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ºi a celor ale Ordinului ministrului justiþiei nr. 760/C/1999,
excepþie ridicatã de Dumitru Ianoº ºi Monica Ianoº în
Dosarul nr. 736/2000 al Curþii de Apel Galaþi Ñ Secþia
comercialã ºi de contencios administrativ.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, faþã de
care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate, ca fiind neîntemeiatã, referitor la dispoziþiile Legii nr. 146/1997, întrucât în
jurisprudenþa sa Curtea a constatat, prin mai multe decizii,
constituþionalitatea acestora. În legãturã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordinului ministrului
justiþiei nr. 760/C/1999, se solicitã respingerea acesteia ca
fiind inadmisibilã.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 19 decembrie 2002, pronunþatã în
Dosarul nr. 736/2000, Curtea de Apel Galaþi Ñ Secþia
comercialã ºi de contencios administrativ a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Legii nr. 146/1997, excepþie ridicatã de Dumitru
Ianoº ºi Monica Ianoº.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate, autorii
acesteia susþin cã dispoziþiile art. 1, 2, 9, 10, 11, 15, 17,
18, 20, 21, 22, 25 ºi 28 din Legea nr. 146/1997, precum
ºi cele ale art. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 18, 23, 24, 25, art. 26
alin. (2) ºi (3), art. 27 ºi 29 din Ordinul ministrului justiþiei
nr. 760/C/1999 încalcã dispoziþiile constituþionale ale art. 1
alin. (3) privind statul de drept, ale art. 8 privind pluralismul
ºi partidele politice, ale art. 11 alin. (1) cu privire la îndeplinirea de cãtre statul român a obligaþiilor internaþionale la
care este parte, ale art. 15 alin. (1) privind universalitatea,
ale art. 16 alin. (1) ºi (2) privind egalitatea în drepturi, ale
art. 20 referitoare la tratatele internaþionale privind drepturile
omului, ale art. 21 privind accesul liber la justiþie, ale
art. 30 privind libertatea de exprimare, ale art. 43 cu privire
la nivelul de trai, ale art. 51 privind respectarea Constituþiei
ºi a legilor, ale art. 53 cu privire la contribuþiile financiare,
ale art. 123Ð128 privind instanþele judecãtoreºti, ale
art. 134 privind economia, precum ºi cele ale art. 136Ñ138
cu privire la sistemul financiar, bugetul public naþional ºi
sistemul de impozite ºi taxe.
De asemenea, se susþine cã legea criticatã încalcã
art. 1, 2, 7, 8, 10, 19, 22, 23, 25, 27, 28 ºi 29 din
Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului.
Potrivit susþinerilor autorilor excepþiei, sunt neconstituþionale ”art. 18 din Legea nr. 146/1997 ºi art. 29 din Ordinul
ministrului justiþiei nr. 760/C/1999, care consacrã dreptul de
control al unei hotãrâri judecãtoreºti prin care se stabileºte
taxa de timbru ºi timbru judiciar, de cãtre un organ fiscal,
pe calea contestaþiei, cale de atac diferitã de cãile de atac
stabilite de Codul de procedurã civilã, respectiv art. 282Ñ298
Cod de procedurã civilã Ñ referitoare la apel ºi art. 299Ñ316
Cod de procedurã civilã care stabilesc procedura recursului,
în raport de prevederile constituþionale din art. 123Ñ128,
referitoare la autoritatea judecãtoreascã, singura învestitã
prin legea supremã sã asigure realizarea justiþiei, precum
ºi ale art. 20 ºi 21, la care se adaugã prevederile din
Declaraþia Universalã a Drepturilor OmuluiÒ.

S-a arãtat, de asemenea, de cãtre autorii excepþiei cã
principiul plãþii anticipate a taxelor de timbru, precum ºi
scutirea de plata acestei taxe a instituþiilor publice sunt
”imorale, discriminatorii, inechitabileÒ ºi obstrucþioneazã
accesul liber la justiþie, apreciind cã regula ar trebui sã fie
scutirea de taxe, iar excepþia, timbrajul. Se considerã cã,
în caz contrar, se încalcã principiul egalitãþii în faþa legii,
principiul statului de drept, precum ºi principiile consacrate
de art. 11 ºi 20 din Constituþie.
Autorii excepþiei învedereazã cã ”posibilitatea recuperãrii
taxelor de timbru achitate potrivit principiului plãþii anticipate, de la partea care cade în pretenþii, nu este de
naturã a înlãtura argumentarea invocatã câtã vreme sistemul de instituire a taxelor în cote fixe ºi procentuale
înfrâng, prin cuantum ºi procente, cuantumul derizoriu al
veniturilorÒ.
Curtea de Apel Galaþi Ñ Secþia comercialã ºi de contencios administrativ apreciazã cã dispoziþiile criticate sunt
constituþionale, iar excepþia de neconstituþionalitate formulatã este neîntemeiatã. Se considerã cã ”obligativitatea
achitãrii anticipate a taxelor de timbru se justificã prin
necesitatea acoperirii cheltuielilor de judecatãÒ, neîmpiedicând liberul acces la justiþie. Instanþa apreciazã cã, prin
formularea unei contestaþii împotriva modului de stabilire a
taxei judiciare printr-o hotãrâre judecãtoreascã la un organ
fiscal, se asigurã ”eliminarea unor erori de calcul ºi nicidecum nu se îngrãdeºte accesul la justiþieÒ. De asemenea,
se învedereazã faptul cã scutirea de la plata taxei de timbru a autoritãþilor publice nu are caracter discriminatoriu
”din moment ce ºi persoanele fizice au posibilitatea sã
obþinã scutire de la plata taxei judiciare de timbruÒ.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
De asemenea, în conformitate cu dispoziþiile art. 181 din
Legea nr. 35/1997, cu modificãrile ulterioare, s-a solicitat
punctul de vedere al instituþiei Avocatul Poporului.
Guvernul apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate
ridicatã este neîntemeiatã.
În esenþã, se considerã cã, prin formularea unei
contestaþii împotriva modului de stabilire a taxei judiciare
printr-o hotãrâre judecãtoreascã la un organ fiscal, se instituie un control numai asupra modului de calcul al taxelor
de timbru, în vederea eliminãrii eventualelor erori,
neîncãlcându-se astfel art. 21 referitor la accesul la justiþie
ºi nici art. 123Ñ128 din Constituþie. În ceea ce priveºte
scutirea instituþiilor publice de la plata taxei de timbru, se
considerã cã nu se încalcã principiul egalitãþii în faþa legii,
întrucât prin aceasta se are în vedere fie calitatea pãrþii în
proces, fie obiectul cererii. În acest sens este invocatã ºi
jurisprudenþa Curþii Constituþionale în materie (Decizia
nr. 271/1997).
Cu privire la plata anticipatã a taxelor judiciare de timbru, se considerã cã nu se încalcã art. 21 din Constituþie,
întrucât acestea sunt instituite pentru a acoperi cheltuielile
pe care le implicã înfãptuirea justiþiei.
În ceea ce priveºte excepþia de neconstituþionalitate a
Ordinului ministrului justiþiei nr. 760/C/1999, Guvernul apreciazã cã este inadmisibilã, întrucât Curtea Constituþionalã
se pronunþã numai asupra excepþiilor ce privesc neconstituþionalitatea legilor ºi ordonanþelor.
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Avocatul Poporului considerã cã dispoziþiile criticate
sunt constituþionale. Se apreciazã cã prin instituirea contestaþiei împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de
timbru se face trimitere la o procedurã administrativ-jurisdicþionalã ”prealabilã contenciosului administrativ, fãrã a
constitui o imixtiune în sfera atribuþiunilor puterii
judecãtoreºtiÒ. În acest sens se invocã jurisprudenþa Curþii
Constituþionale (Decizia Plenului nr. 1/1994) ºi cea a Curþii
Europene a Drepturilor Omului (cauza Le Compte, Van
Leuven ºi De Meyere contra Belgiei, 1981).
Totodatã, în punctul de vedere al Avocatului Poporului
se considerã cã dispoziþia privind plata anticipatã a taxelor
judiciare de timbru nu contravine prevederilor art. 21 din
Constituþie, întrucât aceasta se justificã prin necesitatea
acoperirii cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de
justiþie. În acest sens se invocã ºi jurisprudenþa Curþii
Constituþionale (Decizia nr. 198/1999, Decizia nr. 29/2000,
Decizia nr. 30/2000). Scutirea de plata taxei judiciare de
timbru a instituþiilor publice este în conformitate cu dispoziþiile art. 138 alin. (1) din Constituþie, care prevãd cã
”legiuitorul poate interveni oricând, prin stabilirea atât a
unor impozite ºi taxe, cât ºi a unor scutiri, cu condiþia ca
acestea sã fie dispuse prin legeÒ, ºi nici nu încalcã principiul egalitãþii în faþa legii.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ºi Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile
legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum
ºi Legea nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
precum ºi celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23
din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia
de neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate, astfel cum a
fost precizat de autorii excepþiei în concluziile orale, îl constituie dispoziþiile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare
de timbru, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, modificatã ºi completatã, ºi cele ale Ordinului nr. 760/C/1999 al ministrului
justiþiei privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.
Se susþine, în esenþã, cã dispoziþiile Legii nr. 146/1997
privind taxele judiciare de timbru contravin prevederilor constituþionale ale art. 1 alin. (3) privind statul de drept, ale
art. 8 privind pluralismul ºi partidele politice, ale art. 11
alin. (1) cu privire la îndeplinirea de cãtre statul român a
obligaþiilor internaþionale la care este parte, ale art. 15
alin. (1) privind universalitatea, ale art. 16 alin. (1) ºi (2)
privind egalitatea în drepturi, ale art. 20 referitoare la tratatele internaþionale privind drepturile omului, ale art. 21
privind accesul liber la justiþie, ale art. 30 privind libertatea
de exprimare, ale art. 43 cu privire la nivelul de trai, ale
art. 51 privind respectarea Constituþiei ºi a legilor, ale
art. 53 cu privire la contribuþiile financiare, ale art. 123Ñ128
privind instanþele judecãtoreºti, ale art. 134 privind
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economia, precum ºi celor ale art. 136Ñ138 cu privire la
sistemul financiar, bugetul public naþional ºi sistemul de
impozite ºi taxe. Totodatã, sunt încãlcate, în concepþia
autorilor excepþiei, ºi dispoziþiile art. 1, 2, 7, 8, 10, 19, 22,
23, 25, 27, 28 ºi 29 din Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului.
1. Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea
reþine cã prin Decizia nr. 233 din 5 iunie 2003, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din
25 iulie 2003, s-a constatat neconstituþionalitatea
dispoziþiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997.
În consecinþã, întrucât decizia de constatare a neconstituþionalitãþii a intervenit dupã data sesizãrii Curþii, în
cauza de faþã, potrivit dispoziþiilor art. 23 alin. (3) din
Legea nr. 47/1992, republicatã, combinate cu cele ale
art. 23 alin. (6) din aceeaºi lege, Curtea reþine cã excepþia
de neconstituþionalitate a devenit inadmisibilã cu privire la
dispoziþiile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997.
2. Cu privire la celelalte dispoziþii legale criticate, Curtea
constatã cã Legea nr. 146/1997 a mai format, în întregul
sãu, dar ºi pe articole, obiect al controlului de
constituþionalitate. De exemplu, prin deciziile nr. 82/1999,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307
din 30 iunie 1999, nr. 97/1999, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 19 octombrie 1999,
nr. 47/2003, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 131 din 28 februarie 2003, Curtea a respins
ca nefondate excepþiile de neconstituþionalitate privind
dispoziþiile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru. De asemenea, Curtea reþine cã excepþii de neconstituþionalitate au fost formulate ºi cu privire la diferite
articole ale Legii nr. 146/1997, inclusiv prin raportare la
art. 20, 21, 123 ºi 125 din Constituþie, excepþii care au
fost respinse.
În deciziile pronunþate Curtea a reþinut, în principiu, cã
dreptul privind accesul liber la justiþie nu înseamnã gratuitatea acestuia. Curtea a apreciat cã instituirea taxei judiciare de timbru este o aplicare a principiului consacrat de
art. 53 din Constituþie, potrivit cãruia ”cetãþenii au obligaþia
sã contribuie, prin impozite ºi prin taxe, la cheltuielile
publiceÒ.
În legãturã cu invocarea discriminãrii cetãþenilor faþã de
instituþiile publice scutite de plata taxei judiciare de timbru,
în cazul acþiunilor ºi cererilor care au ca obiect venituri
publice, Curtea a reþinut, în esenþã, în jurisprudenþa sa cã
”aceastã scutire este justificatã, în mod raþional ºi obiectiv,
întrucât sumele provenite din taxa judiciarã de timbru se
fac venit la bugetul de stat, de la care sunt finanþate
aceste instituþiiÒ.
Soluþiile ºi considerentele acestor decizii îºi pãstreazã
valabilitatea ºi în aceastã cauzã, deoarece nu au intervenit
elemente noi, de naturã sã determine modificarea jurisprudenþei Curþii.
În consecinþã, Curtea constatã cã excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, deoarece din analiza comparativã a dispoziþiilor legale criticate, pe de o parte, ºi a
celor constituþionale sau cuprinse în Declaraþia Universalã
a Drepturilor Omului, invocate, nu rezultã existenþa unor
incompatibilitãþi.
3. Cu privire la dispoziþiile cuprinse în Ordinul ministrului
justiþiei nr. 760/C/1999, Curtea urmeazã sã respingã
excepþia ca inadmisibilã, în temeiul art. 144 lit. c) din
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Constituþie ºi al art. 23 alin. (1) ºi (6) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, întrucât acest act normativ nu

poate forma obiect al controlului de constituþionalitate exercitat de Curte.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

