
ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 6100/2020 Vigoare 

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii  
Domenii: Invatamint 

M.O. 1222/2020 

Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.475/2017 pentru aprobarea 
Metodologiei de inscriere si inregistrare a calificarilor din invatamantul superior in Registrul National al 
Calificarilor din Invatamantul Superior (RNCIS) 

M.Of.Nr.1222 din 14 decembrie 2020 
  
  
  
ORDIN Nr.6100 
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.475/2017  
pentru aprobarea Metodologiei de inscriere si inregistrare a calificarilor  
din invatamantul superior in Registrul National al Calificarilor 
 din Invatamantul Superior (RNCIS) 
  
  
  
  
   In temeiul prevederilor art. 340 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ale prevederilor art. 4 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 556/2011 privind 
organizarea, structura si functionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari, cu modificarile si completarile 
ulterioare, si ale art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea 
Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile ulterioare, 
  
  
   ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin. 
  
  
   Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de 
inscriere si inregistrare a calificarilor din invatamantul superior in Registrul National al Calificarilor din 
Invatamantul Superior (RNCIS), publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 24 martie 
2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 
   – Punctul 1.13 va avea urmatorul cuprins: 
   1.13. Rezultatele invatarii se completeaza conform metodologiei propriei institutii, realizata cu respectarea 
instructiunilor ANC privind intocmirea metodologiei de scriere a rezultatelor invatarii pentru institutiile de 
invatamant superior, publicate pe site-ul ANC. Incepand cu 1 ianuarie 2023, programele de studii universitare, 
noi sau revizuite, trebuie, pentru inscrierea in RNCIS, sa contina obligatoriu si rezultatele invatarii corelate cu 
competentele solicitate de piata muncii. 
 
   Art. II - Autoritatea Nationala pentru Calificari, institutiile de invatamant superior acreditate si Directia 
generala invatamant universitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii duc la indeplinire prevederile 
prezentului ordin. 
   Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
 
Ministrul educatiei si cercetarii, 
Cristina Monica Anisie 
  
   Bucuresti, 2 decembrie 2020. 
   Nr. 6.100. 
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