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MINISTERUL ECONOMIEI 
CENTRUL DE PREGĂTIRE        
PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE 
 

 

 

 
 

Nr. ....................... 

 

PLAN ACTIVITĂȚI PENTRU ANUL 2019 

 
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. C.P.P.I. este ordonator terțiar de credite, respectă strategia ordonatorului principal de credite, M.E., și 

Programul de Guvernare al României 2017-2020. Finanțarea de bază acoperă principalele cheltuieli aferente obiectelor de activitate ale C.P.P.I. 

Finanțarea suplimentară se realizează din excedentul anilor precedenți. 

Prin H.G. nr. 451/1994  de reorganizare a Ministerului Industriei, instituția se redenumește Centrul de Pregătire pentru Personalul din 

Industrie, C.P.P.I., cu finanțare extrabugetară și subordonat Ministerului Industriei.  

Conducerea CPPI agreează, prin prisma SCIM, utilizarea cerințelor de tip SMART, înțelese prin caracteristicile considerate esențiale în 

formularea obiectivelor CPPI (specifice, măsurabile, accesibile, relevante și încadrate în timp). Toți angajații CPPI, instituție publică finanțată integral din 

venituri proprii și subordonată administrației publice centrale, M.E., au înțeles că trebuie să transpună, în mod organizat, în activitățile lor politica 

Ministerului Economiei și să realizeze veniturile stabilite prin BVC aprobat de către ordonatorul principal de credite. Managementul instituției 

înțelege că trebuie să stimuleze munca și performanța prin acordarea de salarii adecvate, sustenabile din propria activitate. 

C.P.P.I. are propriile obiective destinate autofinanțării. Managementul C.P.P.I. are o nouă abordare a activităților derulate, abordare bazată 

pe o creștere continuă. Au fost identificate cele mai bune soluții de creștere SMART, după ce s-a studiat, s-a diagnosticat, s-a testat, s-a măsurat, 

s-a adăugat creativitate, pentru ca produsele livrate să se potrivească așteptărilor beneficiarilor săi. 

Definirea obiectivelor C.P.P.I. sunt concretizate în indicatorii de venituri și cheltuieli din proiectul BVC 2019.  

Obiectivele generale, conform SCIM, sunt:  

- Realizarea în procent de 100% a indicatorilor stabiliți în BVC la capitolul „VENITURI” – 4.360 mii lei;  
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Obiectivele specifice: Realizarea veniturilor propuse în BVC din activitatea de organizare și realizare de cursuri și programe de pregătire 

profesională – 600 mii lei; Realizarea veniturilor propuse în BVC din activitatea de compensare a datoriilor și creanțelor agenților economici – 

1300 mii lei; Realizarea veniturilor propuse în BVC din activitatea de cazare – 800 mii lei; Realizarea veniturilor propuse în BVC din activitatea 

de servire a mesei – 730 mii lei; Realizarea veniturilor propuse în BVC din activitatea de spălătorie – 30 mii lei; Operațiuni financiare din 

excedentul anilor trecuți – 900 mii lei; Organizarea și realizarea activităților financiar-contabile în concordanță cu prevederile normative 

aplicabile; Organizarea și realizarea activității privind managementul resurselor umane; Organizarea și realizarea activității de achiziții publice cu 

respectarea reglementărilor legale aplicabile; Menținerea certificării sistemului de management al calității implementat în cadrul CPPI; 

Implementarea  și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în conformitate cu reglementările legale aplicabile; Organizarea și 

realizarea activității de audit intern; Organizarea și realizarea activității de arhivare a documentelor; Organizarea și realizarea activității de 

prevenire și stingere a incendiilor; Organizarea și realizarea activității de securitate și sănătate în muncă; Organizarea și realizarea activității din 

cadrul bibliotecii; 

- Realizarea în procent de 90% a indicatorilor stabiliți în BVC la capitolul „CHELTUIELI” – 4.360 – 3.900 mii lei; 

Obiective specifice: Reducerea cheltuielilor preconizate în BVC  pentru activitatea de organizare și realizare de cursuri și programe de 

pregătire profesională; Reducerea cheltuielilor preconizate în BVC  pentru activitatea de compensare a datoriilor și creanțelor agenților 

economici; Reducerea cheltuielilor preconizate în BVC  pentru activitatea de cazare, de servire a mesei și spălătorie; 

- Realizarea în procent de 100% a indicatorilor stabiliți în BVC la capitolul „cheltuieli de capital” – 900 mii lei; 

Obiective specifice: Realizarea investițiilor și a altor cheltuieli necesare desfășurării bunei activități a CPPI propuse în BVC 

C.P.P.I.  ARE CA OBIECTE DE ACTIVITATE: 

A. La sediul din Bușteni, de aproape 50 de ani, organizarea şi realizarea de: 

 cursuri/programe de pregătire profesională, consultanță, instruire pentru salariații Ministerului Economiei, ai unităţilor ce 

funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestuia, precum şi pentru agenţii economici interesaţi cu capital de 

stat și/sau privat; 

 manifestări științifice, cultural-educative; 

 prestarea de servicii de cazare, de servire a mesei, de închiriere de spații, de spălătorie și a alte servicii turistice; 

 subactivități de marketing destinate obiectelor de activitate. 

B. La sediul din București, de 20 de ani: 
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 administrarea la nivel național a sistemului de compensare datorii și creanțe ale persoanelor juridice, cu sediul în România; 

 consultanță, instruire, IT și dezvoltare în domeniul compensare datorii și creanțe; 

 subactivități de marketing destinate obiectelor de activitate. 