1. Respinge, ca devenitã inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 18 alin. (2) din Legea
nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificatã ºi completatã, excepþie ridicatã de Dumitru Ianoº ºi Monica
Ianoº în Dosarul nr. 736/2000 al Curþii de Apel Galaþi Ñ Secþia comercialã ºi de contencios administrativ.
2. Respinge, ca fiind neîntemeiatã, excepþia de neconstituþionalitate a celorlalte dispoziþii ale Legii nr. 146/1997,
excepþie ridicatã de aceiaºi autori în acelaºi dosar.
3. Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordinului nr. 760/C/1999 al ministrului justiþiei privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru, excepþie ridicatã de aceiaºi autori în acelaºi dosar.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 18 septembrie 2003.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITÃÞII SOCIALE ªI FAMILIEI
Nr. 353 din 23 iulie 2003

MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI TINERETULUI
Nr. 5.202 din 8 octombrie 2003

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionalã a adulþilor
În temeiul prevederilor art. 17 din Hotãrârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei ºi ale art. 12 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 741/2003 privind
organizarea ºi funcþionarea Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului,
având în vedere prevederile art. 30 ºi ale art. 32 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanþei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a adulþilor, aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 522/2003,
ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei ºi ministrul educaþiei, cercetãrii ºi tineretului emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionalã a adulþilor, prevãzutã în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei,
Elena Dumitru

Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaþiei, cercetãrii ºi tineretului,
Alexandru Athanasiu
ANEXÃ

METODOLOGIE
de autorizare a furnizorilor de formare profesionalã a adulþilor
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ În sensul prezentei metodologii de autorizare
a furnizorilor de formare profesionalã a adulþilor, denumitã
în continuare metodologie, autorizarea reprezintã procesul
în urma cãruia furnizorii de formare profesionalã prevãzuþi
la art. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea

profesionalã a adulþilor, aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 522/2003, denumite în continuare norme metodologice,
pot organiza programe de formare profesionalã finalizate cu
certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaºtere
naþionalã.
Art. 2. Ñ (1) Potrivit art. 13 din normele metodologice,
activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesionalã este coordonatã de Consiliul Naþional de Formare
Profesionalã a Adulþilor.
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(2) În vederea autorizãrii furnizorilor de formare profesionalã, Consiliul Naþional de Formare Profesionalã a
Adulþilor poate înfiinþa comisii de autorizare judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, denumite în continuare
comisii de autorizare.
(3) Pentru exercitarea atribuþiilor ce le revin, comisiile de
autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice. Comisiile de
autorizare ºi secretariatele tehnice îºi au sediul la direcþiile
pentru dialog, familie ºi solidaritate socialã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti.
Art. 3. Ñ Pentru a se supune autorizãrii, furnizorii de
formare profesionalã trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii de eligibilitate:
a) sã fie legal constituiþi;
b) sã aibã prevãzute în statut sau, dupã caz, în actul
de înfiinþare activitãþi de formare profesionalã;
c) sã îºi îndeplineascã obligaþiile de platã a impozitelor,
taxelor ºi contribuþiilor datorate, potrivit legislaþiei în vigoare.
Art. 4. Ñ (1) Autorizarea furnizorilor de formare profesionalã se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadã de 4 ani, pentru fiecare dintre ocupaþiile pentru care
furnizorii de formare profesionalã organizeazã programe de
formare profesionalã.
(2) Filialele furnizorilor de formare profesionalã ºi centrele de formare profesionalã, fãrã personalitate juridicã,
sunt considerate unitãþi distincte ºi se supun separat procedurii de autorizare.
CAPITOLUL II
Criterii de evaluare a furnizorilor de formare profesionalã
Art. 5. Ñ (1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesionalã în vederea autorizãrii au în vedere
urmãtoarele elemente:
a) programul de formare profesionalã;
b) resursele necesare desfãºurãrii programului de formare profesionalã;
c) experienþa furnizorului de formare profesionalã ºi
rezultatele activitãþii lui anterioare obþinerii autorizãrii sau în
alte programe de formare profesionalã pe care le-a realizat, dacã este cazul.
(2) Elementele prevãzute la alin. (1) sunt detaliate în
Fiºa de autoevaluare prezentatã în anexa nr. 1.
(3) Criteriile care stau la baza autorizãrii furnizorilor de
formare profesionalã stau ºi la baza monitorizãrii furnizorilor
de formare profesionalã.
(4) Neîndeplinirea criteriilor de autorizare determinã
neacordarea sau, dupã caz, retragerea autorizaþiei.
Art. 6. Ñ (1) În vederea autorizãrii, programul de formare
profesionalã trebuie sã cuprindã:
a) datele de identificare a programului de formare profesionalã;
b) condiþiile de acces;
c) obiectivele exprimate în competenþele profesionale ce
urmeazã sã fie dobândite de fiecare persoanã care
urmeazã programul de formare profesionalã, în concordanþã
cu standardele ocupaþionale recunoscute la nivel naþional;
d) durata de pregãtire;
e) locul de desfãºurare;
f) formele de organizare a programului de formare profesionalã;
g) planul de pregãtire;
h) numãrul de participanþi;
i) procedura de evaluare a programului de formare profesionalã;
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j) programa de pregãtire, care este prezentatã în anexa
nr. 2;
k) modalitãþile de evaluare a participanþilor la programul
de formare profesionalã, care sunt prezentate în anexa
nr. 3.
(2) Resursele necesare desfãºurãrii programelor de formare profesionalã sunt:
a) resurse umane;
b) resurse materiale;
c) resurse financiare.
(3) Programele-cadru aprobate conform legii trebuie respectate în proporþie de minimum 75%.
Art. 7. Ñ (1) Durata minimã a programului de formare
profesionalã, exprimatã în ore de pregãtire, pentru
pregãtirea teoreticã ºi practicã, pentru care se elibereazã
certificat de calificare profesionalã, pe niveluri de calificare,
este de:
a) 360 de ore pentru nivelul 1 de calificare;
b) 720 de ore pentru nivelul 2 de calificare;
c) 1.080 de ore pentru nivelul 3 de calificare.
(2) Timpul alocat programului de formare profesionalã
va fi corelat cu scopul, obiectivele, conþinuturile ºi strategiile de realizare.
(3) Activitãþilor aplicative li se alocã cel puþin douã
treimi din durata totalã a programului de formare.
Art. 8. Ñ (1) Numãrul maxim de participanþi pe grupa
de formare profesionalã este:
a) 28 de persoane pentru pregãtirea teoreticã;
b) 14 persoane pentru pregãtirea practicã.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã în cazul prelegerilor.
Art. 9. Ñ (1) Procedura de evaluare a programului de
formare profesionalã vizeazã: conþinutul programului, modul
de desfãºurare a procesului de formare, prestaþia formatorilor ºi aspectele organizatorice.
(2) Evaluarea programului de formare profesionalã se
face de cãtre participanþii la program, cel puþin la sfârºitul
acestuia.
Art. 10. Ñ (1) Resursele umane ale programului de
formare profesionalã se referã la persoanele cu atribuþii
de instruire teoreticã ºi practicã, denumite în continuare
formatori.
(2) Pentru a fi autorizaþi, furnizorii de formare profesionalã trebuie sã facã dovada cã realizeazã programele de
formare profesionalã cu formatori care au profilul sau specialitatea corespunzãtoare programei de pregãtire.
(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi
autorizaþi, furnizorii de formare profesionalã trebuie sã facã
dovada cã realizeazã programele de formare profesionalã
cu formatori care au pregãtirea pedagogicã specificã
formãrii profesionale a adulþilor ºi pregãtirea de specialitate
corespunzãtoare programei de pregãtire.
(4) Pe durata efectuãrii practicii la agenþii economici,
supravegherea ºi îndrumarea participanþilor la program sunt
asigurate atât de formatorii numiþi de furnizorul de formare
profesionalã, cât ºi de personalul de specialitate numit de
agentul economic.
Art. 11. Ñ (1) Furnizorul de formare profesionalã trebuie
sã facã dovada cã dispune de baza materialã necesarã
pentru desfãºurarea programului de formare profesionalã:
a) furnizorul de formare profesionalã trebuie sã asigure
spaþii adecvate pentru pregãtirea teoreticã ºi practicã, pentru cel puþin un ciclu de pregãtire în avans faþã de
momentul în care se solicitã autorizarea. Se vor menþiona:
numãrul, dimensiunile ºi dotãrile spaþiilor de pregãtire,
raportate la numãrul participanþilor ºi la programa de
pregãtire;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 774/5.XI.2003

b) dimensiunile ºi modul de organizare a spaþiului destinat pregãtirii practice trebuie sã permitã fiecãrui participant
la programul de formare profesionalã sã îºi desfãºoare
activitatea ºi totodatã sã fie supravegheat ºi îndrumat de
cãtre formator;
c) spaþiile pentru pregãtirea teoreticã sunt dotate cu
echipamente de prezentare de tipul: tablã, flipchart, calculatoare, retro/videoproiectoare, aparaturã video/TV etc. ºi cu
materiale demonstrative (planºe, casete video, software
specializat etc.), conform programei de pregãtire;
d) spaþiile de desfãºurare a activitãþii de pregãtire practicã sunt înzestrate cu echipamentele, maºinile, utilajele,
sculele, dispozitivele prevãzute în programa de pregãtire, în
stare de funcþionare;
e) fiecãrui participant la programul de formare profesionalã i se asigurã un loc de pregãtire echipat corespunzãtor, precum ºi cantitatea de materiale consumabile
necesarã desfãºurãrii activitãþii practice;
f) dimensiunile, dotãrile ºi organizarea spaþiilor de
pregãtire, raportate la numãrul participanþilor la programul
de formare profesionalã, precum ºi desfãºurarea procesului
de pregãtire trebuie sã respecte normele specifice de protecþia muncii;
g) fiecare participant la programul de formare profesionalã are acces individual la suportul de curs/manualul
cursantului. Suportul de curs/manualul cursantului poate fi
distribuit participanþilor la programul de formare profesionalã
ºi sub formã de fascicule, pe mãsura parcurgerii programei
de pregãtire;
h) suportul de curs/manualul cursantului trebuie sã permitã transmiterea cunoºtinþelor de bazã conform tematicii
de pregãtire;
i) dupã caz, furnizorul de formare profesionalã pune la
dispoziþie participanþilor la programul de formare profesionalã alte materiale de tipul: caiet de aplicaþii practice,
materiale documentare, bibliografie etc.;
j) dacã suportul de curs/manualul cursantului nu este
elaborat de furnizorul de formare profesionalã, acest lucru
trebuie precizat.
(2) Baza materialã a furnizorilor de programe de formare profesionalã poate fi deþinutã în proprietate sau concesionatã, închiriatã, dobânditã prin parteneriat ori alte
forme, pe durata programului de formare profesionalã, fapt
dovedit cu documente.
Art. 12. Ñ (1) În cazul programelor de formare profesionalã finalizate cu certificate de calificare, formatorul elaboreazã proiecte didactice pentru fiecare dintre temele
cuprinse în module/discipline, dupã caz, care sunt prezentate la solicitarea persoanelor însãrcinate sã efectueze
monitorizarea sau, dupã caz, controlul activitãþii de formare
profesionalã.
(2) Modelul proiectului didactic este prezentat în anexa
nr. 4.
Art. 13. Ñ Criteriile privind experienþa furnizorului de
formare profesionalã devin obligatorii la evaluarea în vederea reînnoirii autorizaþiei.
CAPITOLUL III
Procedura de autorizare a furnizorilor
de formare profesionalã
Art. 14. Ñ (1) Cererea de autorizare, însoþitã de
dosarul de autorizare, se depune, direct sau prin poºtã,
cu confirmare de primire, la secretariatul tehnic din judeþul

