
ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 3861/2021 Vigoare 

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii  
Domenii: Profesii 

M.O. 578/2021 

Ordin pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educatiei nationale si al ministrului muncii si justitiei 
sociale nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondentei dintre nivelurile Cadrului national al 
calificarilor, actele de studii/calificare ce se elibereaza, tipul de programe de educatie si formare profesionala 

M.Of.Nr.578 din 8 iunie 2021                                    Sursa Act:Monitorul Oficial 
  
   MINISTERUL EDUCATIEI                     MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE 
Nr. 3.861 din 28 mai 2021                         Nr. 360 din 8 aprilie 2021 
  
  
ORDIN 
pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educatiei 
 nationale si al ministrului muncii si justitiei sociale  
nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondentei  
dintre nivelurile Cadrului national al calificarilor, actele de  
studii/calificare ce se elibereaza, tipul de programe de educatie 
 si formare profesionala din Romania prin care pot fi dobandite 
 nivelurile de calificare, nivelurile de referinta ale  
Cadrului european al calificarilor, precum si conditiile de  
acces corespunzatoare fiecarui nivel de calificare 
  
  
   Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al 
calificarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, 
   in temeiul art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea si functionarea 
Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu completarile ulterioare, si al art. 13 alin. (3) din Hotararea 
Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, cu modificarile ulterioare, 
  
   ministrul educatiei si ministrul muncii si protectiei sociale emit urmatorul ordin: 
  
   Art. I. - In anexa la ordinul ministrului educatiei nationale si al ministrului muncii si justitiei sociale nr. 
5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondentei dintre nivelurile Cadrului national al calificarilor, actele 
de studii/calificare ce se elibereaza, tipul de programe de educatie si formare profesionala din Romania prin 
care pot fi dobandite nivelurile de calificare, nivelurile de referinta ale Cadrului european al calificarilor, 
precum si conditiile de acces corespunzatoare fiecarui nivel de calificare, publicat in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 837 din 2 octombrie 2018, dupa numarul curent 19 se introduce un nou numar 
curent, numarul curent 19

1
, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 

   Art. II. - Ministerul Educatiei, Autoritatea Nationala pentru Calificari si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 
vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 
   Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
  
  
p. Ministrul educatiei, 
Gigel Paraschiv, 
secretar de stat 
  
  
Ministrul muncii si protectiei sociale, 
Raluca Turcan 
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doc:1130091803/2
doc:1200008103/2
doc:1210036903/2
doc:1180503975/5
doc:1180503975/5


ANEXA 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nivel de 
calificare 
conform 
Cadrului 
national al 
calificarilor 

Actul de studii 
calificare care se 
elibereaza 

Emitent/program 
absolvit in sistem 
formal/nonformal 

Beneficiari 

Conditii de 
acces la 
nivelul de 
calificare 

Nivelul de 
referinta 
din Cadrul 
european 
al 
calificarilor 

0 1 2 3 4 5 6 

„19
1
 5 

Certificat de 
absolvire si 
supliment 
descriptiv al 
certificatului 

Furnizorul de formare 
profesionala 
autorizat

1
)/program de 

formare profesionala
22

) 

Adultii
3
) care au 

promovat examenul de 
absolvire a cursurilor de 
formare profesionala, 
conform Ordonantei 
Guvernului nr. 
129/2000, republicata, 
cu modificarile si 
completarile ulterioare 

Invatamant 
postliceal 

5 

 ___________
 

   1
) Potrivit art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 
   3

) Potrivit art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
   22

) Conform art. 8 alin. (3) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
   
   Programele de studii prevazute la nr. crt. 19

1
 sunt de nivel 5 CNC si nu schimba nivelul de calificare.“ 
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