Strategia de stabilire a obiectivelor SMART este axată pe eliminarea deficiențelor înregistrate în trecutul apropiat și pe adaptarea 

planificării activităților la cerințele plătitorilor. 

Măsuri propuse: actualizarea fișelor de post; cursuri de pregătire pentru personalul propriu; stabilirea indicatorilor de performanță, a 

normelor de muncă individuale/ colective, NMI/NMC; angajarea de personal nou specializat în IT și în tehnici noi de lucru în toate domeniile; 

achiziția de servicii de marketing. 

Măsuri propuse pe bază de indicatori  SMART de performanță, NMC (calcul minimal făcut astfel încât să asigure sustenabilitatea 

manifestată prin activități profitabile): 

1. Cursuri – 70 mii lei/ lună -  600 - 840 mii lei/ an 

2. Compensari -114 mii lei/ lună – 1.300 – 1.368 mii lei/ an 

3. Cazare -70 mii lei/ lună – 800 - 840 mii lei/ an 

4. Masă - 70 mii lei/ lună – 730 - 840 mii lei/ an 

5. Spălătorie – minim 4 mii lei/lună – 30 – 32 mii lei/ an 

 

Din evoluția încasărilor realizate în perioada 2015-2018 rezultă că instituția se află în stadiul de redresare: 

2015, mii lei 2016 2017 2018 Activități 

363 345 169 388 Cursuri 

915 742 450 622 Compensari 

66 38 18 14 Inchiriere sală 

357 320 328 532 Cazare 

402 224 264 487 Masă 

0,5 1,5 0 5 Alte încasari 
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A1. CURSURI / PROGRAME DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ C.P.P.I. BUȘTENI 
C.P.P.I. organizează cursuri și programe de pregătire profesională autorizate prin ordine de ministru sau prin A.N.C. Prahova. În lipsa 

lectorilor angajați, se apelează la lectori colaboratori externi, astfel încât C.P.P.I. organizează cursurile și programele de pregătire profesională 

aflate în portofoliul comun al acestora (în parteneriat cu HASEL, AVANTERA București și  FORMENERG S.A. București, I.N.A., INSEMEX 

Petroșani, alți lectori independenți contractați în baza dreptului de autor). Lectorii colaboratori ai C.P.P.I. sunt specialiști cu experiență în 

domeniile pe care le predau (doctori-ingineri, profesori-doctori, profesori universitari, specialiști din cadrul Ministerului Economiei, etc.). 

Cursurile de atestare/reatestare se finalizează cu Certificat de atestare sub sigla Ministerului Economiei. Cursurile autorizate de Autoritatea 

Națională pentru Calificări  se finalizează cu Certificat de calificare/absolvire tip Ministerul Educației Naționale / Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale recunoscut la nivel național și internațional. Cursul ”Tehnici internaționale de trading-brokeraj pe bursele  mondiale. Metode de control al 

riscului investițiilor pentru un profit sigur. Practica jocului de bursă prin hedging și options” prezintă informații și instrumente unice de profil și 

este unul dintre rarele cursuri de acest tip organizat la nivel național și internațional. 

 Cursurile pentru ocupațiile de bază din industria turismului și HoReCa se organizează de către C.P.P.I. Bușteni în parteneriat cu Tourism, 

Hotel and Restaurant Consulting Group (THR CG) București, principalul furnizor de formare profesională în domeniu. 

 Cursurile și programele de pregătire se programează în funcție de numărul de înscrieri (minimum 10 înscrieri/curs/program de pregătire 

profesională). 

 C.P.P.I. dispune de săli de conferințe (cu capacități între 30 și 60 de locuri/ 375 locuri) dotate cu echipamente didactice moderne (laptop, 

videoproiector, tablă magnetică, flipchart, internet); 
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nr. 

crt. 
Denumirea cursului/ 

programului de pregătire 

profesională 

Condiții de 

acces 

Tariful 

cursului/ 

lei/ 

participant 

Durata Perioade 

programate 

(incepand 

cu ziua 

de...) 

Autorizație Responsabil Observații 

1.  Atestare a specialiștilor 

verificatori de proiecte, 

responsabili tehnici cu 

execuția, experți tehnici de 

calitate și extrajudiciari pentru 

lucrările de montaj utilaje, 

echipamente și instalații 

tehnologice 

În 

conformitate 

cu cap. VII, 

art. 14 din 

Anexa la 

Ordinul 

M.E.C.M.A. 

nr. 364/2010   

2.230 lei  

 

5 zile 27.05.2019 

21.10.2019 

OM 364/2010 Satmareanu 

Elena 

Cursul se 
organizează în 

conformitate cu 

Ordinul 
M.E.C.M.A. 

nr. 364/2010 

2.  Reatestare a specialiștilor 

verificatori de proiecte, 

responsabili tehnici cu 

execuția, experți tehnici de 

calitate și extrajudiciari pentru 

lucrările de montaj utilaje, 

echipamente și instalații 

tehnologice 

Studii 

superioare; 

atestare în 

domeniul 

pentru care se 

face 

reatestarea;  

dovada 

participării la 

programele de 

monitorizare 

anuale 

900 lei  

 

2 zile 23.02.2019 

29.06.2019 

26.10.2019 

OM 1632/ 

2007 

Satmareanu 

Elena 

Cursul se 

organizează în 
conformitate cu 

Ordinul M.E.F. 

nr. 1632/2007 

3.  Monitorizare a specialiștilor 

verificatori de proiecte, 

responsabili tehnici cu 

execuția, experți tehnici de 

calitate și extrajudiciari pentru 

lucrările de montaj utilaje, 

Studii 

superioare; 

atestare în 

domeniul  

500 lei   

 

2 zile 26.01.2019 

21.03.2019 

6.04.2019 

1.06.2019 

28.09.2019 

23.11.2019 

OM 324/ 2005 Satmareanu 

Elena 

Cursul se 
organizează în 

conformitate cu 

Ordinul M.E.C. 

nr. 324/2005 
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nr. 

crt. 
Denumirea cursului/ 

programului de pregătire 

profesională 

Condiții de 

acces 

Tariful 

cursului/ 

lei/ 

participant 

Durata Perioade 

programate 

(incepand 

cu ziua 

de...) 