în care îºi desfãºoarã activitatea furnizorul de formare profesionalã. Modelul cererii de autorizare este prevãzut în
anexa nr. 5.
(2) Dosarul de autorizare cuprinde documentele
prevãzute în anexa nr. 6. Fiecare filã a dosarului de autorizare este numerotatã ºi ºtampilatã, iar pe ultima paginã
se consemneazã numãrul de file existente, sub semnãtura
reprezentantului legal al furnizorului de formare profesionalã. Prima paginã din dosarul de autorizare este opisul
completat conform modelului din anexa nr. 6.
Art. 15. Ñ (1) Procedura de autorizare se declanºeazã
la data înregistrãrii cererii de autorizare în Registrul de evidenþã a cererilor de autorizare, al cãrui model este
prevãzut în anexa nr. 7.
(2) În cazul în care se constatã neregularitãþi ale documentaþiei depuse, secretariatul tehnic comunicã acest fapt
furnizorului de formare profesionalã care a solicitat autorizarea, în termen de 5 zile de la data înregistrãrii cererii de
autorizare. Furnizorul de formare profesionalã are, o singurã datã, posibilitatea de a remedia neregularitãþile, în termen de 30 de zile de la data notificãrii.
Art. 16. Ñ (1) Potrivit art. 21 din normele metodologice,
pentru evaluarea furnizorilor de formare profesionalã în
vederea autorizãrii, comisiile de autorizare pot folosi specialiºti sau experþi ale cãror pregãtire ºi experienþã au
legãturã directã cu ocupaþia pentru care se solicitã autorizarea, denumiþi în continuare specialiºti.
(2) Desemnarea specialiºtilor pentru evaluarea furnizorului se face, de regulã, prin rotaþie, dintre specialiºtii ale
cãror pregãtire ºi experienþã au legãturã directã cu
ocupaþia pentru care se solicitã autorizarea.
(3) Potrivit art. 26 din normele metodologice, listele
nominale de specialiºti sunt aprobate de comisiile de autorizare.
(4) În cazul în care comisia de autorizare nu poate
selecta specialiºti pe plan local, poate apela la specialiºtii
desemnaþi de alte comisii de autorizare.
(5) Specialistul desemnat pentru evaluarea unui furnizor
de formare este obligat sã dea o declaraþie pe propria
rãspundere cã nu se aflã în nici una dintre urmãtoarele
situaþii de incompatibilitate:
a) nu se aflã în raport de rudenie pânã la gradul III
inclusiv cu persoane din conducerea furnizorului de formare
profesionalã;
b) nu se aflã într-un raport patrimonial cu furnizorul de
formare profesionalã;
c) nu a participat la elaborarea programului de formare
profesionalã supus autorizãrii;
d) nu are calitatea de formator în cadrul acestui
program.
Art. 17. Ñ (1) Dosarele de autorizare care sunt complete sunt analizate de cãtre comisia de autorizare.
(2) Comisia de autorizare verificã îndeplinirea condiþiilor
de eligibilitate. Dacã se constatã cã aceste condiþii nu sunt
îndeplinite, furnizorul de formare profesionalã este
atenþionat în scris, în termen de 5 zile de la data constatãrii. Furnizorul de formare profesionalã are posibilitatea
sã demonstreze cu acte cã îndeplineºte criteriile de eligibilitate, o singurã datã, în termen de 30 de zile de la data
atenþionãrii.
(3) În cazul în care comisia de autorizare constatã cã
sunt îndeplinite condiþiile de eligibilitate, preºedintele acesteia alege din lista de specialiºti aprobatã 2 specialiºti ale
cãror pregãtire ºi experienþã au legãturã directã cu
ocupaþia pentru care se solicitã autorizarea.
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(4) Numirea specialiºtilor care vor efectua evaluarea
programului de formare profesionalã se face prin decizie a
comisiei de autorizare.
Art. 18. Ñ (1) Fiecare specialist verificã, în mod independent, dacã sunt îndeplinite criteriile de autorizare:
a) prin analiza documentaþiei prevãzute în anexa nr. 6;
b) prin deplasare la locul de desfãºurare a procesului
de formare profesionalã, în vederea confruntãrii situaþiilor
descrise în documente cu situaþia fapticã.
(2) Fiecare specialist consemneazã rezultatele evaluãrii
în Raportul de evaluare, al cãrui model este prezentat în
anexa nr. 8, ºi îl depune la secretariatul tehnic.
Art. 19. Ñ (1) Comisia de autorizare, întrunitã la cererea preºedintelui acesteia, conform art. 18 ºi 19 din normele
metodologice, soluþioneazã cererea de autorizare, în termen
de maximum 45 de zile de la data înregistrãrii acesteia
sau, dupã caz, de la data remedierii neregularitãþilor constatate, potrivit art. 15 alin. (2), respectiv art. 17 alin. (2).
(2) Comisia de autorizare analizeazã documentaþia
cuprinsã în dosarul de autorizare, precum ºi rapoartele de
evaluare întocmite de specialiºti ºi decide acordarea sau
neacordarea autorizaþiei, motivând aceastã decizie.
(3) Decizia comisiei de autorizare privind acordarea sau
neacordarea autorizaþiei, precum ºi motivarea acesteia se
întocmeºte în douã exemplare, dintre care un exemplar se
transmite furnizorului de formare profesionalã care a solicitat autorizarea.
Art. 20. Ñ Secretariatul tehnic transmite furnizorului de
formare profesionalã decizia comisiei de autorizare privind
acordarea sau neacordarea autorizaþiei, inclusiv motivarea
acestei decizii, în termen de 5 zile de la data semnãrii
acesteia de cãtre preºedintele comisiei de autorizare.
Art. 21. Ñ (1) În urma deciziei de acordare a
autorizãrii, secretariatul tehnic completeazã autorizaþia ºi o
înregistreazã în Registrul de evidenþã a autorizaþiilor.
(2) Autorizaþia se identificã prin numãr, serie ºi data eliberãrii.
(3) Modelul de autorizaþie este prezentat în anexa nr. 9,
iar modelul Registrului de evidenþã a autorizaþiilor, în anexa
nr. 10.
(4) În cazul pierderii, sustragerii sau deteriorãrii autorizaþiei, furnizorul de formare profesionalã poate solicita eliberarea unui duplicat al acesteia, în condiþiile prevãzute de
instrucþiunile emise de Consiliul Naþional de Formare
Profesionalã a Adulþilor.
Art. 22. Ñ Autorizaþia se elibereazã de cãtre secretariatul tehnic reprezentantului legal al furnizorului de formare
profesionalã, în cel mult 30 de zile de la data comunicãrii
deciziei de autorizare.
Art. 23. Ñ (1) Furnizorul de formare profesionalã a
cãrui solicitare de autorizare a fost respinsã de cãtre comisia de autorizare poate contesta aceastã decizie în termen
de 30 de zile de la comunicare.
(2) Contestaþia, însoþitã de o copie de pe decizia comisiei de autorizare, se depune la Secretariatul tehnic al
Consiliului Naþional de Formare Profesionalã a Adulþilor.
Art. 24. Ñ (1) Consiliul Naþional de Formare
Profesionalã a Adulþilor analizeazã contestaþia furnizorului
de formare profesionalã ºi desemneazã pentru examinarea
aspectelor invocate în aceasta specialiºti ºi/sau membri ai
Consiliului Naþional de Formare Profesionalã a Adulþilor
ºi/sau ai Secretariatului tehnic al Consiliului Naþional de
Formare Profesionalã a Adulþilor.
(2) Specialiºtii sunt desemnaþi din listele comisiilor de
autorizare, alte persoane decât cele care au efectuat evaluarea în vederea autorizãrii.
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(3) Secretariatul tehnic judeþean pune la dispoziþie specialiºtilor desemnaþi de Consiliul Naþional de Formare
Profesionalã a Adulþilor toate datele de care dispune ºi îi
sprijinã în toate demersurile în vederea analizãrii
contestaþiei.
(4) Dupã analiza documentelor ºi, dupã caz, a situaþiei
de pe teren, specialiºtii întocmesc un raport de constatare
pe care îl prezintã Consiliului Naþional de Formare
Profesionalã a Adulþilor.
Art. 25. Ñ (1) Soluþionarea contestaþiei se face în
termen de 30 de zile de la data înregistrãrii contestaþiei,
prin hotãrâre a Consiliului Naþional de Formare
Profesionalã a Adulþilor, care se emite în 3 exemplare.
Hotãrârea privind admiterea sau respingerea contestaþiei
cuprinde ºi motivarea soluþiei.
(2) În termen de 5 zile de la data emiterii, Secretariatul
tehnic transmite câte un exemplar al hotãrârii Consiliului
Naþional de Formare Profesionalã a Adulþilor furnizorului de
formare profesionalã ºi comisiei de autorizare.
Art. 26. Ñ În cazul admiterii contestaþiei, comisia de
autorizare care a soluþionat iniþial cererea de autorizare îi
elibereazã furnizorului de formare profesionalã autorizaþia,
în termen de 30 de zile de la data rezolvãrii contestaþiei.
Art. 27. Ñ Furnizorul de formare profesionalã
nemulþumit de soluþionarea contestaþiei se poate adresa
instanþei judecãtoreºti competente, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
Art. 28. Ñ Hotãrârea Consiliului Naþional de Formare
Profesionalã a Adulþilor, luatã în urma soluþionãrii contestaþiei, precum ºi hotãrârea judecãtoreascã definitivã ºi
irevocabilã a instanþei judecãtoreºti sunt obligatorii pentru
comisia de autorizare.
Art. 29. Ñ Datele privind furnizorii de formare profesionalã ºi programele de formare profesionalã autorizate se
înscriu în Registrul naþional al furnizorilor de formare profesionalã a adulþilor.
Art. 30. Ñ Furnizorul de formare profesionalã care
doreºte sã reînnoiascã autorizaþia poate depune, cu maximum 60 de zile înainte de expirarea valabilitãþii acesteia, la
secretariatul tehnic al comisiei de autorizare cererea de
autorizare, însoþitã de dosarul de autorizare, prevãzute la
art. 14.
CAPITOLUL IV
Procedura de monitorizare a furnizorilor
de formare autorizaþi
Art. 31. Ñ (1) Activitatea de monitorizare prevãzutã la
art. 32 alin. (1) din normele metodologice constã în
urmãrirea sistematicã a îndeplinirii de cãtre furnizorul de
formare profesionalã a criteriilor care au stat la baza autorizãrii acestuia.
(2) În cei 4 ani pentru care a primit autorizaþia furnizorul
de formare profesionalã este monitorizat prin:
a) cel puþin 3 vizite de monitorizare, la interval de cel
mult 18 luni, la care se pot adãuga vizite suplimentare în
cazul unor sesizãri ºi/sau în situaþii speciale;
b) prin urmãrirea sistematicã a rezultatelor obþinute de
participanþii la programul de formare profesionalã, cu ocazia
evaluãrii finale.
(3) Modalitatea concretã de urmãrire a îndeplinirii criteriilor de evaluare se face potrivit instrucþiunilor de monitorizare elaborate de Consiliul Naþional de Formare
Profesionalã a Adulþilor.
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Art. 32. Ñ (1) Monitorizarea furnizorilor de formare
profesionalã autorizaþi se realizeazã de echipe de monitorizare formate din douã persoane, desemnate:
a) la nivel judeþean, prin decizie a comisiei de autorizare;
b) la nivel naþional, prin hotãrâre a Consiliului Naþional
de Formare Profesionalã a Adulþilor.
(2) În cazul reclamaþiilor echipa de monitorizare poate fi
desemnatã direct de preºedintele comisiei de autorizare.
(3) Din echipele de monitorizare pot face parte:
a) la nivel judeþean, specialiºti ºi/sau membri ai comisiilor de autorizare;
b) la nivel naþional, specialiºti ºi/sau membri ai
Consiliului Naþional de Formare Profesionalã a Adulþilor
ºi/sau ai Secretariatului tehnic al Consiliului Naþional de
Formare Profesionalã a Adulþilor.
Art. 33. Ñ (1) Echipa de monitorizare verificã, la sediul
furnizorului de formare profesionalã, modul în care sunt
îndeplinite criteriile de autorizare, analizând cauzele care
au determinat eventualele sesizãri sau reclamaþii.
(2) Fiecare membru al echipei de monitorizare consemneazã rezultatele monitorizãrii în Raportul de monitorizare,
al cãrui model este prezentat în anexa nr. 11, ºi îl depune
la secretariatul tehnic.
CAPITOLUL V
Procedura de retragere a autorizaþiei
Art. 34. Ñ Comisia de autorizare, întrunitã conform
art. 18 ºi 19 din normele metodologice, analizeazã raportul
de monitorizare ºi, în cazul în care constatã cã furnizorul
de formare profesionalã nu respectã criteriile de autorizare,
poate dispune atenþionarea acestuia sau retragerea autorizaþiei.
Art. 35. Ñ (1) Atenþionarea furnizorului de formare profesionalã se realizeazã printr-o notã semnatã de preºedintele comisiei de autorizare, prin care furnizorul de formare
profesionalã este înºtiinþat cã nu îndeplineºte unul sau mai
multe dintre criteriile de autorizare ºi i se acordã o perioadã de 30 de zile pentru a lua mãsuri în vederea îndeplinirii criteriilor de autorizare.
(2) La expirarea termenului de 30 de zile echipa de
monitorizare verificã dacã furnizorul de formare profesionalã
a remediat neregularitãþile constatate ºi comunicã rezultatul
comisiei de autorizare.
(3) Dacã furnizorul de formare profesionalã nu a luat
mãsuri pentru îndeplinirea criteriilor de autorizare, comisia
de autorizare decide retragerea autorizaþiei.
Art. 36. Ñ În cazul programelor de calificare, dacã la
douã serii consecutive se constatã cã rata de promovare
este mai micã de 70% sau rata de abandon este mai
mare de 50%, se face o reevaluare a furnizorului de formare profesionalã ºi, dacã este cazul, i se retrage autorizaþia, prin decizie a comisiei de autorizare.
Art. 37. Ñ Furnizorul de formare profesionalã poate sã
conteste la Consiliul Naþional de Formare Profesionalã a
Adulþilor decizia de retragere a autorizaþiei, procedura fiind
aceeaºi ca ºi în cazul neacordãrii autorizaþiei.
CAPITOLUL VI
Dispoziþii finale
Art. 38. Ñ Furnizorii de formare profesionalã care organizeazã programe de formare profesionalã neconvenþionale,
cum sunt: învãþãmântul deschis la distanþã, prin corespondenþã, e-learning etc., nu se supun reglementãrilor de autorizare cuprinse în prezenta metodologie.

