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MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAȚIILOR 
CU MEDIUL DE AFACERI 
CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE 
 

 

 

PROGRAM DE ACTIVITATE 

pe anul 2016 

 

CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE 

(C.P.P.I.) este o instituție publică cu finanţare integrală din venituri proprii, aflată în 

subordinea Ministerului Economiei, Comerțului si Relațiilor cu Mediul de Afaceri şi are 

ca obiect principal de activitate INSTRUIREA ŞI CONSULTANŢA MANAGERIALĂ 

a agenţilor economici aflaţi în subordinea, sub autoritatea şi în coordonarea Ministerului 

Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri cât şi a terților. 

CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE 

(C.P.P.I.) pune în aplicare, prin programele și cursurile sale de formare, politica 

economică a acestuia și planul de acțiune pentru implementarea sa, care, în conformitate 

cu standardele europene, își propune ca obiective principale: 

 creșterea competitivității; 

 sporirea rolului cercetării, dezvoltării și inovării; 

 promovarea unui management durabil al resurselor și protecția mediului; 

 îmbunătățirea pregătirii profesionale și ocuparea forței de muncă; 

 dezvoltarea cooperării, a serviciilor industriale și a parteneriatului public – 

privat. 

În sprijinul realizării obiectului principal de activitate, C.P.P.I. organizează şi 

desfășoară, în conformitate cu reglementările legale, activităţi complementare cât şi 

activităţi suport de administrare şi organizare internă, în conformitate cu procedurile 

cuprinse în Manualul Calităţii. 

 

 PROGRAMUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 stabileşte:  

- obiectivele principale ale fiecărui domeniu; 

- activităţile programate pentru realizarea obiectivelor;  

- responsabilităţile şi termenele de realizare ale acestora. 
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I. OBIECTIVELE DOMENIULUI PRINCIPAL DE ACTIVITATE 

  

1. Promovarea, organizarea şi susţinerea, în colaborare cu direcţiile de 

specialitate din M.E.C.R.M.A.  şi cu alte instituţii de profil, a unor programe de 

formare având drept ţintă implementarea politicii industriale a României în 

conformitate cu programele M.E.C.R.M.A şi cu  Planul Naţional de 

Dezvoltare 2014-2020. 

 

2.  Diseminarea de informaţii şi consilierea agenţilor economici în elaborarea de 

proiecte eligibile pentru finanţarea din fonduri europene, în scopul accelerării 

procesului de integrare europeană. 

 

3. Intensificarea colaborării cu instituţii şi organisme europene în scopul 

schimbului de bune practici în derularea unor programe de formare profesioanlă. 

 

II. ACTIVITĂŢI PROGRAMATE PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVELOR  

1. Promovarea, organizarea şi susţinerea a 5 tipuri de cursuri, conform datelor 

din tabelul de mai jos: 

 

Nr. 

crt. 

 

CATEGORIA DE CURSURI 

 

1 Cursuri de perfecţionare  

2 Cursuri de atestare/reatestare tehico-profesională și 

monitorizare (conf. Ordin nr. 364/2010) 

3 Cursuri de atestare/reatestare (conf. Ordin  

nr. 364/2010) 

4 Cursuri de specializare 

5 Cursuri pentru întărirea disciplinei funcţionale în 

instituţii publice şi unităţi economice 

 

NOTĂ:  Cursurile din fiecare tip menţionat mai sus detaliate în „Oferta de cursuri” pe 

anul 2016, sub următoarele aspecte: denumire, durată, grup ţintă, obiective, cadru 

tematic, locaţie, forme de evaluare, tip document de absolvire, lectori. 
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2. Diseminarea de informaţii şi consilierea agenţilor economici în elaborarea de 

proiecte eligibile finanţării din fonduri europene 

 

a) Organizarea de acţiuni de instruire și consultanţă dedicate agenţilor economici 

pentru elaborarea de proiecte eligibile în vederea finanţării din fonduri europene 

(seminarii, workshop-uri, dezbateri, cursuri  etc.). 

Termen:  Permanent 

Responsabil: Conducerea CPPI, Experți consultanți.  

b) Realizarea formalităţilor şi demersurilor necesare pentru accesarea de către 

C.P.P.I., singur sau în parteneriat, a fondurilor europene pentru susţinerea financiară a 

realizării acţiunilor de instruire. 

