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MINISTERUL ECONOMIEI 
CENTRUL DE PREGĂTIRE  

PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE 
 

 
 

PROGRAM DE ACTIVITATE 

pentru anul 2018 

CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE (C.P.P.I.) este  

instituție publică cu finanţare integrală din venituri proprii, aflată în subordinea Ministerului Economiei. 

C.P.P.I. are ca obiecte de activitate 

1. La sediul din Bușteni: 

- organizarea şi realizarea de: 

 cursuri/programe de pregătire profesională 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 și a alte servicii 

turistice. 

 

2. La sediul din București: 

- administrarea la nivel national a sistemului de compensare datorii și creanțe ale persoanelor 

juridice, cu sediul în România. 

 
C.P.P.I. și-a stabilit ca obiective principale: 

1. Organizarea cursurilor/programelor de pregătire profesională la sediul din  Bușteni; 

2. Organizarea activității de compensare datorii – creanțe la C.P.P.I. – Sucursala 

București; 

3. Organizarea activităților suport de cazare, servirea mesei și închiriere de săli de 

conferințe/curs la sediul din Bușteni. 

 

În vederea realizării acestor obiective, C.P.P.I. își propune următoarele activități: 

 

OBIECTIVUL NR. 1 

ORGANIZAREA CURSURILOR/PROGRAMELOR DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

LA SEDIUL DIN  BUȘTENI 

 
Nr. 

crt. 

Activități Acțiuni Responsabil Termen Obs. 

1.  Menținerea și 

îmbunătățirea  sistemului 

de management al calității 

implementat în cadrul 

CPPI, în conformitate cu 

standardul internațional 

SR EN ISO 9001 cu 

scopul: 

Recertificarea  sistemului de 

management al calității în 

conformitate cu standardul SR 

EN ISO 9001-2015 pentru 

domeniul principal de 

activitate ”Organizarea și 

realizarea de cursuri/programe 

de pregătire profesională” 

Reprezentant 

management 

August 2018 C.P.P.I. a 

implementat 

și menținut un 

sistem de 

management 

al calității în 

conformitate 

cu standardul 
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- de a demonstra 

capabilitatea instituției 

de a furniza consecvent 

servicii cursuri/ 

programe de pregătire 

profesională)  care 

satisfac cerințele 

clientului și cerințele 

legale; 

- creșterii satisfacției 

clienților 

(participanților la 

cursuri) prin aplicarea 

eficace a sistemului, 

inclusiv a proceselor 

pentru îmbunătățirea 

sistemului și asigurarea 

conformității cu 

cerințele clientului și cu 

cerințele legale. 

 

 

 

SR EN ISO 

9001 pentru 

domeniul 

principal de 

activitate 

începând cu 

anul 2006. 

Certificarea 

sistemului de 

management 

al calității s-a 

realizat și se 

va realiza în 

continuare de 

către 

organismul de 

certificare 

TÜV 

Thuringen e.V  

Germania prin 

însărcinare 

TÜVKarpat 

Bucureşti 

2.  Organizarea și realizarea 

cursurilor/programelor de 

pregătire profesională 

aflate în portofoliul 

C.P.P.I. 

Întreprinderea demersurilor 

necesare actualizării unor 

Ordine de ministru în baza 

cărora se organizează unele 

programe de pregătire 

profesională aflate în 

portofoliul CPPI 

(atestare/reatestare/ 

monitorizare RTE, VP, 

ETCE; atestare specialiști 

închideri de mine) 

Director 

general; 

Responsabili 

cursuri; 

Lectori cursuri 

Decembrie 

2018 

 

Promovarea ofertei de cursuri  

(transmiterea ofertelor de 

cursuri prin e-mail, fax, 

publicarea pe site-ul 

instituției, pe paginile de 

socializare etc.)  

Responsabili 

cursuri 
Permanent 

Organizarea și realizarea 

cursurilor la datele 

programate 

3.  Dezvoltarea de cursuri noi 

și diversificarea 

portofoliului de cursuri 

Introducerea în portofoliu a  

unor cursuri privind protecția 

datelor cu caracter personal,  

cursuri de formare 

profesională în domeniul 

turismului și HoReCa,  

cursuri în domeniul 

achizițiilor publice,  

cursuri în 

în domeniul industrial etc. 

Director 

General; 

Responsabili 

cursuri 

Decembrie 

2018 

 

4.  Reorganizarea unor 

cursuri/programe de 

pregătire profesională cu 

sprijinul experților M.E. 