Art. 39. Ñ În temeiul art. 13 lit. d) din normele metodologice, Consiliul Naþional de Formare Profesionalã a
Adulþilor elaboreazã instrucþiuni ºi instruieºte membrii comisiilor de autorizare ºi personalul secretariatelor tehnice pentru ca autorizarea sã se desfãºoare în mod unitar în
întreaga þarã. În acest sens Consiliul Naþional de Formare
Profesionalã a Adulþilor elaboreazã:
a) instrucþiuni de întocmire ºi prezentare a
documentaþiei de cãtre furnizorul de formare profesionalã,
în vederea autorizãrii;
b) instrucþiuni cu privire la evaluarea furnizorului de formare profesionalã de cãtre specialiºtii desemnaþi de comisiile de autorizare;
c) instrucþiuni cu privire la procedura de organizare ºi
funcþionare a comisiilor de autorizare ºi a secretariatelor
tehnice;
d) instrucþiuni în vederea întocmirii listelor de specialiºti
ºi experþi, la care se poate apela pentru activitãþile de evaluare a furnizorilor de formare profesionalã.
Art. 40. Ñ Comisiile de autorizare încep activitatea de
autorizare a furnizorilor de formare profesionalã în termen
de 30 de zile de la data înfiinþãrii acestora prin hotãrâre a
Consiliului Naþional de Formare Profesionalã a Adulþilor.
Art. 41. Ñ În temeiul art. 13 lit. h) din normele metodologice, Consiliul Naþional de Formare Profesionalã a
Adulþilor elaboreazã instrucþiuni de întocmire ºi actualizare
a Registrului naþional al furnizorilor de formare profesionalã
a adulþilor.
Art. 42. Ñ (1) În temeiul art. 13 lit. g) din normele
metodologice, Consiliul Naþional de Formare Profesionalã a
Adulþilor acordã consultanþã de specialitate privind formarea
profesionalã a adulþilor, cu referire la criteriile care stau la
baza autorizãrii programelor de formare profesionalã.
(2) Metodologia ºi instrucþiunile de autorizare pot fi consultate la sediul secretariatelor tehnice ºi pe site-ul
Consiliului Naþional de Formare Profesionalã a Adulþilor.
Art. 43. Ñ (1) Furnizorii de formare profesionalã autorizaþi au urmãtoarele obligaþii:
a) sã presteze serviciul de formare profesionalã, respectând criteriile de autorizare;
b) sã trateze participanþii la programele de formare profesionalã fãrã discriminare pe criterii de vârstã, sex, rasã,
origine etnicã, apartenenþã politicã sau religioasã;
c) sã adapteze programele de formare profesionalã la
nevoile persoanelor cu nevoi speciale;
d) sã asigure confidenþialitatea datelor despre participanþii la programele de formare profesionalã;
e) sã permitã accesul acestora la propriile date;
f) sã încheie contracte de formare profesionalã cu participanþii la programele finalizate cu certificate de calificare
ºi sã le prezinte pentru înregistrare la secretariatele tehnice;
g) sã punã la dispoziþie persoanelor împuternicite sã
exercite controlul sau monitorizarea toate informaþiile ºi
documentele solicitate, referitoare la activitatea de formare;
h) sã punã la dispoziþie echipelor de monitorizare sau
de control chestionarele de evaluare a programului de formare profesionalã, completate de participanþii la program;
i) sã comunice în timp util datele statistice solicitate de
cãtre Consiliul Naþional de Formare Profesionalã a Adulþilor
ºi de alte instituþii abilitate prin lege.
(2) Orice schimbãri în statutul ºi activitatea furnizorului
de formare profesionalã, care modificã condiþiile în care a
fost autorizat, vor fi aduse la cunoºtinþã comisiei de autorizare, în scris, în cel mult 15 zile de la data producerii
schimbãrilor.
Art. 44. Ñ Anexele nr. 1Ñ11 fac parte integrantã din
prezenta metodologie.
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ANEXA Nr. 1
la metodologie

FIªÃ DE AUTOEVALUARE

I. Date de identificare a furnizorului de formare
1.1. Denumirea furnizorului de formare: .........................................................................................................................
1.2. Forma de organizare: ...............................................................................................................................................
1.3. Adresa: ......................................................................................................................................................................
1.4. Codul unic de înregistrare/codul fiscal: ...................................................................................................................
1.5. Obiectul principal de activitate: ................................................................................................................................
1.6. Reprezentantul legal al furnizorului de formare profesionalã: ...............................................................................
1.7. Funcþia: ......................................................................................................................................................................
II. Programul de formare profesionalã
2.1. Datele de identificare:

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

Tipul programului (calificare, recalificare, iniþiere, perfecþionare, specializare): .................................................
Denumirea ocupaþiei sau specificarea ”competenþe comune ocupaþiilor ÉÉÒ: .................................................
Codul COR al ocupaþiei (dacã este cazul): ........................................................................................................
Domeniul ocupaþional: ............................................................................................................................................
Nivelul de calificare (obligatoriu pentru programul de calificare): ......................................................................
Tipul de certificat obþinut (de calificare, de absolvire): ......................................................................................

2.2. Condiþii de acces:

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Pregãtirea generalã minimã pentru înscrierea la programul de formare: .........................................................
Competenþe/abilitãþi specifice: ...............................................................................................................................
Aviz medical (dacã este cazul): ...........................................................................................................................
Alte condiþii (dupã caz): ........................................................................................................................................
2.3. Obiectivele exprimate în competenþe profesionale (conform cu standardele ocupaþionale, acolo unde este cazul):
........................................................................................................................................................................................................
2.4. Durata de pregãtire:

a) pentru pregãtirea teoreticã: .........................................................................................................................................
b) pentru pregãtirea practicã: ..........................................................................................................................................
2.5. Locul de desfãºurare:

a) pentru pregãtirea teoreticã: .........................................................................................................................................
b) pentru pregãtirea practicã: ..........................................................................................................................................
2.6. Formele de organizare a programului de formare (curs, seminar, stagiu de practicã, proiect etc.): ........................
2.7. Planul de pregãtire (se va prezenta desfãºurarea cronologicã a programului de formare: repartizarea orelor pe
sãptãmânã, durata sãptãmânalã, alternanþa teorie/practicã etc.): .................................................................................
2.8. Numãrul de participanþi pe grupe de pregãtire:

a) teoreticã ........................................................................................................................................................................
b) practicã .........................................................................................................................................................................
2.9. Formele ºi modalitãþile de evaluare a programului de formare:

2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.
2.9.4.

Forma de evaluare (finalã, pe parcurs, de impact, urmãrire etc.): ...................................................................
Ce se evalueazã? (conþinut, proces, organizare, prestaþia formatorului etc.): .................................................
Cine face evaluarea? (participanþii la program, formatorii, angajatorii etc.): ....................................................
Instrumente de evaluare (chestionare, dezbateri, focus grup etc.): ..................................................................
2.10. Programa de pregãtire (se prezintã separat, conform anexei nr. 2 la metodologia de autorizare):
2.11. Modalitãþi de evaluare a participanþilor la programul de formare profesionalã (se prezintã separat, conform anexei
nr. 3 la metodologia de autorizare):
III. Resursele necesare desfãºurãrii programului de formare
3.1. Resurse materiale

3.1.1. Spaþii adecvate (dimensiuni, mod de organizare a spaþiului):
a) pentru pregãtirea teoreticã: .........................................................................................................................................
b) pentru pregãtirea practicã: ............................................................................................................................................
3.1.2. Dotãrile prevãzute în programa de pregãtire:
a) pentru pregãtirea teoreticã: .........................................................................................................................................
b) pentru pregãtirea practicã: ..........................................................................................................................................
Dotãrile sunt în stare de funcþionare.
Se vor asigura materialele consumabile necesare procesului de pregãtire ................................................................
3.1.3. Suportul de curs/manualul cursantului:
a) provenienþa: ..................................................................................................................................................................
b) accesul la suportul de curs ........................................................................................................................................
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Se asigurã accesul fiecãrui participant la suportul de curs ...........................................................................................
3.1.4. Alte materiale (caiet de aplicaþii practice, materiale documentare, bibliografie etc.) .........................................
3.1.5. Modul de asigurare a respectãrii normelor de protecþia muncii: .......................................................................
3.2. Resurse umane:

3.2.1. Formatori:
a) pentru pregãtirea teoreticã;
b) pentru pregãtirea practicã.
3.2.2. Modul de asigurare a supravegherii ºi îndrumãrii participanþilor la programul de formare în cazul activitãþii
practice desfãºurate la agenþii economici
3.3. Resurse financiare

IV. Experienþa furnizorului de formare ºi rezultatele activitãþii lui anterioare (date despre numãrul total de participanþi la programul de formare evaluat, numãrul de serii ºi, pentru programele de calificare, rata medie de abandon, rata
medie de promovare). Se va completa în mod obligatoriu, în cazul solicitãrii de reînnoire a autorizaþiei.
V. Informaþii suplimentare (alte informaþii despre activitatea de formare desfãºuratã de furnizorul de formare)

Semnãtura
L.S.

ANEXA Nr. 2
la metodologie
PROGRAMA DE PREGÃTIRE

Disciplina/Modulul .....................................
Durata (în ore de pregãtire):
Obiectivele generale:
Nr.
crt.
1

Obiectivele de referinþã

Conþinuturile de bazã
pe capitole/secvenþe
de pregãtire teoreticã
sau practicã

Metode de formare

Mijloace de instruire,
materiale de învãþare

Criterii de evaluare

2

3

4

5

6

ANEXA Nr. 3
la metodologie
MODALITÃÞI DE EVALUARE

a participanþilor la programul de formare profesionalã
Evaluare iniþialã (dacã este cazul)
¥ Scop
¥ Metode Ñ instrumente
¥ Scalã de apreciere
Evaluare pe parcurs (se poate prezenta separat pentru pregãtirea teoreticã ºi practicã, respectiv pe module/
discipline/secvenþe de învãþare)
¥ Frecvenþã
¥ Metode Ñ instrumente
¥ Scalã de apreciere
Evaluare finalã (se prezintã separat pe probe Ñ scrisã, oralã, practicã Ñ, dacã este cazul)
¥ Metode Ñ instrumente
¥ Scalã de apreciere

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

11

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 774/5.XI.2003

ANEXA Nr. 4
la metodologie

Numele formatorului ....................................................
Denumirea programului de formare ...........................
PROIECT DIDACTIC

Repere generale
Tema din cadrul disciplinei/modulului ..................................................................................................................................
Durata .................................; locul de desfãºurare .............................................................................................................
Obiective finale de performanþã
.................................................................................................................................................................................................
Structura pe secvenþe de pregãtire
Nr.
crt.

Obiective operaþionale

Conþinuturi specifice

Mijloace de instruire/
materiale de învãþare

Metode de formare

Timp alocat

1.
2.
3.
.
.
.
Observaþii:
Se pot consemna de cãtre formator, la sfârºitul fiecãrei teme, aspecte referitoare la: dacã s-au atins obiectivele
temei/secvenþei de pregãtire, dacã participanþii s-au implicat activ în procesul de învãþare, dacã este necesar sã se aloce
un timp suplimentar de pregãtire etc.
ANEXA Nr. 5
la metodologie
CERERE DE AUTORIZARE

A. Datele de identificare a furnizorului de formare:
Denumirea furnizorului de formare:

Forma de organizare sau statutul juridic
Sediul furnizorului de formare:

Strada:

Nr.

Bl.

Sc.

Localitatea:

Apt.
Cod poºtal:

Judeþ/Sector:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Pagina de Internet:

Cod fiscal:

Cod unic de înregistrare:

Reprezentantul legal al furnizorului de formare:

Numele:

Prenumele:

CNP

Funcþia:
B. Programul de formare pentru care furnizorul de formare solicitã autorizarea:

Denumirea programului de formare1):
Tipul programului de formare2)

Cod COR:

Anexez dosarul de autorizare ºi declar pe propria rãspundere cã toate copiile depuse la dosar sunt conforme cu originalul.
Semnãtura
L.S.
1)
2)