 

Termen: Permanent 

Responsabil: Conducerea C.P.P.I., Experți consultanți, Consultanți externi  

3. Intensificarea colaborării cu instituţii şi organisme europene 

 

a) Organizarea şi susţinerea cursurilor de perfecţionare pe diverse domenii în 

colaborare cu TUV Thuringen e.V. TUV CERT din Germania 

Termen: Permanent 

Responsabil: Conducerea C.P.P.I., Experți consultanți.  

b) Perfectarea altor colaborări cu instituții sau organisme europene, pentru 

dezvoltarea de acţiuni  favorizând accelerarea procesului integrării. 

Termen: Permanent  

Responsabil: Conducerea CPPI   

 

III.  ACTIVITĂŢI SUPORT 

 

1. Compensarea datoriilor agenţilor economici la Sucursala Bucureşti a CPPI 

 

Obiectiv: Creşterea operativităţii derulării activităţilor de pe fluxul procesului de 

compensare prin: 
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1.1. Actualizarea şi dezvoltarea pachetului de programe informatice şi creşterea 

standardului logistic al serviciilor oferite. 

 Termen de realizare: Permanent 

  Responsabil: Serviciul Compensări. 

 

1.2. Creşterea operativităţii achitării la termen a tarifelor de către beneficiarii 

serviciilor de compensare, pentru evitarea blocării procesului şi adaptarea acestor tarife 

la evoluţia preţurilor pieţei. 

Termen pentru adaptarea tarifelor: Semestrial 

Responsabili: Conducerea C.P.P.I. şi Serviciul Compensări. 

 

1.3. Perfecţionarea relaţiilor de administrare şi coordonare, de către Sucursala 

Bucureşti, a centrelor teritoriale de compensare. 

 Termen de realizare: Permanent 

 Responsabili: Conducerea Sucursalei şi Serviciul Compensări.  

 

1.4. Estimarea cheltuielilor efectuate de Sucursala Bucuresti pentru administrarea si 

coordonarea centrelor teritoriale de compensare şi decontarea acestora de către fiecare 

centru in functie de volumul operatiunilor. 

 Termen de realizare: Luna Ianuarie 2016 

 Responsabili: Conducerea Sucursalei şi Serviciul Compensări.  

Venituri totale estimate din activitatea de compensare: 950.000 

2. Administrarea şi organizarea internă 

 

Obiectiv: Creşterea eficienţei utilizării resurselor umane, materiale şi logistice interne, 

pentru realizarea unui standard superior de satisfacere a cerinţelor beneficiarilor 

serviciilor oferite de C.P.P.I. în ansamblu şi pentru proprii salariaţi. 

Pentru atingerea acestui obiectiv, principalele acţiuni ce se vor întreprinde sunt: 

2.1.  Perfecţionarea mecanismului de organizare şi funcţionare al C.P.P.I. pentru o mai 

bună adecvare la exigenţele actuale de derulare a activităţilor. 
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 Termen de realizare: Permanent 

 Responsabili: Conducerea C.P.P.I. 

2.2. Adaptarea criteriilor de evaluare a performanţelor individuale ale salariaţilor pentru 

o mai bună adecvare la specificitatea activităţilor pe care le desfăşoară. 

 Termen de realizare: Permanent 

 Responsabili: Şefii de compartimente 

2.3. Conceperea şi implementarea unui sistem de valorificare a rezultatelor evaluării 

performanţelor individuale ale personalului. 

 Termen de realizare: Trim. III  2016 

 Responsabili: Şefii de compartimente și Conducerea CPPI 

2.4. Exploatarea eficientă a spaţiilor de cazare şi a serviciilor de asigurare a mesei.  

 Termen de realizare: Permanent 

 Responsabili: Conducerea C.P.P.I. şi Serviciile Administrative 

2.5. Analiza de management şi menţinerea Sistemului de Management al Calităţii 

conform EN ISO 9001: 2008 certificat de către TUV CERT – TUV Thuringen e.V. din  

Germania. 

 Termen: Permanent 

 Responsabil: RMC, Şefii de compartimente şi Conducerea CPPI  

2.6. Perfecţionarea mecanismului de funcţionare a activităţilor curente de administrare, 

printr-o mai strictă individualizare a atribuţiilor compartimentelor funcţionale. 

