nr. 307/2021, Autoritatea Națională pentru 

Calificări conform art. I pct. 17, 18  nu mai are atribuții în domeniul 

educației și formării profesionale a adulților, acestea fiind transferate 

Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 



 

2. 

Schimbări 

preconizate 

    Prin prezentul act normativ se pun în acord prevederile în vigoare 

de la nivel primar, respectiv ale Legii educației naționale nr. 1/2011 

cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată 

prin prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2016 

pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile 

educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, aprobată prin 

Legea nr. 307/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 1219 din 22 

decembrie 2021. 

    Totodată, având în vedere faptul că în ultimii ani Autorității 

Naționale pentru Calificări i-au fost delegate mai multe atribuții de 

către Ministerul Educației este necesară prevederea acestora în  

Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările 

și completările ulterioare. 

     Astfel, prin noile atribuții, Autoritatea Națională pentru Calificări 

îndeplinește rolul de: 

a) Punct național de coordonare pentru Cadrul European al Calificărilor; 

b) Centru Euroguidance în România; 

c) Punct național de contact pentru recunoașterea calificărilor și pentru 

cererile, întrebările și comunicările referitoare la European Skills, 

Competences, Qualifications and Occupations (ESCO) - Clasificarea 

europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor; 

d) Centru Național Europass în România; 

e) Instituție responsabilă pentru recunoașterea calificărilor profesionale 

dobândite în sistem formal, nonformal și informal la furnizori de formare 

profesională autorizați/centre de evaluare a competențelor autorizate și/sau 

alte autorități competente din statele membre ale Uniunii Europene și ale 

Spațiului Economic European; 

      Prin prezenta modificare, este prevăzut în cadrul structurii organizatorice 

și Consiliul de administrație, la recomandările Curții de Conturi a României. 

         Totodată, a fost prevăzută și finanțarea comitetelor sectoriale pentru 

acoperirea cheltuielilor legate de funcţionarea secretariatului tehnic (instituţii 

de dialog social de utilitate publică) astfel cum este relementată prin 

Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de 

protecţie socială, cu modificările și completările ulterioare.  

          Astfel, finanțarea comitetelor sectoriale se va realiza în limita creditelor 

bugetare aprobate de către Ministerul Educației pentru această destinație 



 

          De asemenea, noua misiune a instituției este prevăzută în proiectul de 

Hotărâre de Guvern, fiind coroborată  cu ultimele acte normative în vigoare. 

 

3. Alte 

informații 

Nu este cazul. 

 

 

 

 

 Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

 

 

1. Impactul macroeconomic  

2. Impactul asupra mediului de afaceri 
Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

21. Impactul asupra sarcinilor 

administrative. 

a) Se va cuantifica impactul net al 

sarcinilor administrative, evidențiindu-

se atât costurile administrative generate 

de noul act normativ sau de modificarea 

legislativă, cât și de costurile 

administrative eliminate. 

Simplificarea procedurilor 

administrative.  

22.Impactul asupra întreprinderilor 

mici și mijlocii. 

a) Se va prezenta rezultatul cu privire la 

aplicarea testului întreprinderilor mici și 

mijlocii, precum și avizul obținut în 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 



 

conformitate cu dispozițiile Legii nr. 

346/2004 privind stimularea înființării și 

dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii, cu modificările și completările 

ulterioare, de la Grupul pentru 

evaluarea impactului economic al 

actelor normative asupra 

întreprinderilor mici și mijlocii, anterior 

transmiterii actului spre avizare pe 

circuitul 

interministerial. 

Se va indica procentul pe care îl dețin 

întreprinderile mici și mijlocii în cadrul 

afectat de măsura legislativă, precum și 

impactul acesteia asupra activităților 

întreprinderilor mici și mijlocii din 

domeniul respectiv. 