Se completeazã, dupã caz, denumirea ocupaþiei sau competenþe comune.
Se completeazã, dupã caz, cu: iniþiere, calificare, recalificare, perfecþionare, specializare.
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ANEXA Nr. 6
la metodologie
LISTA

documentelor din dosarul de autorizare
I. Documente care atestã îndeplinirea condiþiilor de eligibilitate:
A. Documente care dovedesc legalitatea organizãrii ºi
funcþionãrii furnizorului de formare, dupã caz (copii):
a) certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului
comerþului;
b) încheierea prin care s-a dispus înregistrarea în
Registrul asociaþiilor ºi fundaþiilor;
c) actul normativ de constituire (lege, hotãrâre a guvernului, hotãrâre a consiliului judeþean sau a consiliului local);
d) hotãrâre judecãtoreascã.
B. Documentul din care sã rezulte cã formarea profesionalã este cuprinsã în obiectul de activitate al furnizorului de
formare care solicitã autorizarea ºi, dupã caz, actele
adiþionale la acesta (copie)
C. Documente din care sã reiasã cã furnizorul îºi îndeplineºte obligaþiile exigibile de platã a impozitelor, taxelor ºi
contribuþiilor, potrivit legislaþiei în vigoare. Se vor prezenta
certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaþiilor exigibile de platã a impozitelor ºi taxelor cãtre stat, inclusiv a
celor locale, precum ºi a contribuþiilor pentru asigurãrile
sociale de stat, asigurãrile sociale de sãnãtate, asigurãrile
de ºomaj. Se vor prezenta, dupã caz, formularele-tip eliberate de autoritãþile competente.
D. Dovada achitãrii taxei de autorizare (copie de pe
ordinul de platã a taxei de autorizare).
II. Documente care atestã îndeplinirea criteriilor de
autorizare
A. Fiºa de autoevaluare (în douã exemplare)
B. Documente care atestã existenþa resurselor necesare
desfãºurãrii programului de formare pentru care se solicitã
autorizarea, precum ºi a autorizaþiilor ºi avizelor necesare
B1. Autorizaþii ºi avize:
a) autorizaþiile de funcþionare pentru locul de
desfãºurare a pregãtirii teoretice ºi practice (copii):
1. autorizaþia de prevenire ºi stingere a incendiilor (PSI);
2. autorizaþia sanitarã;
3. autorizaþia de funcþionare din punct de vedere al protecþiei muncii;
4. autorizaþia de mediu, dacã este cazul;
5. autorizaþia sanitarã veterinarã, dacã este cazul;
b) avizul de la autoritatea de reglementare, pentru profesiile sau ocupaþiile pentru care existã cerinþe speciale la
organizarea pregãtirii profesionale, dacã este cazul (copie);
c) avizul din partea organismelor abilitate sã coordoneze
activitatea în ocupaþii cu regim de muncã special, pentru

spaþiile folosite pentru pregãtirea teoreticã ºi practicã, dacã
este cazul (copie).
B2. Documente privind resursele umane asigurate de
furnizorul de formare pentru realizarea programului de formare:
a) lista formatorilor care vor participa la desfãºurarea
programului de formare;
b) acordul scris al fiecãrui formator pentru participarea
la programul de formare (original);
c) CV-ul fiecãrui formator, în care sã se detalieze experienþa în specialitatea corespunzãtoare programului de formare ºi, eventual, sã se precizeze dacã are experienþã în
pedagogia adulþilor;
d) diplomele ºi certificatele din care sã reiasã cã deþine
specializarea cerutã de programul de formare (copii).
B3. Documente privind resursele materiale asigurate de
furnizorul de formare pentru desfãºurarea programului, precum ºi regimul juridic al acestora:
a) lista spaþiilor ºi a dotãrilor aferente pregãtirii teoretice;
capacitatea sãlii exprimatã în numãr de locuri;
b) lista spaþiilor ºi a dotãrilor aferente pregãtirii practice:
ateliere, laboratoare; capacitatea sãlii exprimatã în numãr
de locuri de pregãtire echipate corespunzãtor;
c) lista altor spaþii (bibliotecã, sãli de lecturã, salã de
sport, cantinã etc., dacã este cazul);
d) documente care dovedesc modul de deþinere a bazei
materiale (spaþii, dotãri) (copii).
Observaþie: În contractele cu agenþii economici care asigurã desfãºurarea pregãtirii practice se vor preciza
urmãtoarele:
Ñ spaþiile sunt dotate corespunzãtor programei de
pregãtire;
Ñ existã autorizaþiile legale de funcþionare;
Ñ agentul economic asigurã personal specializat pentru
supravegherea ºi îndrumarea participanþilor la programul de
formare.
B4. Documente din care rezultã situaþia financiarã a furnizorului de formare. Se va prezenta o copie de pe ultimul
bilanþ contabil sau, dupã caz, ultima balanþã de verificare
depusã la administraþia financiarã.
C. Documente din care rezultã îndeplinirea criteriilor privind experienþa furnizorului de formare ºi rezultatele activitãþii lui anterioare (obligatorii pentru reînnoirea autorizaþiei).

Opisul dosarului de autorizare
Nr.
crt.

Denumirea actului

Nr. ºi data actului/Emitentul

1.
2.
3.
.
.
.
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ANEXA Nr. 7
la metodologie

Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesionalã
din judeþul ÉÉÉÉÉ /municipiul Bucureºti
REGISTRUL DE EVIDENÞÃ A CERERILOR DE AUTORIZARE
Nr. de
înregistrare/ Furnizorul
de formare
data

Adresa

Telefon,
fax,
e-mail

Forma de Codul unic de
organizare
înregistrare/
sau statutul Codul fiscal
juridic

Tipul
programului1)

Programul
de fomare

Decizia
Soluþia Autorizaþia
Codul Comisiei de Contestaþia contestaþiei Seria/nr./
COR autorizare2)
Nr./data
Nr./data
data
Nr./data

1)
2)

Se completeazã cu iniþiala tipului de program, respectiv: I Ñ iniþiere; C Ñ calificare; P Ð perfecþionare; S Ñ specializare; R Ñ recalificare.
În cazul în care dosarul nu îndeplineºte condiþiile de eligibilitate, se menþioneazã acest lucru, precum ºi numãrul ºi data adresei de
înºtiinþare a furnizorului de formare profesionalã.
ANEXA Nr. 8
la metodologie
RAPORT DE EVALUARE

Datele de identificare ale specialistului care face evaluarea
Numele ºi prenumele:
Adresa:
Telefon:
Fax:
Numit prin Decizia/Hotãrârea nr.
din data de:
CNP:
Nr. dosarului:
Denumirea programului de formare:
Data primirii
Numele persoanei de la care s-a primit
documentaþiei:
documentaþia:

Data predãrii raportului
de evaluare:

E-mail:

Semnãtura

Numele persoanei cãreia i s-a predat raportul
de evaluare:

Semnãtura

I. Date referitoare la furnizorul de formare
Denumirea furnizorului de formare:
Forma de organizare sau statutul juridic:
Sediul furnizorului de formare:
Strada:
Codul poºtal:
Judeþul/Sectorul:

Nr.

Bl.

Sc.

Ap.

Localitatea:
Telefon:

Fax:

E-mail:
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II. Date referitoare la programul de formare

Tipul programului: calificare, recalificare, iniþiere, perfecþionare, specializare
Denumirea ocupaþiei sau specificarea ”competenþe comune ocupaþiilorÉÒ

Domeniul ocupaþional

Tipul de certificat eliberat

Codul COR

Nivelul de calificare

Forma de pregãtire

III. Constatãri privind programul de formare
3.1. Condiþiile de acces sunt adecvate programului

Da

Nu

Detaliaþi:
3.2. Obiectivele programului de formare, exprimate în competenþele profesionale ce urmeazã sã fie dobândite de
participanþii la program, sunt:
a) corect formulate
Da
Nu
b) relevante
Da
Nu
c) în conformitate cu standardele ocupaþionale
Da
Nu
Detaliaþi:
3.3. Durata de pregãtire este corespunzãtoare pentru realizarea obiectivelor propuse:
a) totalã
b) pentru pregãtirea teoreticã
c) pentru pregãtirea practicã

Da
Da
Da

Nu
Nu
Nu

Da
Da

Nu
Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da
Da

Nu
Nu

Da

Nu

Da
Da
Da
Da
Da
Da

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Da

Nu
Nu

Detaliaþi:
3.4. Locul de desfãºurare este cel declarat în Fiºa de autoevaluare pentru pregãtirea:
a) teoreticã
b) practicã
Detaliaþi:
3.5. Modalitãþile de organizare a programului de formare permit atingerea obiectivelor
Detaliaþi:
3.6. Planul de pregãtire permite atingerea obiectivelor
Detaliaþi:
3.7. Numãrul de participanþi corespunde resurselor alocate pentru grupele de pregãtire:
a) teoreticã
b) practicã
Detaliaþi:
3.8. Formele ºi modalitãþile de evaluare a programului de formare sunt relevante pentru
calitatea procesului de formare
Detaliaþi:
3.9.
3.9.
3.9.
3.9.
3.9.
3.9.

a) Programa de pregãtire permite dobândirea competenþelor
b) Structurarea pe discipline/module/teme este adecvatã
c) Obiectivele sunt corect formulate
d) Conþinuturile sunt relevante
e) Metodele ºi mijloacele de instruire sunt corespunzãtoare
f) Criteriile de evaluare asigurã mãsurarea progresului în învãþare

Detaliaþi:
3.10. a) Evaluarea participanþilor la programul de formare este judicios planificatã
3.10. b) Evaluarea iniþialã este relevantã pentru scopul propus
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3.10. c) Metodele ºi instrumentele propuse pentru evaluarea pe parcurs sunt adecvate
pentru conþinuturile de evaluat
3.10. d) Evaluarea finalã asigurã verificarea dobândirii competenþelor

Da
Da

Nu
Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Detaliaþi:
IV. Constatãri privind resursele materiale necesare derulãrii programului de formare
4.1. Spaþiile destinate pregãtirii teoretice sunt adecvate ca dimensiuni ºi mod de organizare
Detaliaþi:
4.2. Spaþiile destinate pregãtirii practice sunt adecvate ca dimensiuni ºi mod de organizare
Detaliaþi:
4.3. Existã autorizaþiile ºi avizele necesare desfãºurãrii activitãþii de formare
Detaliaþi:
4.4. Dotãrile prevãzute în programa de pregãtire pentru pregãtirea teoreticã (echipamente de prezentare de tipul:
tablã, flipchart, calculatoare, retro/videoproiectoare, aparaturã video/TV etc. ºi materiale demonstrative de tipul: planºe,
casete video, software specializat etc.) sunt:
a) în numãr suficient
Da
Nu
b) la calitatea necesarã
Da
Nu
c) în stare de funcþionare
Da
Nu
Detaliaþi:
4.5. Dotãrile prevãzute în programa de pregãtire pentru pregãtirea practicã (echipamente, maºini, utilaje, scule,
dispozitive etc.) sunt:
a) în numãr suficient
Da
Nu
b) la calitatea necesarã
Da
Nu
c) în stare de funcþionare
Da
Nu
Detaliaþi:
4.6. Sunt asigurate materialele consumabile necesare desfãºurãrii procesului de pregãtire:
a) în cantitatea adecvatã
b) la caracteristicile necesare activitãþilor programate

Da
Da

Nu
Nu

Da
Da
Da

Nu
Nu
Nu

Da

Nu

Da
Da

Nu
Nu

Da
Da

Nu
Nu

Da

Nu

Detaliaþi:
4.7. Suportul de curs/manualul cursantului:
a) existã
b) este adecvat programei de pregãtire
c) existã condiþii de a asigura numãrul suficient pentru toþi participanþii la program
Detaliaþi:
4.8. Sunt prevãzute modalitãþi de respectare a normelor de protecþia muncii
Detaliaþi:
V. Constatãri privind resursele umane necesare derulãrii programului de formare
5.1. Formatorii sunt în numãr suficient pentru o serie de pregãtire:
a) teoreticã
b) practicã
Detaliaþi:
5.2. Formatorii pentru pregãtirea teoreticã corespund din punct de vedere al:
a) pregãtirii
b) experienþei
Detaliaþi:
5.3. Formatorii pentru pregãtirea practicã corespund din punct de vedere al:
a) pregãtirii
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b) experienþei

Da

Nu

Da

Nu

5.5. Agentul economic la care se desfãºoarã pregãtirea practicã asigurã personal de specialitate
pentru supravegherea ºi îndrumarea participanþilor la programul de formare
Da

Nu

Detaliaþi:
5.4. Existã acordul scris la formatorilor pentru participarea la programul de formare
Detaliaþi:

Detaliaþi:
VI. Constatãri privind experienþa furnizorului de formare ºi rezultatele activitãþii lui anterioare (date despre
numãrul total de participanþi la programul de formare evaluat, numãrul de serii ºi, pentru programele de calificare, rata
medie de abandon, rata medie de promovare)
Se completeazã în mod obligatoriu la reînnoirea autorizaþiei.
6.1. Rezultatele obþinute de furnizorul de formare îndreptãþesc acordarea unei noi autorizãri
Da
Nu
Detaliaþi:
VII. Observaþii
Observaþii ale evaluatorului:
VIII. Concluzia evaluãrii
Programul de formare corespunde criteriilor de autorizare
Da
Nu
Subsemnatul/Subsemnata ÉÉÉÉÉ.......................................................................................................ÉÉÉÉÉÉÉ
declar pe propria rãspundere cã am îndeplinit toate condiþiile cerute de lege pentru evaluarea acestui program.
..........ÉÉÉÉÉÉ
(semnãtura evaluatorului)

ANEXA Nr. 9
la metodologie

ROMÂNIA

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITÃÞII SOCIALE ªI FAMILIEI

MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI TINERETULUI

CONSILIUL NAÞIONAL DE FORMARE PROFESIONALÃ A ADULÞILOR

Comisia de autorizare
a furnizorilor de formare profesionalã din ÉÉÉ...............ÉÉÉÉÉ
AUTORIZAÞIE
seria ÉÉ nr. ÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..............................................................................................................................ÉÉÉÉÉ,
(denumirea furnizorului de formare)

cu sediul în localitatea ÉÉ.....................ÉÉ........ÉÉÉÉ, str. ÉÉÉÉÉ............ÉÉÉÉÉ nr. ÉÉÉ, bloc ÉÉÉ.,
scara ÉÉ, etaj ÉÉ, ap. ÉÉ, judeþul/sectorul ÉÉÉÉÉÉ, codul unic de înregistrare/codul fiscal ÉÉÉ.........ÉÉ,
este autorizat, în conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 129/2000, republicatã, sã organizeze programul de
ÉÉÉÉÉ..........ÉÉÉ pentru ocupaþia/competenþe comune ocupaþiilor ÉÉÉ..............................................ÉÉÉÉÉÉ,
cod COR ÉÉÉ....................ÉÉÉ, cu nr. de ordine în Registrul naþional al furnizorilor de formare profesionalã a
adulþilor ÉÉÉÉÉÉÉ..........ÉÉ
Preºedintele
Comisiei de autorizare,
L.S.
Eliberatã la data de ÉÉ...............ÉÉÉÉÉÉÉ
Autorizaþia este valabilã 4 ani de la data eliberãrii.
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ANEXA Nr. 10
la metodologie
REGISTRUL DE EVIDENÞÃ A AUTORIZAÞIILOR
Datele de identificare ale autorizaþiei
Nr.
crt.