Organizarea cursului de 

”Informații clasificate” 

Director 

General; 

Responsabili 

cursuri 

Decembrie 

2018 
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5.  Dezvoltarea cooperării cu 

organizații interne/ 

internaţionale în vederea 

organizării de 

cursuri/programe de 

pregătire profesională 

și/sau alte evenimente 

(conferințe, simpozioane 

etc.) 

Reînnoirea colaborării cu 

firma HASEL 

INTERNAȚIONAL în 

vederea asigurării pregătirii 

teoretice la cursurile în 

domeniul DTI 

Director 

General; 

Responsabili 

cursuri 

 

 

August 2018 

 

Încheierea unei colaborări cu 

firma PHOENIX IT în 

vederea asigurării pregătirii 

teoretice la cursurile în 

domeniul protecției datelor cu 

caracater personal 

Martie 2018 

Încheierea unui parteneriat cu 

Tourism Hotel and Restaurant  

Consulting Group (THR-CG) 

București – principalul 

furnizor de formare în 

domeniul turismului și 

HoReCa în vederea 

organizării de cursuri în 

domeniu 

Aprilie 2018 

Încheierea unui protocol cu 

Institutul Național de 

Administrație (INA) București  

Martie 2018 

Încheierea unui parteneriat cu 

furnizorul de formare 

profesională FORMENERG 

S.A. București  

Iulie 2018 

Încheierea unui protocol cu 

Corpul Experților Contabili și 

Contabililor (CECCAR) 

Decembrie 

2018 

Dezvoltarea unei platforme 

multidisciplinare (matematică, 

știință tehnică, educație) 

sistem asociativ modern  

Decembrie 

2018 

6.  Organizarea de conferințe, 

simpozioane, dezbateri în 

colaborare cu organizații 

de profil 

Organizarea unei conferințe 

cu tema;: 

”Impactul formării 

profesionale a personalului  

asupra vânzărilor și a 

calității serviciilor prestate 

în domeniul turismului-

ospitalității”  
Director 

General; 

Responsabili 

cursuri 

Aprilie 2018 

 

Organizarea simpozionului cu 

tema 

”100 de fapte istorice 

memorabile de pe Valea 

superioară a Prahovei” 

Mai 2018 

Organizarea simpozionului cu 

tema ”Marea Unire - Istoria 

unui ideal” 

Septembrie 

2018 

7.  Susținerea desfășurării la 

C.P.P.I a unor evenimente, 

acțiuni ale partenerilor/ 

colaboratorilor deveniți cu 

tradiție pentru CPPI  

Desfășurarea Taberei de vară 

a olimpicilor la fizică 

organizată de Asociația APEX 

EDU din Cluj-Napoca 

Director 

general; 

Conducători 

activități 

Iulie 2018 

 

Desfășurarea Taberei de vară 

a profesorilor de matematică Iulie 2018 
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organizată de Societatea de 

Științe Matematice din 

România 

Desfășurarea sesiunii de 

pregătire a loturilor SUA, 

Bulgariei și României în 

vederea participării la 

Olimpiada Internațională de 

Matematică organizată la Cluj 

în perioada  

Iulie 2018 

 

Desfășurarea evenimentelor 

culturale organizate de 

Asociația Așezămintele 

Culturale 

Decembrie 

2018 

 

Desfășurarea cursurilor 

organizate de Asociația 

Națională a Bibliotecarilor și 

Bibliotecilor Publice din 

România ( ANBPR) 

Iunie 2018 

 

Susținerea înființării unei 

asociații a specialiștilor 

atestați responsabili tehnici cu 

execuția, verificatori de 

proiecte și experți tehnici de 

calitate și extrajudiciari 

Decembrie 

2018 

 

8.  Actualizarea  

documentelor privind 

organizarea și funcționarea 

instituției 

Inițierea unui proiect de H.G. 

privind organizarea și 

funcționarea CPPI, 

actualizarea Regulamentului 

de Organizare și Funcționare 

și a Organigramei și 

întreprinderea demersurilor 

necesare aprobării acestora 

Director 

general; 

Director 

Sucursala 

București; 

Director 

economic 

 

Decembrie 

2018 

 

9.  Conștientizarea 

personalului C.P.P.I. cu 

privire la implicarea activă 

în atingerea obiectivelor 

instituției și orientarea atât 

spre asigurarea satisfacerii 

cerințelor clienților, cât și 

a tuturor celorlalte părți 

interesate. 