Autorizație Responsabil Observații 

echipamente și instalații 

tehnologice 

4.  Exercitarea dreptului de uz și 

de servitute la executarea 

lucrărilor de montaj utilaje, 

echipamente și instalații 

tehnologice industriale 

 

 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 3.06.2019 

9.12.2019 

 Satmareanu 

Elena 

 

5.  Reglementări și proceduri 

specifice de conservare, 

închidere și ecologizare a 

minelor, etapa I 

Studii 

superioare 

1.580 lei  5 zile 20.05.2019 

9.12.2019 

OM 391/2010 Satmareanu 

Elena 

Cursul se 

organizează în 
conformitate cu 

Ordinul  

M.E.C.M.A. nr. 
391/2010 

6.  Reglementări și proceduri 

specifice de conservare, 

închidere și ecologizare a 

minelor, etapa a II-a – 

ATESTARE/ REATESTARE 

Studii 

superioare 

2.230 lei 5 zile 28.01.2019 

26.08.2019 

9.12.2019 

 

OM 391/2010 Satmareanu 

Elena 

Cursul se 

organizează în 
conformitate cu 

Ordinul  

M.E.C.M.A. nr. 
391/2010 

7.  Expert prevenire reducere 

riscuri tehnologice, cod COR 

214949 

 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

18.03.2019 

23.09.2019 

9.12.2019 

Aut. 001398/ 

23.01.2019 

Satmareanu 

Elena 

Cursul  este 

autorizat ANC și 

se organizează în 
conformitate cu  

O.G. 129/2000 

privind formarea 
profesională a 

adulților, cu 

modificările și 
completările 

ulterioare 
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nr. 

crt. 
Denumirea cursului/ 

programului de pregătire 

profesională 

Condiții de 

acces 

Tariful 

cursului/ 

lei/ 

participant 

Durata Perioade 

programate 

(incepand 

cu ziua 

de...) 

Autorizație Responsabil Observații 

8.  Manager de proiect Studii 

superioare 

950 lei 5 zile 13.05.2019 

22.07.2019 

16.12.2019 

Aut. 001399/ 

23.01.2019 

Satmareanu 

Elena 

Aroiu 

Mihaela 

Cursul  este 
autorizat ANC și 

se organizează în 

conformitate cu  
O.G. 129/2000 

privind formarea 

profesională a 

adulților, cu 

modificările și 

completările 
ulterioare 

9.  Probleme patrimoniale şi 

cadastrale industriale 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

10.  Managementul activităţilor 

diriginţilor de şantier 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

FORMENERG 

S.A. București 

  

11.  Exigenţe la elaborarea 

caietelor de sarcini aferente 

activităţilor industriale 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

12.  Reevaluarea, amortizarea, 

casarea şi valorificarea 

activelor corporale şi 

necorporale 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

13.  Obligaţii şi responsabilităţi 

legale la elaborarea expertizei 

tehnice 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

14.  Recepţia obiectivelor de 

investiţii industriale 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

15.  Fundamentarea necesităţii şi 

oportunităţii investiţiilor 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

16.  Evaluarea şi actualizarea Studii 1.200 lei 5 zile La cererea    
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nr. 

crt. 
Denumirea cursului/ 

programului de pregătire 

profesională 

Condiții de 

acces 

Tariful 

cursului/ 

lei/ 

participant 

Durata Perioade 

programate 

(incepand 

cu ziua 

de...) 

Autorizație Responsabil Observații 

valorii totale a investiţiilor superioare  cursantilor 

17.  Urbanismul şi exigenţe actuale 

privind autorizarea de 

construire, armonizare cu 

normele U.E. 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

18.  Impactul câmpurilor 

electromagnetice asupra 

securităţii şi sănătăţii în muncă 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

19.  Ergonomia în procesele 

tehnologice industriale 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

20.  Analiza cost-beneficiu a 

proiectelor de investiţii 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

21.  Calitatea în construcţii Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

22.  Recuperarea creanţelor Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

23.  Zone de protecţie, siguranţă şi 

servitute 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

24.  Regimul drumurilor în 

România 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

25.  Proprietatea intelectuală şi 

industrială, regimul mărcilor, 

investiţiilor, realizărilor 

tehnice, desenelor şi modelelor 

industriale 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

26.  Dreptul afacerilor Studii 1.200 lei 5 zile La cererea    
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nr. 

crt. 
Denumirea cursului/ 

programului de pregătire 

profesională 

Condiții de 

acces 

Tariful 

cursului/ 

lei/ 

participant 

Durata Perioade 

programate 

(incepand 

cu ziua 

de...) 