Seria

1)

Numãrul

Data
eliberãrii

Programul de formare

Observaþii1)

Denumirea

Tipul
programului

Furnizorul de formare
Reprezentantul legal
Datele de identificare
Numele ºi
Semnãtura
Denumirea furnizorului Codul fiscal
prenumele

Se completeazã, dupã caz, ”ANULATÒ sau ”DUPLICATÒ, indicându-se ºi data.
ANEXA Nr. 11
la metodologie
RAPORT DE MONITORIZARE

Datele de identificare ale persoanei care face monitorizarea
Numele ºi prenumele:
Adresa:
Telefon:
Fax:
Având calitatea de:
Numit prin Decizia/Hotãrârea:
CNP:
Nr. dosarului:
Denumirea programului de formare:
Monitorizare:
¥ curentã
¥ determinatã de:
Data primirii
Numele persoanei de la care s-a primit
documentaþiei:
documentaþia:
Conþinutul documentaþiei:
Data predãrii raportului
de monitorizare:

E-mail:

Semnãtura

Numele persoanei cãreia i s-a predat raportul
de monitorizare:

Semnãtura

I. Date referitoare la furnizorul de formare
Denumirea furnizorului de formare:
Forma de organizare sau statutul juridic:
Sediul furnizorului de formare:
Strada:
Codul poºtal:
Judeþul/Sectorul:

Nr.

Bl.

Sc.

Ap.

Localitatea:
Telefon:

Fax:

E-mail:
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II. Date referitoare la programul de formare

Tipul programului: calificare, recalificare, iniþiere, perfecþionare, specializare
Denumirea ocupaþiei sau specificarea ”competenþe comune ocupaþiilorÉÒ

Domeniul ocupaþional

Tipul de certificat eliberat

Codul COR

Nivelul de calificare

Forma de pregãtire

III. Constatãri privind programul de formare
3.1. Condiþiile de acces au fost respectate

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da
Da

Nu
Nu

Da
Da

Nu
Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da
Da

Nu
Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Detaliaþi:
3.2. Prin programul de formare se asigurã dobândirea competenþelor profesionale,
conform cu standardele ocupaþionale
Detaliaþi:
3.3. Sunt respectate durata totalã,
precum ºi durata pentru pregãtirea:
a) teoreticã
b) practicã
Detaliaþi:
3.4. Locul de desfãºurare este cel declarat în Fiºa de autoevaluare sau în comunicãrile
fãcute ulterior de cãtre furnizorul de formare, pentru pregãtirea:
a) teoreticã
b) practicã
Detaliaþi:
3.5. Modalitãþile de organizare a programului de formare sunt cele declarate ºi permit
atingerea obiectivelor
Detaliaþi:
3.6. Planul de pregãtire este respectat ºi permite atingerea obiectivelor
Detaliaþi:
3.7. Numãrul de participanþi este respectat ºi corespunde resurselor alocate, pe grupe de pregãtire:
a) teoreticã
b) practicã
Detaliaþi:
3.8. Formele ºi modalitãþile de evaluare a programului de formare sunt aplicate ºi valorificate
Detaliaþi:
3.9. Programa de pregãtire este respectatã ºi permite atingerea obiectivelor
Detaliaþi:
3.10. Formele ºi modalitãþile de evaluare a participanþilor la programul de formare sunt aplicate
Detaliaþi:
IV. Constatãri privind resursele necesare derulãrii programului de formare
4.1. Spaþiile destinate pregãtirii teoretice sunt adecvate ca dimensiuni ºi mod de organizare
Detaliaþi:
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4.2. Spaþiile destinate pregãtirii practice sunt adecvate ca dimensiuni ºi mod de organizare

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Detaliaþi:
4.3. Existã autorizaþiile ºi avizele necesare desfãºurãrii activitãþii de formare, pentru noile
spaþii de pregãtire
Detaliaþi:
4.4. Dotãrile prevãzute în programa de pregãtire, pentru pregãtirea teoreticã, sunt în numãr
suficient, la calitatea necesarã ºi în stare de funcþionare (echipamente de prezentare
de tipul: tablã, flipchart, calculatoare, retro/videoproiectoare, aparaturã video/TV etc.
ºi materiale demonstrative, de tipul: planºe, casete video, software specializat etc.)
Detaliaþi:
4.5. Dotãrile prevãzute în programa de pregãtire pentru pregãtirea practicã sunt în numãr
suficient, la calitatea necesarã ºi în stare de funcþionare (echipamente, maºini, utilaje,
scule, dispozitive etc.)
Detaliaþi:
4.6. Sunt asigurate materialele consumabile necesare desfãºurãrii procesului de pregãtire
în cantitatea adecvatã ºi la caracteristicile necesare activitãþilor programate
Detaliaþi:
4.7. Existã suport de curs/manualul cursantului pentru fiecare participant ºi acesta este
adecvat programei de pregãtire
Detaliaþi:
4.8. Se aplicã normele de protecþia muncii
Detaliaþi:
V. Constatãri privind resursele umane necesare derulãrii programului de formare
5.1. Formatorii sunt în numãr suficient pentru o serie de pregãtire
Detaliaþi:
5.2. Formatorii pentru pregãtirea teoreticã corespund din punct de vedere al pregãtirii
ºi experienþei
Detaliaþi:
5.3. Formatorii pentru pregãtirea practicã corespund din punct de vedere al pregãtirii
ºi experienþei
Detaliaþi:
5.4. Existã acordul scris al formatorilor pentru participarea la programul de formare
profesionalã
Detaliaþi:
5.5. Formatorii dispun de proiect didactic pentru cursurile de calificare

Detaliaþi:
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5.6. Agentul economic la care se desfãºoarã pregãtirea practicã asigurã personal
de specialitate pentru supravegherea ºi îndrumarea participanþilor la programul
de formare profesionalã

Da

Nu

Detaliaþi:
VI. Constatãri privind rezultatele activitãþii furnizorului de formare (date despre numãrul total de participanþi la
programul de formare evaluat, numãrul de serii ºi, pentru programele de calificare, rata medie de abandon, rata medie
de promovare).
6.1. Rezultatele obþinute de furnizorul de formare sunt corespunzãtoare
Da
Nu
Detaliaþi:
VII. Observaþii
Observaþii ale evaluatorului:
VIII. Concluzia monitorizãrii
Detaliaþi:
Subsemnatul/Subsemnata .....................................................................................É declar pe propria rãspundere cã
am îndeplinit toate condiþiile cerute de lege pentru monitorizarea acestui program.
................
(Semnãtura)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITÃÞII SOCIALE ªI FAMILIEI
Nr. 501 din 8 octombrie 2003

MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI TINERETULUI
Nr. 5.253 din 16 octombrie 2003

ORDIN
pentru aprobarea metodologiei certificãrii formãrii profesionale a adulþilor
În temeiul Hotãrârii Parlamentului României nr. 16/2003 privind modificarea structurii ºi componenþei Guvernului,
având în vedere:
Ñ prevederile art. 17 din Hotãrârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei ºi ale art. 12 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului,
Ñ prevederile art. 35 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 129/2000
privind formarea profesionalã a adulþilor, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 522/2003,
ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei ºi ministrul educaþiei, cercetãrii ºi tineretului emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Metodologia certificãrii formãrii profesionale a adulþilor, prevãzutã în anexa care face parte
integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei,

Ministrul educaþiei, cercetãrii ºi tineretului,

Elena Dumitru

Alexandru Athanasiu
ANEXÃ

METODOLOGIA
certificãrii formãrii profesionale a adulþilor
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Prezenta metodologie de certificare a
formãrii profesionale a adulþilor, denumitã în continuare
metodologie, cuprinde procedurile de organizare ºi
desfãºurare a examenului de absolvire a programelor de
formare profesionalã a adulþilor, precum ºi modalitãþile de