 Termen de realizare: Permanent 

 Responsabili: Conducerea C.P.P.I. şi Şefii de compartimente 

2.7. Obţinerea autorizaţiilor legale impuse de planul de investiţii. 

 Termen de realizare: Conform programului de investiţii 

 Responsabili: Conducerea C.P.P.I. 

 

DIRECTOR GENERAL 

IRINEL GHIŢĂ 
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Nr. ........... / ............................. 

 

Către  

………………………………………………………………………..... 

 

În atenţia Doamnei / Domnului Director General 

 

Ținând cont de evoluția situației economice din România în ultimii ani, de progresul tehnologic 

înregistrat la nivel european și mondial, de locul pe care țara noastră trebuie să îl ocupe în cadrul 

Uniunii Europene și de noile programe operaționale din domeniile cheie în care se vor aloca fondurile 

structurale europene pentru perioada 2014-2020, între care un loc aparte îl reprezintă cele acordate 

Programului Operațional Capital Uman și Programului Operațional Competitivitate, considerăm 

deosebit de importante rolul și misiunea Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie 

Buşteni şi ale Sucursalei Bucureşti a acestuia în activitatea de instruire, sub diferite forme (calificare, 

perfecționare, atestare, specializare), a personalului din cadrul agenţilor economici aflaţi în subordinea, 

coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Relatiilor cu Mediul de Afaceri precum şi 

a angajaţilor din alte unităţi de stat sau private. 

Suntem pregătiți să venim în întâmpinarea tuturor celor care doresc să beneficieze de formare 

profesională și pe această cale vă aducem la cunoştinţă oferta de cursuri pentru anul 2016, rugându-

vă să ne specificați cursurile pentru care optaţi, în vederea programării acestora. Totodată, vă aşteptăm 

cu sugestii și propuneri referitoare la alte cursuri şi tematici de interes pentru dumneavoastră, pentru a 

le putea include în oferta noastră. 

 

Alte precizări: 

 Perioadele de desfăşurare a cursurilor se vor stabili de comun acord cu beneficiarii, în 

funcţie de numărul de înscrieri și de disponibilitatea lectorilor colaboratori. 

 Cursurile se pot organiza la sediul din Buşteni, la Sucursala din Bucureşti sau la sediul 

beneficiarului, în funcţie de numărul de cursanţi dintr-o unitate sau de opţiunea acestuia 

pentru o anumită locaţie.    

 Puteți obține informaţii suplimentare privind condiţiile de organizare şi desfăşurare a 

cursurilor, precum şi detalii referitoare la logistica utilizată, la facilitățile de cazare și servire 

a mesei, accesând site-ul nostru: www.cppibusteni.weebly.com. 

 

Persoană de contact: 

Secretară - D-na Elena Sătmărean 

 

 

Director general, 

Ing. Irinel Ghiţă 
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OFERTA DE CURSURI PENTRU ANUL 2016 
 

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni este pregătit să vină 

în întâmpinarea tuturor celor care doresc să beneficieze de formare profesională și pe 

această cale vă aducem la cunoştinţă oferta de cursuri autorizate A.N.C., a cursurilor de 

perfecționare și de atestare tehnico-profesională. 

A. CURSURI AUTORIZATE A.N.C. 

Nr. 

crt. 
Denumire curs 

Durata 

(zile curs) 
Organizator 

Lectori: specialişti 

din CPPI, ME, alte 

instituţii 

0 1 2 3 4 

1. 
Manager proiect (Autorizaţia ANC 

seria PH nr. 000934/2013) 
5 CPPI  

Experţi CPPI + 

colaboratori externi 

2. 
Formator (Autorizaţia ANC seria 

PH nr. 000961/2013) 
5 CPPI Experţi CPPI 

3. 

Managementul resurselor umane 

(Autorizaţia ANC seria PH nr. 

001021/2014) 

5 CPPI 
Experţi CPPI  

 

4. 

Expert prevenire - reducere riscuri 

tehnologice (Autorizaţia ANC 

seria PH nr. 001088/2014) 

5 CPPI  Colaboratori externi 

5. 

Specialist în management și 

remediere situri contaminate 

(Autorizaţia ANC seria PH nr. 

001101/2014) 

5 CPPI  Colaboratori externi 

 

B. CURSURI DE PERFECȚIONARE ȘI DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ  

CONFORM ORDINELOR EMISE DE MINISTERUL ECONOMIEI,COMERTULUI SI 

MEDIULUI DE AFACERI 

 

6. 