Autorizație Responsabil Observații 

superioare  cursantilor 

27.  Legislaţia U.E. privind daune 

morale şi materiale în activităţi 

investiţionale 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

28.  Impactul compensărilor de 

plăţi în economie 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

29.  Gestionarea deşeurilor Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

30.  Mediul şi activităţile 

industriale 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

31.  Prevenirea insolvenţei Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

32.  Conflictul de interese şi 

incompatibilităţi 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

33.  Metrologie-noţiuni specifice şi 

legislaţie 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

34.  Managementul situaţiilor de 

urgenţă 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

35.  Contractele FIDIC Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

36.  Mentenanţa în activităţile 

industriale 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

37.  Exercitarea dreptului de uz și 

servitute la realizarea 

lucrărilor de montaj D.T.I. 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 
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nr. 

crt. 
Denumirea cursului/ 

programului de pregătire 

profesională 

Condiții de 

acces 

Tariful 

cursului/ 

lei/ 

participant 

Durata Perioade 

programate 

(incepand 

cu ziua 

de...) 

Autorizație Responsabil Observații 

38.  Condiţii generale şi specifice 

pentru contractele de achiziţie, 

proiectare şi execuţie aferente 

obiectivelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

39.  Impactul evoluţiei ştiinţei şi 

tehnologiei asupra calităţii 

lucrărilor de montaj D.T.I. 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

40.  Concepte actuale ale U.E., 

transpuse în legislaţia din 

România privind achiziţiile 

publice 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

41.  Exigenţe privind etapele de 

eleborare a documentelor 

tehnico-economice, aferente 

obiectivelor de investiţii 

conform recentelor prevederi 

legale 

Studii 

superioare 

1.200 lei 5 zile 

 

La cererea 

cursantilor 

   

42.  Atestarea diriginţilor de 

şantier pentru lucrările de 

montaj al dotărilor tehnologice 

industriale 

Studii 

superioare 

2.230 lei 5 zile La cererea 

cursantilor 

   

43.  ”Tehnici internaționale de 

trading-brokeraj pe bursele  

mondiale. Metode de control al 

riscului investițiilor pentru un 

Studii 

superioare 

2.500 lei 5 zile La cererea 

cursantilor 
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nr. 

crt. 
Denumirea cursului/ 

programului de pregătire 

profesională 

Condiții de 

acces 

Tariful 

cursului/ 

lei/ 

participant 

Durata Perioade 

programate 

(incepand 

cu ziua 

de...) 

Autorizație Responsabil Observații 

profit sigur. Practica jocului de 

bursă prin hedging și options” 

 

 

 

 

    

CURSURI ÎN PARTENERIAT CU THR CG BUCUREȘTI 

 

   CURSURI PENTRU OCUPAȚII DE BAZĂ DIN INDUSTRIA TURISMULUI ȘI HORECA 

 

    

CURSURI DE CALIFICARE PROFESIONALĂ 

 

44.  Agent de turism - Ghid  Liceu cu 

bacalaureat 

950 lei 1080 ore 

8 luni 

La cererea 

cursantilor 

  Cursurile sunt 
autorizate ANC 

și se organizează 

în conformitate 
cu  

O.G. 129/2000 

privind formarea 
profesională a 

adulților, cu 

modificările și 
completările 

ulterioare 

45.  Tehnician în hotelărie 

(Recepționer de hotel) 

Liceu cu 

bacalaureat 

950 lei 1080 ore 

8 luni 

La cererea 

cursantilor 

   

46.  Lucrător în comerț 8 / 10 clase 400 lei 360 ore 

3 luni 

La cererea 

cursantilor 
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nr. 

crt. 
Denumirea cursului/ 

programului de pregătire 

profesională 

Condiții de 

acces 

Tariful 

cursului/ 

lei/ 

participant 

Durata Perioade 

programate 

(incepand 

cu ziua 

de...) 

Autorizație Responsabil Observații 

47.  Bucătar 8 / 10 clase 950 lei 720 ore 

6 luni 

La cererea 

cursantilor 

  

48.  Cameristă 8 / 10 clase 450 lei 360 ore 

3 luni 

La cererea 

cursantilor 

  

49.  Cofetar-Patiser 8 / 10 clase 850 lei 720 ore 

6 luni 

La cererea 

cursantilor 

  

50.  Ospătar (chelner) vânzător în 

unități de alimentație 

8 / 10 clase 950 lei 720 ore 

6 luni 

La cererea 

cursantilor 

  

    

CURSURI DE SPECIALIZARE PROFESIONALĂ 

 

51.  Ghid național de turism 

(touroperator) 

Liceu cu 

bacalaureat, 

calificare ghid 

de turism și 

certificare 

lingvistică 

500 lei 180 ore 

6 

săptămâni 

La cererea 

cursantilor 

  Cursurile sunt 
autorizate ANC 

și se organizează 

în conformitate 
cu  

O.G. 129/2000 
privind formarea 

profesională a 

adulților, cu 
modificările și 

completările 

ulterioare 

52.  Șef recepție hotel Liceu cu 

bacalaureat, 

calificare 

tehnician în 

hotelărie 

450 lei 168 ore 

6 

săptămâni 

La cererea 

cursantilor 

   

    

CURSURI DE PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ 

 

53.  Manager în activitatea de Studii 1.600 lei 720 ore La cererea   Cursurile sunt 

autorizate ANC 
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nr. 

crt. 
Denumirea cursului/ 

programului de pregătire 

profesională 

Condiții de 

acces 

Tariful 

cursului/ 

lei/ 

participant 

Durata Perioade 

programate 

(incepand 

cu ziua 

de...) 