eliberare, gestionare ºi arhivare a certificatelor de calificare
ºi de absolvire cu recunoaºtere naþionalã.
(2) Prezenta metodologie se aplicã programelor de formare profesionalã organizate de furnizorii de formare profesionalã autorizaþi în condiþiile prevãzute de Ordonanþa
Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a
adulþilor, republicatã, denumitã în continuare ordonanþã.
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Art. 2. Ñ Furnizorul de formare profesionalã elibereazã
persoanei care a promovat examenul de absolvire a unui
program de formare profesionalã urmãtorul tip de certificat,
dupã caz:
a) certificat de calificare profesionalã pentru programele
de calificare sau recalificare;
b) certificat de absolvire pentru programele de iniþiere,
perfecþionare, specializare, precum ºi la absolvirea fiecãrui
modul, în cazul programelor de formare profesionalã structurate pe module.
Art. 3. Ñ Absolvenþii care cumuleazã certificate de
absolvire pentru toate modulele unui program de calificare
sau recalificare se pot înscrie la examenul de absolvire
pentru obþinerea certificatului de calificare la orice furnizor
de formare autorizat pentru programul respectiv sau pentru
un program care corespunde acestuia în proporþie de minimum 70%.
Art. 4. Ñ (1) Certificatele de calificare profesionalã sau
de absolvire cu recunoaºtere naþionalã se elibereazã
însoþite de o anexã denumitã ”Supliment descriptiv al certificatuluiÒ, în care se precizeazã competenþele profesionale
dobândite.
(2) Modelele certificatelor de calificare ºi de absolvire,
precum ºi al suplimentului descriptiv al certificatului sunt
prevãzute în anexele nr. 4, 5 ºi 6 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanþei Guvernului
nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a adulþilor, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 522/2003.
Art. 5. Ñ (1) La examenul de absolvire se pot înscrie,
pe baza unei cereri, participanþii care au parcurs tematica
programului de formare profesionalã.
(2) În cazul programelor de calificare sau de recalificare
este necesar ca participanþii care se înscriu la examenul
de absolvire sã fi promovat fiecare disciplinã sau modul.
Art. 6. Ñ (1) Examenul de absolvire se susþine în faþa
unei comisii de examinare constituite din 3 persoane, dintre
care, conform prevederilor art. 29 alin. (2) din ordonanþã,
2/3 sunt specialiºti din afara furnizorilor de formare
profesionalã ºi 1/3 reprezintã furnizorul de formare profesionalã care a organizat programul de formare profesionalã.
(2) La examenul de absolvire pot asista ca observatori
ºi reprezentanþi ai agenþilor economici.
CAPITOLUL II
Organizarea examenului de absolvire
Art. 7. Ñ Examenul de absolvire este organizat de furnizorul de formare profesionalã sub coordonarea comisiei
de autorizare judeþene sau a municipiului Bucureºti, denumitã în continuare comisie de autorizare.
Art. 8. Ñ (1) La începerea unui program de formare
profesionalã, furnizorul de formare profesionalã are obligaþia
sã comunice comisiei de autorizare tipul programului ºi
data estimatã a examenului de absolvire, în vederea
selectãrii specialiºtilor care vor face parte din comisia de
examinare.
(2) Membrii comisiei de examinare din afara furnizorului
de formare profesionalã sunt selectaþi din listele de specialiºti aprobate de comisiile de autorizare, alte persoane
decât cele care au realizat evaluarea în vederea autorizãrii.
(3) Numele membrului comisiei de examinare care
reprezintã furnizorul de formare profesionalã va fi comunicat comisiei de autorizare cu minimum 15 zile calendaristice înainte de data începerii examenului de absolvire.
(4) Cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data
începerii examenului de absolvire, comisia de autorizare
decide componenþa comisiei de examinare, desemneazã
preºedintele acesteia din rândul specialiºtilor din afara furnizorului de formare profesionalã ºi stabileºte sarcinile
membrilor comisiei de examinare. Decizia scrisã privind
componenþa comisiei de examinare este comunicatã
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furnizorului de formare profesionalã cu cel puþin 48 de ore
înaintea începerii examenului de absolvire.
(5) În caz de indisponibilitate a unui membru al comisiei
de examinare, preºedintele comisiei de autorizare desemneazã un înlocuitor, cu respectarea prevederilor alin. (2).
(6) Furnizorul de formare profesionalã numeºte o
persoanã care nu face parte din comisia de examinare,
care sã asigure lucrãrile de secretariat ale examenului de
absolvire.
Art. 9. Ñ (1) Comisia de examinare organizeazã ºi
efectueazã examinarea ºi notarea participanþilor la examenul de absolvire ºi are urmãtoarele atribuþii:
a) verificã condiþiile tehnice de desfãºurare a examenului de absolvire ºi, în cazul în care constatã cã acestea nu
sunt corespunzãtoare, decide amânarea examenului pânã
la remedierea situaþiei;
b) aprobã graficul de desfãºurare a examenului de
absolvire ºi îl afiºeazã cu cel puþin 24 de ore înainte de
începerea acestuia;
c) stabileºte modalitatea de desfãºurare a probei teoretice, scris ºi/sau oral;
d) stabileºte subiectele pentru probele examenului de
absolvire, pe baza variantelor de subiecte propuse de furnizorul de formare, pe care le verificã sã acopere conþinutul integral al programului de formare profesionalã;
e) stabileºte durata probei practice în funcþie de specificul acesteia, fãrã însã sã depãºeascã 3 ore;
f) afiºeazã rezultatele examenului de absolvire;
g) întocmeºte ºi pãstreazã, pe toatã durata desfãºurãrii
examenului de absolvire, documentaþia aferentã acestuia,
pe care în final o predã sub semnãturã furnizorului de formare profesionalã;
h) întocmeºte procesul-verbal cu privire la modul de
organizare ºi desfãºurare a examenului de absolvire, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta metodologie, pe care îl înainteazã comisiei de autorizare.
(2) Activitãþile comisiei de examinare se desfãºoarã în
prezenþa tuturor membrilor acesteia.
Art. 10. Ñ Furnizorul de formare profesionalã are
urmãtoarele obligaþii pentru organizarea examenului de absolvire:
a) pune la dispoziþie comisiei de examinare lista persoanelor înscrise la examenul de absolvire, în ordine alfabeticã, ºi documentele care atestã parcurgerea programului
de cãtre acestea, inclusiv pentru cei care au absolvit cursul
în alte serii sau la alþi furnizori de formare;
b) pregãteºte ºi pune la dispoziþie comisiei de examinare minimum 5 variante de subiecte pentru fiecare dintre
probele examenului de absolvire, acoperind integral conþinutul programului, conform metodologiei programului de formare profesionalã;
c) pregãteºte ºi pune la dispoziþie comisiei de examinare documentaþia tehnicã, sãlile, aparatele, instrumentele,
sculele, dispozitivele, materialele necesare desfãºurãrii probelor de examen, în condiþii corespunzãtoare;
d) încheie protocol de colaborare cu agenþii economici,
dacã proba practicã se desfãºoarã în spaþii aparþinând
acestora;
e) asigurã respectarea normelor de igienã ºi securitatea
muncii pe perioada desfãºurãrii probei practice;
f) primeºte documentaþia examenului de absolvire la
finalizarea acestuia ºi asigurã pãstrarea ei pentru o perioadã de 5 ani.
CAPITOLUL III
Desfãºurarea examenului de absolvire
Art. 11. Ñ În ziua examenului comisia de examinare
preia catalogul participanþilor pentru programul de formare
profesionalã al cãrui model este prezentat în anexa nr. 2
la prezenta metodologie, verificã îndeplinirea condiþiilor
prevãzute la art. 5 alin. (2) ºi stabileºte subiectele probelor
de examen.
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Art. 12. Ñ (1) Examenul de absolvire pentru programele
de calificare ºi recalificare constã într-o probã teoreticã ºi o
probã practicã.
(2) Modalitatea de susþinere a probei teoretice ºi a celei
practice se stabileºte prin programul de formare profesionalã ºi este:
a) la proba practicã: lucrare practicã;
b) la proba teoreticã: lucrare scrisã ºi/sau examinare
oralã.
(3) Probele examenului de absolvire pentru programele
de iniþiere, de perfecþionare sau de specializare se stabilesc de cãtre furnizorul de formare profesionalã prin
programul de formare profesionalã.
Art. 13. Ñ (1) Aprecierea rezultatelor la probele examenului de absolvire se face prin note de la 1 la 10.
(2) Pentru fiecare probã notarea se face independent
de cei 2 membri ai comisiei de examinare, cu excepþia
preºedintelui, notele fiind consemnate în foaia de notare.
Nota finalã reprezintã media aritmeticã a notelor acordate
ºi este consemnatã în catalogul de examen, care se completeazã în dublu exemplar. Modelul foii de notare ºi al
catalogului cu rezultatele examenului sunt prezentate în
anexa nr. 3 ºi, respectiv, anexa nr. 4 la prezenta metodologie.
(3) Între notele acordate de membrii comisiei de examinare nu pot fi diferenþe mai mari de un punct, cazurile
contrare fiind mediate de preºedintele comisiei de examinare, hotãrârea sa fiind definitivã.
Art. 14. Ñ (1) Lucrarea practicã pentru programele de
calificare/recalificare constã în executarea unei lucrãri de
specialitate, urmatã de prezentarea ºi argumentarea
operaþiilor efectuate. Comisia de exminare stabileºte pentru
fiecare participant, dintre temele anunþate, lucrarea de specialitate pe care acesta urmeazã sã o realizeze individual.
În cazul în care programul de formare profesionalã prevede
realizarea unui proiect, lucrarea practicã se alege de comisia de examinare din tematica proiectului.
(2) Lucrarea se realizeazã în faþa comisiei de examinare ºi se desfãºoarã în condiþii cât mai apropiate de
condiþiile reale de muncã, de regulã în aceleaºi spaþii în
care s-a desfãºurat ºi pregãtirea practicã. Prezentarea ºi
argumentarea lucrãrii practice nu pot depãºi 20 de minute.
(3) Nota finalã se stabileºte ca medie aritmeticã a notelor acordate în foaia de notare de cãtre cei doi membri ai
comisiei de examinare, cu excepþia preºedintelui, ºi se
consemneazã în catalogul cu rezultatele examenului.
(4) Nota minimã de promovare a probei practice este
6 (ºase).
(5) Nota de la proba practicã nu poate fi contestatã.
Art. 15. Ñ (1) Lucrarea scrisã dureazã maximum douã
ore ºi are la bazã tematica parcursã în cadrul programei
de pregãtire. Subiectul poate cuprinde mai multe
puncte/subpuncte sau mai multe întrebãri tip grilã. Comisia
de examinare asigurã confidenþialitatea subiectului pânã la
comunicarea sa participanþilor la examenul de absolvire.
(2) La comunicarea subiectului se precizeazã timpul
acordat pentru realizare ºi baremul de notare.
(3) Lucrãrile scrise se realizeazã sub supravegherea
celor doi membri ai comisiei de examinare, utilizându-se
hârtie ºtampilatã de cãtre furnizorul de formare profesionalã
ºi semnatã de preºedintele comisiei de examinare. La finalizare lucrãrile sigilate se predau preºedintelui comisiei de
examinare, pe bazã de semnãturã în tabelul nominal de
predare a lucrãrilor scrise, al cãrui model este prezentat în
anexa nr. 5 la prezenta metodologie, cu precizarea
numãrului de pagini.
(4) Lucrãrile sigilate se numeroteazã ºi se transmit celor
doi membri ai comisiei de examinare, desemnaþi sã realizeze corectarea lor. Aceºtia le verificã ºi le noteazã
independent, respectând baremul de notare pentru fiecare
punct sau subpunct al lucrãrii ori utilizând grila de
corectare.