Reglementări şi proceduri 

specifice de conservare, închidere 

şi ecologizare a minelor 

5 

CPPI + 

DGRMDDZI- 

MECRMA 

Specialişti din cadrul 

DGRMDDZI- 

MECRMA 

7. 

Atestarea tehnico-profesională a 

specialiştilor verificatori de 

proiecte pentru lucrările de montaj 

utilaje, echipamente şi instalaţii 

tehnologice industriale 

6 CPPI + MECRMA 

Consilieri de 

specialitate din cadrul 

MECRMA + 

colaboratori externi 

8. 

Atestarea tehnico-profesională a 

responsabililor tehnici cu execuţia 

pentru lucrările de montaj utilaje, 

echipamente şi instalaţii 

tehnologice industriale 

6 CPPI + MECRMA 

Consilieri de 

specialitate din cadrul 

MECRMA + 

colaboratori externi 
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9. 

Atestarea tehnico-profesională a 

experţilor tehnici de calitate şi 

extrajudiciari pentru lucrările de 

montaj utilaje, echipamente şi 

instalaţii tehnologice industriale 

6 CPPI + MECRMA 

Consilieri de 

specialitate din cadrul 

MECRMA + 

colaboratori externi 

10. 

Reatestarea tehnico-profesională a 

specialiştilor verificatori de 

proiecte, a responsabililor tehnici 

cu execuţia și a experţilor tehnici 

de calitate şi extrajudiciari pentru 

lucrările de montaj utilaje, 

echipamente şi instalaţii 

tehnologice industriale 

6 CPPI + MECRMA 

Consilieri de 

specialitate din cadrul 

MECRMA + 

colaboratori externi 

11. 

Atestarea tehnico-profesională a 

specialiştilor în activitatea de 

închidere şi reconstrucţie 

ecologică a minelor / carierelor 

5 

CPPI + 

DGRMDDZI- 

MECRMA 

Specialişti din cadrul 

DGRMDDZI- 

MECRMA 

12. 

Monitorizarea verificatorilor de 

proiecte, a responsabililor tehnici 

cu execuţia şi a experţilor tehnici 

de calitate şi extrajudiciari 

2 CPPI + MECRMA 

Consilieri de 

specialitate 

MECRMA 

 

CURSURI DE PERFECȚIONARE 

 

13. 

Pregătirea şi perfecţionarea 

personalului cu atribuţii în 
gestionarea nemijlocită a 

informaţiilor clasificate 

5 CPPI 

Consilieri de 

specialitate 

MECRMA 

14. 
Expert în activitatea de 

mentenanță 
5 CPPI  

Experţi CPPI + 

colaboratori externi 

15. 
Expert în ingineria costurilor 

investiționale 
5 CPPI  

Experţi CPPI + 

colaboratori externi 

16. 
Managementul schimbării 

organizaţionale 
5 CPPI  

Colaboratori externi 

17. 
Economie internaţională şi 

europeană 
5 CPPI  

Colaboratori externi 

18. Marketingul firmei 5 CPPI  Colaboratori externi 

19. Planul de afaceri 5 CPPI  Colaboratori externi 

20. 
Managementul afacerilor 

internaționale 
5 CPPI  

Colaboratori externi 

21. Managementul operațional 5 CPPI  Colaboratori externi 

 

  

Totodată, vă aşteptăm cu sugestii și propuneri referitoare la alte cursuri şi tematici de interes 

pentru dumneavoastră, pentru a le putea include în oferta noastră. 
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Alte precizări: 

 Perioadele de desfăşurare a cursurilor se vor stabili de comun acord cu beneficiarii, în 

funcţie de numărul de înscrieri și de disponibilitatea lectorilor colaboratori. 

 Cursurile se pot organiza la sediul din Buşteni, sau la sediul beneficiarului, în funcţie de 

numărul de cursanţi dintr-o unitate sau de opţiunea acestuia pentru o anumită locaţie.    

 Puteți obține informaţii suplimentare privind condiţiile de organizare şi desfăşurare a 

cursurilor, precum şi detalii referitoare la logistica utilizată, la facilitățile de cazare și servire 

a mesei, accesând site-ul nostru: www.cppibusteni.weebly.com. 

 

 

 

Intocmit, 

Secretar – Elena Satmarean 
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