Autorizație Responsabil Observații 

turism superioare  6 luni cursantilor și se organizează 
în conformitate 

cu  

O.G. 129/2000 
privind formarea 

profesională a 

adulților, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

54.  Director de restaurant Liceu cu 

bacalaureat și 

calificare 

ospătar 

1.000 lei 720 ore 

6 luni 

La cererea 

cursantilor 

   

55.  Instructor preparator formare Liceu cu 

bacalaureat, 

calificare și  

2 ani vechime 

în domeniu 

 

300 lei 60 ore 

 

La cererea 

cursantilor 

   

56.  Șef sală restaurant Liceu și 

calificare 

ospătar/ 

Barman 

550 lei 168 

6 

săptămâni 

La cererea 

cursantilor 

  

57.  Barman preparator 8-10 clase și 

calificare 

ospătar/barman 

700 lei 148 ore 

6 

săptămâni 

 

La cererea 

cursantilor 

  

58.  Bucătar 8-10 clase și 

calificare 

1.000 lei 168 ore 

6 

La cererea 

cursantilor 

  

mailto:officebusteni@cppi.ro
mailto:cppibusteni@yahoo.com
http://www.cppibusteni.weebly.com/
mailto:office@cppi.ro
http://www.cppibusteni.weebly.com/


Bușteni, str. Paltinului nr. 16, jud. Prahova 
Tel. 0244-321.034; fax 0244-320.867 0344-880.190; 
e-mail: officebusteni@cppi.ro, cppibusteni@yahoo.com  
website: www.cppibusteni.weebly.com      

București, Bd. Timișoara nr. 6, sector 6, 
Tel./fax 021-413.06.04; 021- 413.97.55; 
e-mail: office@cppi.ro  
website: www.cppibusteni.weebly.com  

14 

nr. 

crt. 
Denumirea cursului/ 

programului de pregătire 

profesională 

Condiții de 

acces 

Tariful 

cursului/ 

lei/ 

participant 

Durata Perioade 

programate 

(incepand 

cu ziua 

de...) 

Autorizație Responsabil Observații 

specialist/dietetician/vegetarian bucătar + 2 ani 

vechime 

săptămâni 

59.  Bucătar-șef 8-10 clase și 

calificare 

bucătar 

1.000 lei 168 ore 

6 

săptămâni 

La cererea 

cursantilor 

  

60.  Guvernantă de hotel/etaj 8-10 clase și 

calificare 

cameristă 

450 lei 148 ore 

6 

săptămâni 

La cererea 

cursantilor 
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CURSURI ÎN PARTENERIAT CU AVANTERA BUCUREȘTI 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea cursului realizat Durata 

cursului 

Scurtă descriere Public țintă Obs. 

1.  Perform 3 zile Cursul sintetizează cele trei roluri 

ale conducătorului în cadrul unei 

organizații: Administrator de 

activitate, Mentor și Lider. 

Personal de conducere cu funcții 

de conducere la vârf și 

intermediare, manageri de 

proiecte și programe, personal cu 

potențial de dezvoltare în funcții 

de conducere 

12.04.2019 

La cererea 

cursantilor 

2.  Presentation skills – abilități 

de prezentare și discurs 

public 

3 zile Cursul dezvoltă prin numeroase 

exerciții practice capacitatea de 

prezentare și comunicare publică a 

participanților 

Personal de conducere cu funcții 

de conducere la vârf și 

intermediare, manageri de 

proiecte și programe, personal cu 

potențial de dezvoltare în funcții 

de conducere, personal care 

lucrează în vânzări, marketing & 

comunicare 

La cererea 

cursantilor 

3.  Negotiation skills – 

cunoștințe și abilități de 

negociere  

3 zile Cursul trece în revistă procesul de 

negociere, principalele tactici 

utilizate și reacțiile cu ajutorul 

cărora se pot contracara  

Personal care lucrează în achiziții 

și/sau vânzări, investiții.  

La cererea 

cursantilor 

4.  Tehnici de grup 1 zi Cursul trece în revistă principalele 

tehnici de grup utilizate pentru 

eficientizarea și accelerarea 

lucrului în echipă.  

Personal de conducere cu funcții 

de conducere la vârf și 

intermediare, manageri de 

proiecte și programe, personal cu 

potențial de dezvoltare în funcții 

de conducere 

La cererea 

cursantilor 

5.  Raportare nonfinanciară – 

conform Directivei 

UE/95/2014 și a OMFP 1938 

din 17.08.2016 

3 zile Cursul trece în revistă obligațiile, 

procesul și conținutul raportului 

nonfinanciar, în conformitate cu 

prevederile standardului stabilit de 

Global Reporting Initiative. 

Personal implicat în procesul de 

raportare non-financiară, 

obligatoriu pentru toate entitățile 

de interes public  

La cererea 

cursantilor 

6.  Reingineria proceselor în 3 zile Cursul trece în revistă modalitățile Personal de conducere, manageri La cererea 
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organizații: performanță și 

optimizare. 

de modelare, analiză și 

reproiectare a proceselor 

organizaționale cu scopul 

optimizării și creșterii 

performanței organizațiilor.  

de proces, responsabili cu 

implementarea sistemelor de 

calitate și mediu, responsabili cu 

implementarea SCIM 

cursantilor 

7.  Implementarea Sistemului 

de Control Intern 

Managerial – pe baza OSGG 

600. 

3 zile Cursul trece în revistă conținutul și 

procesul de implementare și 

actualizare continuă a Sistemului 

de Conrol Intern Managerial în 

conformitate cu OSGG 600. 

