
 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

Hotărâre   

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

organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată și având în vedere 

prevederile art. 340 și 3401 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

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

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr. 435 din 22 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, 

se modifică şi se completează și va avea următorul cuprins: 

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

„ Art. 3. -  Misiunea asumată de A.N.C. este de asigurare a cadrului general pentru 

dezvoltarea sistemului de calificări necesare susţinerii unei resurse umane naţionale 

competitive, capabile să funcţioneze eficient în societatea actuală şi într-o comunitate 

a cunoaşterii.” 

2. La articolul 4 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„  (1) În conformitate cu legislaţia privind formarea profesională a adulţilor şi cea 

privind educaţia naţională, A.N.C. îndeplinește rolul de: 

a) Punct national 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; 

f) Serviciu Național de Asistență EPALE pentru România (EPALE – Platforma 

electronică pentru  educația adulților în Europa;” 

3. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul 

cuprins: 

„ (11) Pentru îndeplinirea rolurilor prevăzute la alin. (1), A.N.C. îndeplinește 

următoarele atribuţii:   

a) elaborează, implementează şi actualizează Cadrul naţional al calificărilor şi 

Registrul naţional al calificărilor pe baza corelării cu Cadrul european al calificărilor;   

b) asigură armonizarea și reglementarea sistemului naţional al calificărilor cu celelalte 

sisteme de calificări existente la nivel european şi internaţional;   

c) asigură, alături de instituțiile cu atribuții în domeniu, realizarea cadrului legal în 

sistemul de educare şi formare profesională a adulţilor;   

d) participă, alături de Ministerul Educaţiei şi alte ministere interesate, la elaborarea 

metodologiei pentru identificarea, evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării în 

contexte nonformale şi informale şi a metodologiei de acordare a creditelor 

transferabile;   

e) sprijină instituţiile de învăţământ superior  în organizarea de programe de studii 

postuniversitare; ;   

f) aprobă standardele ocupaţionale, coordonează şi controlează la nivel naţional 

elaborarea standardelor ocupaţionale şi avizează standardele de pregătire 

profesională;   

g) înaintează comitetelor sectoriale, în scopul validării, standardele ocupaţionale 

elaborate pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei şi 

al ministrului muncii şi solidarității sociale;  

h) promovează dialogul social și coordonează activitatea comitetelor sectoriale;  

i) avizează înfiinţarea comitetelor sectoriale, cu acordul consiliului de administraţie al 

A.N.C., şi sprijină desfăşurarea activităţii acestora;    

j) asigură finanțarea comitetelor sectoriale, în condițiile legii, în limita creditelor 

bugetare aprobate de către Ministerul Educației pentru această destinație; 

k) autorizează/acreditează centrele de evaluare a competenţelor profesionale obţinute 

în sistem nonformal şi informal şi gestionează registrul naţional al centrelor de 

evaluare a competenţelor profesionale, tipăreşte şi gestionează certificatele de 

competenţă profesională, eliberate de centrele de evaluare autorizate;   



 

l) coordonează asigurarea calităţii în formarea profesională a adulţilor realizată în 

cadrul centrelor de evaluare a competenţelor profesionale obţinute în sistem 

nonformal şi informal autorizate/acreditate;   

m) elaborează criteriile şi procedurile de evaluare şi certificare a evaluatorilor de 

competenţe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori şi a evaluatorilor externi;  

n) elaborează metodologia de certificare a specialiștilor în calificări, care se aprobă 

prin ordin al ministrului educației; 

o) certifică evaluatorii de competenţe profesionale, evaluatorii de evaluatori şi 

evaluatorii externi;   

p) asigură realizarea, gestionarea şi actualizarea Registrului naţional al evaluatorilor 

de competenţe profesionale, evaluatorilor de evaluatori şi evaluatorilor externi 

certificaţi;   

q) elaborează şi implementează programe şi proiecte naţionale, internaţionale sau ale 

Uniunii Europene pentru îndeplinirea misiunilor sale;   

r) propune Ministerului Educaţiei și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale 

elemente de politici şi de strategii naţionale, acte normative referitoare la 

reglementarea sistemului naţional al calificărilor şi la dezvoltarea resurselor umane;   

s) participă la elaborarea unor planuri sau programe de interes naţional în domeniul 

calificărilor şi al formării profesionale a adulţilor;   

ș) efectuează activităţi de transfer de cunoştinţe, educație și formare profesională, 

consultanţă, asistenţă tehnică și statistică în domeniul său de activitate;   

t) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.” 

4. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (21) și (22), cu 

următorul cuprins: 

„ (21) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, președintele emite decizii şi instrucțiuni, în 

condițiile legii.  

(22) Președintele poate delega unele dintre  atribuțiile  sale prin decizie, în condițiile 

legii.” 

5. La articolul 5, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ (10) Structura organizatorică a A.N.C. este prevăzută în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educației 

pot fi organizate servicii, birouri, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate 

pentru A.N.C.” 

6. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) Veniturile proprii ale A.N.C. provin  din tarifele pentru serviciile de asistenţă 

tehnică şi/sau de specialitate ale A.N.C. privind verificarea, validarea şi aprobarea 

standardelor ocupaţionale, elaborarea şi validarea calificărilor, evaluarea şi 



 

autorizarea/acreditarea centrelor de evaluare a competenţelor profesionale, a 

organismelor de evaluare, certificarea evaluatorilor de evaluatori, a evaluatorilor de 

competenţe, evaluatorilor externi și a specialiștilor în calificări, precum şi din 

derularea de proiecte naţionale şi internaţionale, din organizarea de manifestări 

naţionale şi internaţionale, donaţii, sponsorizări şi din alte venituri realizate în 

condiţiile legii.  ” 

7. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ (3) Tarifele menționate la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului educației și se 

constituie venituri proprii la bugetul A.N.C .” 

8. După articolul 10 se introduce un nou articol, art. 101, cu următorul cuprins: 

„ Art. 101. (1) La nivelul A.N.C. funcționează un Consiliu de administrație, fără 

personalitate juridică. 

(2) Consiliul de administrație este format din persoanele cu funcție de conducere din 

cadrul instituției și de către reprezentanți ai oficiului juridic și resurse umane. 

(3) Consiliul de administrație: 

a) aprobă standardele ocupaționale; 

b) avizează înfiinţarea comitetelor sectoriale; 

c) adoptă proiectul de buget și avizează execuția bugetară la nivelul A.N.C.; 

d) avizează instrucțiunile emise de presedintele A.N.C.; 

e) aprobă participarea A.N.C. în programe şi proiecte naţionale, internaţionale sau ale 

Uniunii Europene pentru îndeplinirea misiunilor sale;   

f) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine și metodologii ale ministrului 

educației; 

(4) Participarea la ședințele consiliului de administrație al A.N.C.  nu este 

remunerată.” 

9. Alin. (3) de la art. 7, alin. (2) și (3) de la art. 9 și lit. b) și c) de la art. 10 se abrogă. 

Art. II Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale pentru 

Calificări se aprobă prin ordin al ministrului educației, în termen de 30 de zile de la 

intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. III Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, se înlocuiește cu anexa la 

prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

 

PRIM-MINISTRU 

Nicolae-Ionel CIUCĂ 



 

                                                                                                                   


