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Coordonarea CNC - MECC  

Direcția Cadrul național al calificărilor

 Direcția Cadrul național al calificărilor – Punct

național de coordonare a CNC, responsabil de

dezvoltarea CNC RM cu implicarea tuturor actorilor

interesați în formare de cadre calificate pentru piața

muncii și de raportare la nivel internațional asupra

progreselor efectuate.

 Statut: structură în cadrul Ministerului Educației,

Culturii și Cercetării compusă din 4 persoane.

ea depardrul



Direcția CNC – Atribuții

 Dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor din 
Moldova în conformitate cu EQF LLL

 Implementarea și asigurarea funcționalității Registrului 
Național al Calificărilor

 Monitorizarea implementării CNC de către instituțiile 
de educație și de formare de toate nivelurile

 Procesul de autentificare, recunoaștere și echivalare a 
actelor de studii și a calificărilor obținute în sistemul 
național de educație și în străinătate

 Centru național ENIC-NARIC.



Cadrul legal

 Codul Educației, Legea nr. 152 din17.07.2014;

 Cadrul național al calificărilor din Republica Moldova, Hotărâre a Guvernului

nr.1016/2017;r

 Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/ profesiilor,

Hotărâre a Guvernului nr. 425/2015;

 Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor

pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar,

Hotărâre a Guvernului nr. 853/2015;nlatoarele

 Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităţilor în învățământul

superior, Hotărâre a Guvernului nr. 482/2017;

 Registrul Național al Calificărilor, Hotărâre a Guvernului nr.1199/2018: conceptul

tehnic, structura RNC și Regulamentul de funcționare a RNC;

 Legea nr. 244/2017 cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profesională;

 Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14); etc. Legea area
depardrul



Cadrul Național al Calificărilor 

din Republica Moldova

HG nr. 1016/2017



Rolul CNC RM

• Asigură organizarea raţională a pieţei serviciilor de instruire
pornind de la necesităţile pieţei muncii în contextul dezvoltării
economiei naţionale

• Implică toți partenerii sociali interesați în calificări relevante
pentru piața muncii

• Formarea calificărilor bazate pe rezultatele învățării asigurare de
calitate

• Catalizator pentru învățarea pe parcursul întregii vieți

• Corelarea nivelurilor de calificare din CNC cu 8 nivele de
referință ale CEC

• Instrument pentru recunoaștere și echivalarea actelor de studii și a
calificărilor obținute în diferite sisteme naționale de educație

• Sprijină mobilitatea în scopul continuării studiilor sau angajării în
câmpul muncii în țară și peste hotare.



Direcția CNC – parteneri sociali

 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

 ministerele de resort

 comitetele sectoriale

 asociații profesionale

 instituții de învățământ

 Camera de Comerț și Industriei a RM

 Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și 
Cercetare

 sindicatele de ramură, etc.



Rolul partenerilor sociali în dezvoltarea CNC

• Partenerii sociali participare în procesul de elaborare, consultare,

avizare a cadrului normativ; a standardelor de calificare; în

dezvoltarea RNC

• Comitetele sectoriale - participă în procesul de elaborare, revizuire

și validare a standardelor de calificare

• Ministerele de resort – coordonează standardele de calificare

• Instituțiile de învățământ - participă la elaborarea, revizuirea și

implementarea standardelor de calificare, compatibilizează

curricula cu prevederile CNC

• Consiliul Național pentru Calificări – organ consultativ al MECC în 

dezvoltarea CNC – 20 de reprezentanți ai partenerilor sociali.



Principalele probleme în dezvoltarea CNC RM 

• Dialog slab între prestatorii de programe de formare      

și angajatori

• Comitete sectoriale create (6 din 12) nu pentru toate 

domeniile de formare

• Lipsa standardelor ocupaționale/standardelor de 

competență

• Lipsa unui studiu privind necesitatea în calificări 

concrete pentru piața muncii pentru următorii 5 ani.