Personal de conducere, 

responsabili cu implementarea 

Sistemului de Control Intern 

Managerial 

La cererea 

cursantilor 

8.  Implementarea Sistemului 

de Management al Calității – 

conform ISO 9000 

3 zile Cursul trece în revistă conținutul 

standardului ISO9000, 

documentația aferentă sistemului 

de management al calității și 

procesul de implementare / 

actualizare continuă a sistemului. 

Personal de conducere, 

responsabili cu implementarea 

Sistemului de Management al 

Calității. 

 

La cererea 

cursantilor 

9.  Implementarea standardului 

de responsabilitate socială 

pe baza ISO 26000 

3 zile Cursul trece în revistă conținutul și 

procesul de implementare a 

standardului de responsabilitate 

socială corespunzător ISO 26000 

Personal de conducere, 

responsabili cu implementarea 

standardului de responsabilitate 

socială ISO 26000 

La cererea 

cursantilor 

10.  Implementarea 

Regulamentului General 

pentru Protecția Datelor 

(GDPR) 

3 zile Cursul prezintă Regulamentul 

General pentru Protecția Datelor 

Personale precum și procesul de 

analiză și implementare a 

regulamentului, principalele 

măsuri de protecție și documente 

de utilizat. 

Personal de conducere, personal 

desemnat cu responsabilitatea 

implementării prevederilor 

regulamentului GDPR.  

La cererea 

cursantilor 

11.  Implementarea standardului 

ISO 37001 – Sistem de 

Management anti-corupție 

3 zile Cursul prezintă standardul ISO 

37001 precum și procesul de 

implementare a prevederilor 

acestui standard, principalele 

Personal de conducere, personal 

desemnat pentru implementarea 

SCIM, CSO (Chief Security 

Officers) 

La cererea 

cursantilor 
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Față de realizările din anul 2018, în valoare de 388.135   lei,  

ținta de realizări a Compartimentului de organizare cursuri de pregătire profesională pentru 2019 este de  600.000 lei. 

Creșterea de venituri le putem realiza și chiar depăși dacă vom continua să: 

- Realizăm alte parteneriate cu furnizorii de pregătire profesională, anume INSEMEX,  BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ,  

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ŞI MĂRCI 

- Organizăm cursuri noi de SIL-IEC 61508, ATEX, HAZOB, HAZIB, ATEX, CDC 

- Colaborăm cu asociația profesională APSA MDTI 

- Participăm la licitații destinate organizării de cursuri 

- Organizăm cursuri noi prin ANC Prahova 

- Organizăm activități de marketing pentru a transforma cursanții și terții în promotori ai CPPI 

- Utilizarea de mijloace creative, atractive  și utile pentru cursanții CPPI 

- Creșterea numărului de cursanți bazându-ne pe un marketing scalabil, repetabil, previzibil, de potrivire a produsului cu cererea pieței 

(product market-fit) 

- Programe de ucenicie destinate propriilor angajați și terților 

- Organizăm simpozioane cu teme de actualitate (mai 2019 simpozionul dedicat activității de compensare). 

rezultate urmărite în cadrul 

implementării.  

12.  #PROTEACH 3 zile Cursul trece în revistă o serie de 

tehnici de predare centrate pe 

student precum și o serie de 

instrumente informatice menite să 

crească semnificativ eficacitatea 

cursurilor realizate. 

Formatori, traineri, profesori, 

personal implicat în procesele de 

instruire internă în organizații 

La cererea 

cursantilor 
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A2. PRESTAREA DE SERVICII DE CAZARE, DE SERVIRE A MESEI, DE ÎNCHIRIERE DE SPAȚII ȘI ALTE 

SERVICII TURISTICE 

C.P.P.I. dispune de unități de primire turistice clasificate (Hostel C.P.P.I. VEST - categorie 3 stele și Hostel C.P.P.I. Nord - categorie 1 stea, 

restaurant clasic - categorie 3 stele, bar - categorie 3 stele) și poate oferi atât participanților la cursuri  cât și tuturor celor interesați servicii de 

cazare și de servire a mesei în condiții de confort și siguranță la prețuri atractive. Serviciile de cazare și de servire a mesei se pot achita, atât prin 

mijloacele clasice de plată (cash, O.P., card bancar) cât și cu vouchere de vacanță. Instituția dispune, de asemenea  de parcare proprie (cu o 

capacitate de aproximativ 80 de locuri). Instituția are sediul în orașul Bușteni, str. Paltinului nr. 16 și este situată într-o zonă centrală, ușor 

accesibilă, în apropierea gării, a centrului comercial și a principalelor obiective turistice. 

Organizarea de activități suport constând în închirieri de săli de clasă/conferințe, cazare și servirea mesei se desfășoară la sediul din Bușteni. 

Structurile de primire turistice din cadrul CPPI sunt clasificate turistic și au  următoarele capacități: 

- 21 camere de două locuri –  categorie 3 stele; 

- 95 camere de două locuri –  categorie 1 stea; 

- 2 restaurante - 140  locuri – categorie 3 stele; 

- 1 bar de 20 locuri – 3 stele; 

- 1 sală de welness și o saună; 

- 1 spălătorie – 10 kg/ oră. 

CREȘTEREA în activitatea de prestare de servicii de cazare, de servire a mesei, de închiriere de spații și alte servicii turistice se bazează 

pe actualizarea tarifelor, pe creșterea calității serviciilor și pe atragerea de noi clienți cursanți sau terți, în contextul adaptării ofertei la cerere și a 

valorificării posibilității de a utiliza mai multe mijloace de plată, inclusiv voucherele de vacanță. 