3. Impactul social Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul 

5. Alte informaţii Nu este cazul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- mii Lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

(i) impozit pe profit 

c) bugetul

 asigurărilor sociale 

de stat: 

(i)contribuții de 

asigurări 

Nu este cazul 

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/ minus, din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

(i)cheltuieli de 

personal 

(ii) bunuri şi servicii 

c)bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

Nu este cazul 



 

(ii)  bunuri şi servicii 

3. Impact financiar, 

plus/ minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

Nu este cazul 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creșterii 

cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul 

5. Propuneri pentru a 

compensa scăderea 

veniturilor bugetare 

Nu este cazul 

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor 

veniturilor şi/sau 

cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul 

7. Alte informații Nu este cazul 

 

 

 

 

 



 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

 

1. Masuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor prezentului act 

normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a prezentului act 

normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

 

 

 

a) - Ordin al ministrului educației naționale nr. 

5520/2017 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Autorității Naționale 

pentru Calificări 

    - Ordinul ministrului muncii solidarității sociale și    

familiei și al ministrului educației și cercetării nr. 

468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi 

certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte 

căi decât cele formale, cu modificările și completările 

ulterioare 

11.Compatibilitatea prezentului act 

normativ cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice. 

Nu este cazul 

a) impact legislativ-prevederi de 

modificare și completare a cadrului 

normativ în domeniul achizițiilor publice, 

prevederi derogatorii. 

b) norme cu impact la nivel 

operațional/tehnic-sisteme electronice 

utilizate în desfășurarea procedurilor de 

achiziție publică, unități centralizate de 

achiziții publice, structura 

organizatorică internă a autorităților 

contractante. 

Nu este cazul 

 2. Conformitatea prezentului act normativ 

cu legislația comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi   

comunitare. 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Masuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

Prezentul act normativ nu necesită măsuri 

normative necesare aplicării proiectului de act 

normativ. 



 

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii 

Europene 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaționale din care decurg 

angajamente 

Nu au fost identificate acte/documente 

internaționale din care să decurgă angajamente. 

6. Alte informaţii 

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

 

 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

 

 

1. Informații privind procesul de 

consultare cu organizații 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Nu e cazul 

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor 

cu care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor 

organizații este legată de obiectul 

prezentului act normativ 

Nu e cazul 

3. Consultările organizate cu 

autoritățile administraţiei publice locale, 

în situaţia în care prezentul act normativ 

are ca obiect activităţi ale acestor 

autorităţi, în condiţiile Hotărârii de 

Guvern nr. 521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale 

la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

Nu este cazul 



 

4. Consultările desfășurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare al 

Țării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenței 

e) Curtea de Conturi 

 

 

Proiectul prezentului act normativ a fost 

avizat de Consiliul Legislativ prin avizul 

nr……… și de Consiliul Economic și Social 

prin avizul nr ....... 

6. Alte informații Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind 

elaborarea şi implementarea prezentului act 

normativ 

 

1. Informarea societății civile cu privire la 

necesitatea elaborării prezentului act 

normativ 

Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute 

de art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind 

procedurile, la nivelul Guvernului, pentru 

elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 

documente de politici publice, a proiectelor de 

acte normative, precum şi a altor documente, în 

vederea adoptării/aprobării, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

561/2009. 

2.Informarea societății civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în 

urma    implementării    prezentului   act 

normativ,   precum   şi   efectele   asupra 

sănătății şi securități cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate 



 

Secţiunea a 8-a Măsuri     de implementare 

 

1. Măsuri de punere în aplicare a 

prezentului act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/ sau locale – înfiinţarea unor 

noi organisme sau extinderea 

competenţelor 

instituţiilor existente 

Nu au fost identificate 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, 

structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări. 

 

MINISTRUL EDUCAȚIEI  

     SORIN MIHAI CÎMPEANU  

 

 

 

 

 

          AVIZĂM FAVORABIL 

 

 

         MINISTRUL JUSTIȚIEI                                  MINISTRUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE 

   MARIAN-CĂTĂLIN PREDOIU                    MARIUS-CONSTANTIN BUDĂI 

 

 

 

 

                                                                    MINISTRUL FINANȚELOR, 

ADRIAN CÂCIU 

                                                               

 

 