Realizări  în dezvoltarea CNC
• Cadrul național al calificărilor din RMoldova HG nr.1016/2017

• Metodologia de elaborare, revizuire și validare a standelor de 

calificare (concept nou), elaborarea și aprobarea

• 40 de noi standarde de calificare:domeniile Educație, TIC, și Sănătate –

recomandate pentru implementare: www.mecc.gov.md

• în proces de elaborare st. de calificare: dom. Sănătate (înv.superior), 

Adricultură (2 dom) 

• Certificați 50 de experți în elaborarea standardelor de calificare 

• Creat Consiliul Național pentru Calificări – 20 de parteneri sociali

• Au fost identificați partenerii sociali – rolul în dezvoltarea CNC RM

• Registrul Național al Calificărilor - HG nr. 1199/2018 

Conceptul tehnic și Structura RNC; Regulamentul de funcționare al RNC

• HG nr. 1167/2018 cu privire la corespondența actelor de studii și 

calificărilor obținute în sistemul național până la aprobarea CNC, cu 

nivelurile CNC și accesul la studii.

http://www.mecc.gov.md/


Realizări  în dezvoltarea CNC
• Elaborarea cadrului normativ pentru realizarea procesului de 

recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii și  

• Delegarea relizării procedurii către OLSDÎ, instituții de învățământ 

superior și profesional tehnic 

• Elaborarea cadrului normativ pentru realizarea procesului de 

autentificare a actelor de studii și

• Delegarea relizării procedurii de autentificare către CTICE

• 26 de centre de perfectare a actelor de studii eliberate în partea 

stângă a Nistrului

• Centru național ENIC-NARIC - informații referitoare la sistemul

național de educație și colaborarea cu statele membre

• www.mecc.gov.md/Internațional – informații și acte normative cu 

privire la procesul de autentificare, recunoaștere și echivalare a 

actelor de studii și a calificărilor.

http://www.mecc.gov.md/


Priorități  2020
• Aprobarea prin HG a CC-RM – modificarea HG 1016/2017 în 

baza recomandărilor PE și propuerilor CE 2017/2018/2019 privind 
EQF

• SIA Registrul Național al Calificărilor–implementarea și 
asigurarea funcționalității  

• Metodologia de înregistrare a calificărilor în RNC și 

înregistrarea în RNC a programelor acreditate până în 2022

• Metodologia de transpunere a competențelor profesionale în 
rezultate ale învățării 

• Ghid metodologic de elaborare a procedurii de evaluare a 
calificării  - testarea cunoștințelor, abilităților și competențelor

• Metodologia de implementare a standardelor de calificare de 
către instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior 

• Dezvoltarea dialogului cu piața muncii/partenerii sociali -
elaborarea standardelor de calificare - implementarea în programe 
de formare - asigurarea corespondenței ofertei educaționale cu 
cererea pieței muncii.



Priorități 2020

• Aprobarea Regulamentului de recunoaștere și echivalare a actelor
de studii și a calificărilor obținute în străinătate

• Descentralizarea procesului de recunoaștere a actelor de studii
pentru admitere către instituții de învățământ și OLSDÎ

• Facilitarea procesului de recunoaștere a calificărilor pentru angajarea în
câmpul muncii – aprobarea comisiilor pe domenii de formare
profesională

• Aprobarea Indicațiilor metodice cu privire la perfectarea actelor de
studii eliberate de instituțiile de învățământ profesional tehnic din
partea stângă a Nistrului

• Aprobarea Metologiei de corespondență a calificărilor obținute până
la aprobarea CNC (art.154, Codul educației și pct. 11, HG 1016 CNC)

• Un Site al CNC RM

• Un Plan de acțiuni pentru dezvoltarea CNC în următorii 3 ani.



MulȚumesc pentru  atenȚie!

www.mecc.gov.md

calificare.edu.md@gmail.com

tatiana.gherstega@mecc.gov.md

http://www.mecc.gov.md/