Ținând cont  de activitățile desfășurate în cadrul C.P.P.I. Bușteni, în ultima perioadă am creat condițiile pentru a avea clienți constanți, care au 

acțiuni periodice în instituția noastră și care solicită pachete de servicii ce cuprind: cazare cu mic dejun inclus, opțional celelalte mese și sală de 

curs.  De asemenea în luna aprilie 2018 am obţinut clasificarea turistică atât pentru spaţiile de cazare cât şi pentru restaurant, ceea ce presupune 

un flux de clienţi mai mare decât până la această dată. Drept urmare previziunile pentru anul 2019 sunt bazate pe precontractele realizate cu: 
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- SOCIETATEA DE  ȘTIINȚE MATEMATICE DIN ROMÂNIA; 

- SOCIETATEA DE  ȘTIINȚE MATEMATICE DIN ROMÂNIA – LOTURILE OLIMPICE ALE ROMÂNIEI, BULGARIEI ŞI S.U.A.; 

- MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE; 

- INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA – olimpiada de literatură din 20-24 aprilie 2019; 

- ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A BIBLIOTECILOR ȘI BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA; 

- APEX-EDU- olimpicii de la fizică; 

- IFIN-HH – Institutul de fizică nucleară; 

- ASOCIAȚIA AȘEZĂMINTELOR CULTURALE; 

- ARH@ART STYLE  CONSTRUCT SRL-D cu FESTIVALUL DE TANGO; 

- ASOCIAȚIA MULTICULTURALĂ DANCE ART OPEN – cu FESTIVALUL DE DANS PENTRU COPII; 

- ASOCIAȚIA “ȘCOALA ALTFEL”  cu festivaluri pentru copii: de dans, muzică 

- C.N.S.L.R. FRĂȚIA; 

- CORUL RADIODIFUZIUNII ROMÂNE; 

- GENIAL TOUR; 

- ASOCIAŢIA DOWN PLUS; 

- S.C. CERTIFICA MANAGEMENT S.R.L.; 

- EUROMAX 

- UNIFARM și Spitale PSIHO  

- BOOKING 

mailto:officebusteni@cppi.ro
mailto:cppibusteni@yahoo.com
http://www.cppibusteni.weebly.com/
mailto:office@cppi.ro
http://www.cppibusteni.weebly.com/


Bușteni, str. Paltinului nr. 16, jud. Prahova 
Tel. 0244-321.034; fax 0244-320.867 0344-880.190; 
e-mail: officebusteni@cppi.ro, cppibusteni@yahoo.com  
website: www.cppibusteni.weebly.com      

București, Bd. Timișoara nr. 6, sector 6, 
Tel./fax 021-413.06.04; 021- 413.97.55; 
e-mail: office@cppi.ro  
website: www.cppibusteni.weebly.com  

20 

De asemenea se trimit ofertele noastre de servicii la ministere, școli, agenți economici și funcție de răspunsurile lor avem solicitări pentru cursuri, 

acțiuni de genul: excursii, întâlniri omagiale, Balul majoratului, Balul bobocilor, banchete, etc. 

Toate activitățile de cazare sunt strâns legate de compartimentul masă,  oferta noastră standard fiind cu mic dejun inclus. În sectorul  alimentar se 

organizează evenimente solicitate atât de către clienții cazați cât și de cetățeni din orașul Bușteni.  

Față de realizările din anul 2018, în valoare de 531.600 lei,  

ținta de realizări a Compartimentului servicii de cazare pentru 2019 este de  800.000 lei. 

Față de realizările din anul 2018, în valoare de 486.717 lei,  

ținta de realizări a Compartimentului servicii de masă pentru 2019 este de  730.000 lei. 

Creșterea acestor venituri le putem realiza și chiar depăși dacă investim și organizăm: 

- angajarea de personal bine pregătit profesional; 

- digitalizarea activităților și realizarea unui site optimizat, adaptat cerințelor actuale ale pieței; 

- reparații la învelitori; 

- igienizarea camerelor (de zugrăvit 68 de camere în HNord și 21 în HVest) și a restaurantului;  

- achiziționarea de saltele noi (84 de saltele); 

- deschiderea unui salon SPAWSF de tratamente diverse; 

- amenajarea unor terase exterioare, foișoare; 

- aparatura pentru catering la bucătărie; 

- modernizarea actualei spălătorii de lenjerie; 

- organizarea de excursii cu ghid montan; 

- loc de joacă pentru copii, jocuri in aer liber, catarare, tiroliene, etc 
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- tabere de creație UAP - sponsori 

- concurs preparate culinare 

- prepararea de suc de brad 

Facem mențiunea că pentru anumite propuneri de investiții (modernizarea actualei spălătorii de lenjerie) avem posibilitatea contractării acestor 

viitoare servicii atât către clienții tradiționali ai CPPI cât și către o instituție publică vecină aflată în subordinea Ministerului Sănătății. 