(5) Nota finalã pentru proba scrisã se calculeazã în
condiþiile art. 14 alin. (3) ºi este consemnatã pe lucrare ºi în
catalogul cu rezultatele examenului, dupã desigilarea lucrãrilor.
(6) Nota minimã pentru promovarea probei scrise este
5 (cinci).
(7) Contestaþiile la proba scrisã se depun în termen de
24 de ore dupã afiºarea rezultatelor obþinute, rezolvarea lor
fiind de competenþa comisiei de examinare. În cazul în
care este necesarã recorectarea, aceasta se va efectua de
cãtre preºedintele comisiei de examinare.
Art. 16. Ñ (1) Proba oralã se susþine în faþa comisiei
de examinare, pe baza biletelor de examen ce conþin 2Ñ3
întrebãri din tematica prevãzutã în programa de pregãtire.
(2) Nota minimã de promovare la proba oralã este
5 (cinci).
(3) Nota de la proba oralã nu poate fi contestatã.
Art. 17. Ñ (1) În cazul în care programul de formare
profesionalã prevede realizarea unui proiect, acesta se executã pe parcursul programului de formare profesionalã sub
coordonarea unui îndrumãtor de proiect, iar susþinerea sa
înlocuieºte proba oralã a examenului de absolvire.
(2) Proiectul este pus la dispoziþie comisiei de examinare cu cel puþin 24 de ore înainte de începerea examenului de absolvire.
(3) Proiectul este susþinut de participantul la examenul
de absolvire într-un interval de timp de 15Ñ20 de minute,
în faþa membrilor comisiei de examinare, care pot adresa
întrebãri.
(4) Comisia de examinare consultã referatul îndrumãtorului de proiect, nota acordatã de acesta având caracter
orientativ în aprecierea proiectului.
(5) Nota minimã de promovare a acestei probe este
6 (ºase).
(6) Nota acordatã la susþinerea proiectului nu poate fi
contestatã.
Art. 18. Ñ Media finalã la examenul de absolvire o
constituie media aritmeticã a notelor obþinute la cele douã
probe de examen, calculatã cu douã zecimale, fãrã
rotunjire.
Art. 19. Ñ (1) Dupã terminarea ultimei probe a examenului de absolvire, comisia de examinare încheie, în
termen de 48 de ore, un proces-verbal redactat conform
modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
(2) Procesul-verbal se întocmeºte în douã exemplare:
un exemplar rãmâne la furnizorul de formare profesionalã
ºi unul se predã la secretariatul tehnic al comisiei de
autorizare, având anexat un exemplar al catalogului de
examen.
Art. 20. Ñ Dupã încheierea examenului de absolvire se
comunicã rezultatele finale ale acestuia, prin afiºarea listelor nominale care cuprind: numele ºi prenumele persoanelor înscrise la examenul de absolvire, notele finale obþinute
la fiecare probã a examenului de absolvire, media finalã ºi
rezultatul final, respectiv ”promovatÒ sau ”nepromovatÒ.
Art. 21. Ñ Lucrãrile scrise se pãstreazã în arhiva furnizorului de formare profesionalã timp de 12 luni.
Art. 22. Ñ În cazul participãrii persoanelor cu nevoi
speciale la examenele de absolvire, comisia de examinare
va lua toate mãsurile pentru ca acestea sã nu fie
dezavantajate la susþinerea probelor de examen, verificând
asigurarea facilitãþilor corespunzãtoare.
Art. 23. Ñ (1) Participanþii care nu se prezintã la examenul de absolvire sau nu îl promoveazã primesc o adeverinþã de participare la programul de formare profesionalã,
în baza cãreia se pot înscrie, pentru susþinerea unui alt
examen de absolvire, în aceleaºi condiþii.
(2) În cazul în care furnizorul de formare profesionalã
nu mai organizeazã un nou examen de absolvire,
participanþii pot solicita comisiei de autorizare susþinerea
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examenului de absolvire la un alt furnizor de formare profesionalã, pe baza adeverinþei menþionate la alin. (1).
CAPITOLUL IV
Eliberarea, gestionarea ºi arhivarea certificatelor de calificare ºi a certificatelor de absolvire
Art. 24. Ñ Evidenþa eliberãrii certificatelor de calificare
sau de absolvire pentru persoanele cuprinse în programele
de formare profesionalã se þine prin urmãtoarele documente:
1. La furnizorul de formare:
a) registrul matricol general cu persoanele admise la
programele de formare profesionalã, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezenta metodologie; acest registru se completeazã de cãtre furnizorul de formare
profesionalã pentru toate programele pe care le are în
desfãºurare;
b) catalogul participanþilor pentru fiecare program de formare profesionalã; acest catalog se completeazã de formatori pentru pregãtirea teoreticã/practicã ºi evidenþiazã
disciplinele/modulele pentru care se face pregãtirea, prezenþa la program a persoanelor, precum ºi notele/calificativele obþinute pe întreg parcursul pregãtirii profesionale;
c) catalogul cu rezultatele examenului ºi foile de notare;
d) procesul-verbal al comisiei de examinare;
e) registrul de evidenþã nominalã a eliberãrii certificatelor
de calificare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 7 la
prezenta metodologie;
f) registrul de evidenþã nominalã a eliberãrii certificatelor
de absolvire, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8 la
prezenta metodologie;
g) tabelul nominal cu persoanele care au încheiat contract de formare profesionalã;
h) documentele care atestã parcurgerea programului de
formare profesionalã pentru persoanele care au solicitat
înscrierea la examenul de absolvire în baza prevederilor
art. 3 ºi ale art. 23 alin. (2).
2. La comisia de autorizare:
a) registrul de gestionare a certificatelor de calificare,
potrivit modelului prezentat în anexa nr. 9 la prezenta
metodologie;
b) registrul de gestionare a certificatelor de absolvire,
potrivit modelului prezentat în anexa nr. 10 la prezenta
metodologie;
c) registrul de evidenþã a contractelor de formare profesionalã; acesta cuprinde urmãtoarele rubrici: numãrul
curent, numãrul ºi data contractului, datele de identificare
a furnizorului de formare profesionalã ºi a programului de
formare respectiv, datele de identificare a participantului la
program, numãrul ºi seria certificatului eliberat, data
aplicãrii timbrului sec pe certificat, menþiuni;
d) documentele persoanelor care au solicitat înscrierea
la examenul de absolvire în baza prevederilor art. 3 ºi ale
art. 23 alin. (2).
Art. 25. Ñ (1) Documentele prevãzute la art. 24, cu
excepþia celor prevãzute la pct. 1 lit. h) ºi pct. 2 lit. c) ºi
d), sunt formulare tipizate, cu regim special, se completeazã conform instrucþiunilor în vigoare, se numeroteazã, se
parafeazã ºi se certificã pentru conþinut ºi numãr de pagini
de cãtre conducerea furnizorului de formare profesionalã, în
cazul documentelor prevãzute la pct. 1, ºi de cãtre
preºedintele comisiei de autorizare, pentru cele prevãzute
la pct. 2.
(2) Documentele cu regim special se gestioneazã de
cãtre o persoanã desemnatã de conducerea furnizorului de
formare profesionalã, respectiv de preºedintele comisiei de
autorizare.
(3) Aceste documente se pãstreazã în arhiva furnizorului
de formare profesionalã, respectiv a comisiei de autorizare,
în dulapuri metalice care prezintã siguranþã, pe timp
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nelimitat, cu excepþia cataloagelor care se pãstreazã o
perioadã de 5 ani.
(4) Distrugerea acestor cataloage se poate face numai
dupã ce conducerea furnizorului de formare profesionalã a
constatat cã datele privind situaþia participanþilor la programele de formare profesionalã au fost trecute în registrele
de evidenþã nominalã a eliberãrii certificatelor.
Art. 26. Ñ (1) Certificatele de calificare ºi de absolvire,
precum ºi anexele acestora sunt tipãrite de Ministerul
Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei, pe hârtie specialã,
având elemente de securizare, ºi poartã antetul Ministerului
Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei ºi al Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului.
(2) Comisiile de autorizare preiau de la Ministerul
Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei certificatele ºi anexele acestora, pe bazã de delegaþie specialã ºi comandã,
precizând numãrul de exemplare solicitat, le pãstreazã în
casã de fier sau în dulap metalic ºi þin evidenþa lor, pe fiecare tip de certificat, în registrele de gestiune a certificatelor.
(3) Furnizorii de formare profesionalã preiau de la comisiile de autorizare, contra cost, certificatele ºi anexele
acestora pe bazã de proces-verbal de predare-primire, le
pãstreazã în casã de fier sau în dulap metalic ºi þin evidenþa lor, pe fiecare tip de certificat.
(4) Sumele obþinute de la furnizorii de formare profesionalã, reprezentând contravaloarea certificatelor de calificare
sau de absolvire ºi a anexelor la acestea, se fac venit la
bugetul statului.
Art. 27. Ñ (1) Completarea certificatelor de calificare
sau de absolvire se face de cãtre persoana desemnatã de
furnizorul de formare profesionalã în acest scop, pe baza
datelor din registrul matricol general ºi din catalogul de
examen, pentru persoanele care au promovat examenul de
absolvire.
(2) Certificatele de calificare sau de absolvire se completeazã prin dactilografiere, prin scriere la calculator sau
de mânã, cu tuº sau cernealã neagrã, corect, citeþ ºi fãrã
ºtersãturi. Numele ºi prenumele titularului se scriu fãrã
prescurtãri, cu litere mari de tipar.
(3) Anexa la certificatul de calificare sau de absolvire se
completeazã o datã cu certificatul respectiv, de cãtre
aceeaºi persoanã desemnatã de furnizorul de formare profesionalã.
Art. 28. Ñ (1) Înainte de a fi eliberate absolvenþilor,
certificatele de calificare vor fi prezentate la secretariatul
tehnic al comisiei de autorizare, însoþite de un borderou în
douã exemplare, în vederea aplicãrii timbrului sec.
(2) Un exemplar din borderou rãmâne la secretariatul
tehnic al comisiei de autorizare, iar al doilea exemplar,
vizat la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare, se
pãstreazã în arhiva furnizorului de formare profesionalã.
(3) Borderoul cuprinde urmãtoarele rubrici: numãrul
curent, numele absolventului, iniþialele prenumelui
tatãlui/mamei, prenumele absolventului, seria ºi numãrul
certificatului, data absolvirii, menþiuni.
(4) Pe borderouri se face menþiunea: ”S-a aplicat timbrul sec pe un numãr de É certificate de calificareÒ, dupã
care urmeazã data, numele ºi semnãtura persoanei care
aplicã timbrul sec.
(5) Dupã aplicarea timbrului sec, secretariatul tehnic
completeazã rubricile corespunzãtoare din registrul de evidenþã a contractelor de formare profesionalã.
Art. 29. Ñ (1) Certificatul de calificare sau de absolvire,
însoþit de anexã, se elibereazã sub semnãturã titularului,
pe baza actului de identitate, de cãtre furnizorul de formare
profesionalã, dupã cel mult 30 de zile de la promovarea
examenului de absolvire.
(2) În situaþii excepþionale, certificatul se elibereazã unei
persoane împuternicite pe bazã de procurã autentificatã de
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notariat/consulat. Procura se pãstreazã în arhiva furnizorului
de formare profesionalã.
Art. 30. Ñ (1) Cel puþin o datã pe an preºedintele
comisiei de autorizare verificã situaþia certificatelor de calificare sau de absolvire, a anexelor la acestea ºi a formularelor tipizate gestionate de comisia de autorizare.
(2) La eliberarea sau schimbarea din funcþie a preºedintelui comisiei de autorizare, formularele certificatelor de calificare sau de absolvire ºi anexele acestora se predau pe
bazã de proces-verbal, specificându-se numãrul ºi seria lor.
Art. 31. Ñ (1) Formularele certificatelor de calificare sau
de absolvire deteriorate ori completate greºit, cu ºtersãturi,
adãugãri suplimentare, cu ºtampilã aplicatã necorespunzãtor
se anuleazã cu aprobarea conducerii furnizorului de
formare profesionalã, prin scrierea cu litere mari, format
de tipar, pe toatã diagonala imprimatului, a cuvântului
”ANULATÒ atât pe certificat, cât ºi pe cotor.
(2) Menþiunea respectivã se face ºi în registrul corespunzãtor de evidenþã nominalã a eliberãrii certificatelor de
calificare sau de absolvire.
Art. 32. Ñ (1) Dispariþia unor formulare de certificate de
calificare sau de absolvire ori a anexelor acestora este
anunþatã imediat de cãtre furnizorul de formare profesionalã
comisiei de autorizare, care are obligaþia sã ia de urgenþã
mãsurile ce se impun.
(2) Formularele certificatelor prevãzute la alin. (1) sunt
declarate ”nuleÒ prin publicarea unui anunþ de cãtre furnizorul de formare profesionalã, în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a.
(3) Certificatele pot fi anulate ºi în temeiul unei hotãrâri
judecãtoreºti, definitive ºi irevocabile. În acest caz se face
menþiunea în registrul matricol ºi în registrul de evidenþã a
certificatelor, precizându-se numãrul ºi data hotãrârii, precum ºi instanþa care a pronunþat-o.
(4) Seria ºi numãrul certificatelor de calificare sau de
absolvire anulate în conformitate cu prevederile alin. (1) ºi
(3) sunt comunicate comisiei de autorizare.
Art. 33. Ñ (1) Modificarea unor înscrisuri din documentele prevãzute la art. 24, cu excepþia celor prevãzute la
pct. 1 lit. h) ºi pct. 2 lit. c) ºi d), se face prin bararea textului greºit printr-o linie orizontalã trasã cu cernealã roºie,
înscriindu-se deasupra noul text tot cu cernealã roºie.
(2) Modificarea este semnatã de cãtre persoana care a
efectuat modificarea ºi se autentificã cu ºtampila furnizorului de formare profesionalã.
Art. 34. Ñ (1) În cazul pierderii sau distrugerii certificatului de calificare sau de absolvire original, în baza unei
cereri scrise a solicitantului, furnizorul de formare profesionalã elibereazã un duplicat al acestuia, întocmit pe baza
documentelor aflate în arhiva furnizorului de formare profesionalã.
(2) Cererea de eliberare a duplicatului este însoþitã de
urmãtoarele acte, care se arhiveazã cu titlu permanent:
a) declaraþia scrisã datã de titularul certificatului de calificare sau de absolvire în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurãrile în care
acesta a fost pierdut, precum ºi alte precizãri care sã confirme dispariþia certificatului respectiv;
b) dovada publicãrii pierderii certificatului de calificare
sau de absolvire, în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a;
c) copie de pe actul de identitate.
Art. 35. Ñ (1) Duplicatul certificatelor de calificare sau
de absolvire se întocmeºte pe un formular identic cu cel
original ºi se elibereazã dupã procedura prevãzutã în prezenta metodologie.
(2) În situaþia în care formularul certificatului de calificare sau de absolvire s-a schimbat, se elibereazã un duplicat redactat dupã modelul certificatului original, în care se

înscriu datele existente în arhiva furnizorului de formare
profesionalã.
(3) Pe duplicat se completeazã în clar numele ºi prenumele preºedintelui comisiei de examinare, al directorului ºi
al persoanei care a completat certificatul de calificare sau
de absolvire original; în cazul în care nu sunt înscrise în
clar numele persoanelor menþionate mai sus, se completeazã (ss) ”indescifrabilÒ.
(4) Pe duplicat se face menþiunea: ”duplicatÒ, sub care
se aplicã ºtampila furnizorului de formare profesionalã ºi
semnãtura directorului.
(5) În registrul de evidenþã nominalã a eliberãrii certificatelor, pe duplicat se înscrie cu cernealã roºie menþiunea
”duplicatÒ, precizându-se seria ºi numãrul certificatului original.
(6) În registrul de evidenþã nominalã a eliberãrii certificatelor, la rubrica certificatului original se menþioneazã cu
cernealã roºie seria ºi numãrul duplicatului.
(7) În registrul matricol ºi pe cotorul certificatului de calificare sau de absolvire original se consemneazã seria ºi
numãrul duplicatului eliberat.
(8) În cazul în care un furnizor de formare profesionalã
ºi-a încetat activitatea, cererea de eliberare a duplicatului
se adreseazã comisiei de autorizare care a fãcut autorizarea furnizorului de formare profesionalã respectiv ºi care a
primit de la acesta toatã documentaþia. Completarea ºi eliberarea duplicatului se realizeazã de comisia de autorizare,
cu respectarea prevederilor alin. (1)Ñ(7); în acest caz se
aplicã ºtampila comisiei de autorizare ºi semnãtura
preºedintelui comisiei de autorizare.
Art. 36. Ñ (1) Termenul pentru eliberarea duplicatelor
este de 30 de zile de la data înregistrãrii cererii.
(2) Duplicatele se elibereazã o singurã datã, fapt ce se
aduce la cunoºtinþã titularilor.
Art. 37. Ñ Comisia de autorizare verificã anual situaþia
formularelor certificatelor de calificare ºi de absolvire ºi a
anexelor la acestea, pe care le gestioneazã furnizorii de
formare profesionalã autorizaþi.
CAPITOLUL V
Dispoziþii finale
Art. 38. Ñ Examenul de absolvire la furnizorul de formare profesionalã care a organizat un program de formare
profesionalã pentru persoanele cu handicap se organizeazã
ºi se desfãºoarã cu asigurarea de ºanse egale pentru
aceºtia, prin adaptarea procedurilor de examinare în funcþie
de particularitãþile individuale ºi de cele specifice deficienþei
respective.
Art. 39. Ñ Preºedintele comisiei de examinare rãspunde
de corectitudinea datelor înscrise în certificatele de calificare profesionalã sau de absolvire.
Art. 40. Ñ (1) Furnizorul de formare profesionalã
suportã plata tarifelor cuvenite membrilor comisiilor de examinare din afara furnizorului de formare profesionalã.
(2) Cuantumul tarifului pe orã pentru activitatea
desfãºuratã de membrii comisiei de examinare nu poate fi
mai mic decât suma plãtitã în sistemul de platã cu ora în
unitãþile de învãþãmânt public unui profesor cu gradul
didactic I, având o vechime de 20 de ani în învãþãmânt.
Art. 41. Ñ În cazul încetãrii activitãþii autorizate, furnizorul de formare profesionalã este obligat sã predea secretariatului tehnic al comisiei de autorizare, pe bazã de
proces-verbal, toate documentele privind evidenþa certificatelor eliberate, precum ºi formularele rãmase necompletate,
având obligativitatea de a respecta prevederile legale de
gestionare ºi arhivare a certificatelor ºi documentelor
prevãzute în prezenta metodologie.
Art. 42. Ñ Anexele nr. 1Ñ10*) fac parte integrantã din
prezenta metodologie.

*) Anexele nr. 1Ñ10 sunt reproduse în facsimil.
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P R E Þ U R I L E

publicaþiilor legislative pentru anul 2004
Ñ pe suport tradiþional Ñ
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valoarea
abonamentului
anual
Ñ lei Ñ

Trim. I

Trim. II

Trim. III

românã
românã,

9.875.000
1.780.000

2.468.750
Ñ

2.715.750
Ñ

2.987.500
Ñ

3.286.000
Ñ

maghiarã

7.900.000
12.500.000
2.530.000
10.680.000
9.850.000
2.500.000
4.150.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
625.000
1.038.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
687.500
1.141.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
756.500
1.255.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
832.500
1.381.500

625.000
470.000
2.500.000

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Denumirea publicaþiei

Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
numere bis*)
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Colecþia Legislaþia României
Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Curþii Constituþionale
Ediþii trilingve

ºi alte

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ
Trim. IV

**) Cu excepþia numerelor bis în care se publicã acte cu un volum extins ºi care intereseazã doar un numãr restrâns de utilizatori.

Publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ menþionate la punctele 1Ð7 sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de
19%, iar cele menþionate la punctele 8Ð12 sunt scutite de T.V.A.
Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ se pot efectua prin
urmãtorii difuzori:
◆ COMPANIA NAÞIONALÃ ”POªTA ROMÂNÃÒ Ñ S.A. Ñ prin oficiile sale poºtale
◆ RODIPET Ñ S.A.

Ñ prin toate filialele

◆ INTERPRESS SPORT Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)

◆ PRESS EXPRES Ñ S.R.L.

Ñ Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)

◆ M.T. PRESS IMPEX Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)

◆ INFO EUROTRADING Ñ S.A.

Ñ Bucureºti, Splaiul Independenþei nr.202A
(telefon/fax: 212.73.54)

◆ ACTA LEGIS Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)

◆ CURIER PRESS Ñ S.A.

Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)

◆ MIMPEX Ñ S.R.L.

Ñ Hunedoara, str. Ion Creangã nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)

◆ CALLIOPE Ñ S.R.L.

Ñ Ploieºti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)

◆ ASTOR-MED Ñ S.R.L.

Ñ Iaºi, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
(telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
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bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
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