
Ordinul Nr.5703 din 18.10.2011 

privind implementarea Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior 

ACT  EMIS  DE:                                        Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului 
ACT  PUBLICAT  ÎN                        MONITORUL OFICIAL   NR.  880  din    13 decembrie 2011 
 
Având în vedere prevederile Acordului tripartit privind cadrul naţional al calificărilor, semnat la data de 23 
februarie 2005,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări,în temeiul art. 340 şi 341 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului emite prezentul ordin. 
 

Articolul 1 

(1) Se implementează în sistemul de învăţământ superior Cadrul naţional al calificărilor din învăţământul superior 
(CNCIS). 
(2) CNCIS reprezintă instrumentul pentru stabilirea structurii calificărilor din învăţământul superior şi are ca scop 
asigurarea coerenţei calificărilor şi a titlurilor obţinute în învăţământul superior. 
(3) CNCIS este parte integrantă a Cadrului naţional al calificărilor (CNC). 
 

Articolul 2 

Metodologia de implementare a Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior este prevăzută în 
anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin._____*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 880 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome 
„Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. 
 

Articolul 3 

(1) Se aprobă administrarea Registrului naţional al calificărilor din învăţământul superior (RNCIS) de către 
Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC). 
(2) RNCIS este baza de date naţională ce cuprinde descrierea tuturor calificărilor acordate de instituţiile de 
învăţământ superior din România, în termeni de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe, conform CNCIS. 
(3) Prin RNCIS se identifică, se înregistrează şi se asigură actualizarea periodică a calificărilor din învăţământul 
superior. 
 

Articolul 4 

(1) ANC elaborează şi actualizează periodic metodologiile şi instrumentele necesare implementării CNCIS ca parte a 
CNC. În acest sens, ANC este împuternicită să gestioneze utilizarea CNCIS şi a RNCIS şi să le modernizeze prin 
adăugarea de funcţii adecvate acestora, în conformitate cu cerinţele societăţii informaţionale. 
(2) ANC elaborează, gestionează şi actualizează periodic CNCIS şi RNCIS, în parteneriat cu instituţiile de învăţământ 
superior şi cu partenerii economici şi sociali. 
(3) Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia de a introduce informaţiile referitoare la calificările pe care le 
dezvoltă prin oferta de studii în secţiunea specifică a RNCIS, conform Metodologiei de implementare a Cadrului 
naţional al calificărilor din învăţământul superior, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului 
ordin. 
 

Articolul 5 

ANC, Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor şi instituţiile de 
învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
 

Articolul 6 



Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

Articolul 7 

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 
4.430/2009 privind utilizarea Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 5 august 2009. 
 
Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului si sportului, 
Daniel Petru Funeriu 


