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Direcția Cadrul național al calificărilor



Obiectivele CNCRM
 Îmbunătățirea calității educației și formării;

 Crearea unui cadru național unic integrat;

 Dezvoltarea personală completă a fiecărui formabil, în 
rezultat dezvoltarea socială și economică a națiunii;

 Facilitarea accesului, a mobilității  și a progresului pe 
parcursul educației, formării și carierei.



Principii ale CNCRM
 Claritate – rezultate ale învățării distincte, cunoștințe și 

aptitudini relaționate în dependență de nivel

 Calitate – standarde de calificare elaborate, aprobate și 
oferite spre  implementare

 Acces și portabilitate – transfer de credite și posibilitatea de 
continuare a învățării

 Comunicare și deschidere

În rezultat acces la învățământ de calitate și calificări 
recunoscute în lume



Direcția CNC – centru național ENIC
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Recunoașterea actelor de studii și a 
calificărilor

 Dosare examinate: anul 2018- 291  

anul 2019 –370 

 Din total: 

în scopul continuării studiilor – 70%

în scopul angajării pe piața muncii 30%, 
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Recunoașterea perioadelor de studii
 Dosare examinate:  anul 2018 – 921 

anul 2019- 1150

 Repartizarea:

în Chișinău – 52%, 

în raioanele republicii – 48%
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Total:
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 Anul 2019 – 1520
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Concluzii:
- Structurarea pe cicluri  a învățământului superior 

(Procesul de la Bologna, 2005);

- Implementarea Sistemului European de Credite 
Transferabile,

- Dezvoltarea Cadrul Național al Calificărilor și corelarea 
cu Cadrul European al Calificărilor;

- Instituirea sistemelor de management al calității în 
instituțiile de învățământ

- Aderarea la Convenția cu privire la recunoaşterea 
atestatelor obţinute în învățământul superior în statele din 
regiunea Europei, adoptată la Lisabona la 11 aprilie 1997;
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