 

 

- Cazare 3*  DBL -  158 lei/noapte Cazare 3*  DBL -   158 lei/noapte 

Cazare 1*  DBL -    78 lei/noapte Cazare 1*  DBL -     78 lei/noapte 

Mic dejun MD – 19 lei/pax Mic dejun MD - 19lei/pax 

Dejun D – 35 lei/pax Dejun D – 35 lei/pax 

Cina C – 28 lei/pax Cina C – 28 lei/pax 

Mese festive de la 85 lei/pax Mese festive de la 85 lei/pax 

Pauza  CB 1  - cafea/ceai, apă plată, produse patiserie - 

100g/pax –  15 lei/pax 

Pauza  CB 1  - cafea/ceai, apă plată, produse patiserie - 

100g/pax –  15 lei/pax 

Pauza CB 2   - cafea/ceai, apa plată, fructe - 100g/pax, 

produse patiserie sau pizza - 100g/pax – 20 lei/pax 

Pauza CB 2   - cafea/ceai, apa plată, fructe - 100g/pax, 

produse patiserie sau pizza - 100g/pax – 20 lei/pax 

Inchiriere săli de cursuri - între   65 - 198 lei/oră  Săli de cursuri – între 65 - 198 lei/oră 
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B. SUCURSALA BUCUREȘTI 
Gestionarea la nivel național a sistemului de compensare datorii și creanțe ale persoanelor juridice cu sediul în România se realizează prin 

structura de compensare din cadrul Sucursalei București, în locația din București, unde există infrastructura specifică, cu personal propriu. 

Activitatea se desfășoară în baza OUG nr. 77/1999, OUG nr. 181/1999, Legea nr. 94/2001, Legea 211/2001, HG 685/1999, OM 79/2001, OM 

270/2003 privind aprobarea tarifului pentru fiecare operațiune de compensare, OG 22/2016 și Legii 155/2017. Pentru securitatea informațiilor 

CPPI deține la sediul Ministerului Economiei echipamente specifice acestei activități. 

CPPI- sucursala București , instituție publica in subordinea Ministerului Economiei  este înființată prin ordinul Ministrului Industriilor si 

Resurselor 79/2001 având obiect  principal de activitate  organizarea ședințelor de compensare  si de a întocmii documentele necesare pentru 

realizarea procesului de compensare in vederea stingerii datoriilor reciproce ale agenților economici .  

Aceste proceduri sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 685 din 1999 pentru  aprobarea Normelor Metodologice privind monitorizarea 

datoriilor nerambursabile la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice si Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la 

scadenta ale contribuabililor , persoane juridice. 

Instituția este finanțată din venituri proprii, veniturile fiind obținute prin aplicarea tarifului pentru un circuit de compensare si pentru fiecare agent 

care a participat la circuitul respectiv , tariful actual pentru un circuit de compensare si pentru un agent participant este de 110 lei (TVA inclus), 

introducere și actualizare facturi în S.I.C. la sediul S.B. – 1,44 lei/factură încărcată. 

Creșterea  veniturilor este bazată pe faptul că o parte din activitatea de compensare din  anul 2019 își va crește volumul circuitelor de 

compensare grație noilor reglementări generate de Ordonanța Guvernului nr. 22 / 2016 aprobată prin Legea nr. 155/ 2017 precum și de normele 

de aplicare ale acestei ordonanțe, aflate în circuitul de avizare externă. Aceste norme de aplicate a L155/2017 vor face posibilă realizarea 

procesului de compensare online, proces care va avea un impact asupra numărului de circuite realizate si gestionate de către CPPI – Sucursala 

București și deci asupra veniturilor obținute de această instituție. 

CPPI – Sucursala București își va intensifica activitatea de marketing prin diverse forme de promovare  a activităților sale specifice, inclusiv un  

Simpozion, dedicat, numit „20 DE ANI DE COMPENSARE DATORII-CREANȚE ÎN ROMÂNIA” – reducerea arieratelor un obiectiv al CPPI 

Bușteni prin Sucursala București, unitate subordonată MINISTERULUI ECONOMIEI – 18.05.2019 Bușteni. 

CPPI – Sucursala București  va organiza cursuri CDC, beneficiari fiind agenții de compensare existenți sau atrași prin marketing. 

Veniturile ce sunt prognozate a se realiza în anul 2019 sunt mai mici în luna ianuarie 2019 deoarece cererea  privind  activitatea de compensare  

în acesta lună este redusa datorită perioadelor de inactivitate ale agenților economici. 

Perioada cuprinsa între lunile februarie și decembrie 2019  este caracterizată de activitate constantă privind volumul de compensare cu mențiunea 

că această valoare a veniturilor ar putea sa crească  grație lansării procedurii de compensare online prin aprobarea normelor specifice conform 

Ordonanței nr. 22/ 2016 aprobată prin Legea nr. 155/2017. 
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Față de realizările din anul 2018, în valoare de 612.283 lei,  

ținta de realizări a Compartimentului servicii de cazare pentru 2019 este de  1.300.000 lei. 

În scopul creșterii veniturilor, în contextul unei societăţi dinamice în care adaptabilitatea la schimbare este caracteristica indispensabilă reuşitei 

în plan profesional şi financiar,  

managementul Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni și Sucursala București continuă 

să ofere clienților săi accesul la pregătire/ perfecționare, în mod echitabil, în scopul atingerii performanţei individuale, prin formarea unor 

specialiști activi şi responsabili;  

să gestioneaze responsabil la nivel național sistemul de compensare datorii și creanțe, sistem de interes public, unicul sistem non-monetar din 

România în vederea diminuării blocajului financiar; 

să organizeze  activități suport – închirieri săli de clasă/conferințe, cazare și servirea mesei. 

 

DIRECTOR GENERAL,                         DIRECTOR CPPI –SUCURSALA BUCUREȘTI                                

Ing.  Ilie Marian Zamfir             Ec. Vasilovschi Cristina    

          

 

 

DIRECTOR ECONOMIC, 

Ec. Brutaru Marian 
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