Ședințe operative Director 

general 

Ori de câte 

ori se 

consideră 

necesar 

 

 Asigurarea respectării 

principiilor privind etica și 

integritatea  de către  

întreg personalul C.P.P.I. 

Controale periodice Director 

general; 

Conducătorii 

de activități 

Ori de câte 

ori se 

consideră 

necesar 
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OBIECTIVUL NR. 2  

Organizarea activității de compensare datorii – creanțe la C.P.P.I. – Sucursala București; 

 
Nr. 

crt. 

Activități Acțiuni Responsabil Termen Obs. 

1.  Îmbunătățirea activității de 

compensare a agenților 

economici 

Achiziționarea unui soft 

pentru compensarea on-line 

Director 

general; 

Director 

Sucursala 

București; 

Expert 

achiziții 

Iunie 2018 

 

Inițierea proiectului de 

Ordonanță a Guvernului 

pentru modificarea 

Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 77/1999 

privind unele măsuri pentru 

prevenirea incapacității de 

plată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

precum și pentru modificarea 

altor acte normative 

Director 

general; 

Director 

Sucursala 

București 

 

Decembrie 

2018 

 

Achiziționarea de servere, 

laptop-uri și alte echipamente 

IT pentru  

Director 

Sucursala 

București 

 

Iunie 2018 

 

Organizarea și realizarea unor 

cursuri de compensare 

Director 

Sucursala 

București 

Decembrie 

2018 

 

 

 

OBIECTIVUL NR. 3 

Organizarea activităților suport de cazare, servirea mesei și închiriere de săli de 

conferințe/curs la sediul din Bușteni. 

 
Nr. 

crt. 

Activități Acțiuni Responsabil Termen Obs. 

1.  Creșterea veniturilor din 

activitatea de cazare și 

masă  și închiriere de 

spații (săli de conferințe, 

săli de curs) 

Clasificarea turistică a 

spațiilor de cazare și de masă  

Director 

general; 

Conducător 

activitate de 

cazare și masă 

Aprilie 2018 

 

Încheierea de contracte cu 

unitățile emitente ale 

voucherelor de vacanță în 

vederea asigurării plății prin 

intermediul acestora a 

serviciilor de cazare și masă  

Director 

general; 

Director 

econonic; 

Expert 

achiziții 

Mai 2018 

 

Promovarea serviciilor de 

cazare și masă prin platforma 

specializată Booking Conducător 

activitate de 

cazare și masă 

Permanent 

 

Păstrarea clienților cu tradiție 

pentru CPPI  
Permanent 

 

Organizarea de evenimente cu 

tematică în parteneriat cu 

Asociația Așezămintelor 

Conducător 

activitate de 

cazare și masă 

Decembrie 

2018 
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Culturale și alte asociații de 

profil 

2.  Creșterea calității 

serviciilor de cazare, masă 

și închiriere de spații 

Participarea conducătorului 

activității de cazare și masă la 

cursul de Manager în turism 

Director 

general; 

Inspector R.U. 

Iunie 2018 

 

Achiziționarea unui POS 

pentru plata serviciilor cu 

cardul 

 

Director 

general; 

Director 

economic; 

Expert 

achiziții 

 

Aprilie 2018 

 

 

Achiziționarea de laptop-uri 

pentru sălile de conferințe 
Iunie 2018 

Asigurarea de reparații la 

grupurile sanitare aferente 

foaierului corpului de 

învățământ 

Martie 2018 

Achiziționarea de lenjerie și 

mochetă pentru spațiile de 

cazare 

Martie-

aprilie 2018 

 

Achiziționarea de perdele și 

fețe de masă pentru spațiile de 

servire a mesei  

Martie-

aprilie 2018 

 

 

 

C.P.P.I. își propune, de asemenea, în vederea desfășurării în condiții optime a activităților sale, a 

îmbunătățirii acestor activități, a creșterii calității serviciilor și implicit a creșterii satisfacției 

clienților săi, precum și a  creșterii veniturilor: 

- instruirea personalului propriu în domeniul protecției datelor cu caracter personal pentru 

asigurarea conformității cu Regulamentul UE 679/2016 prin participarea acestuia la cursurile în 

domeniu organizate de CPPI; 

- externalizarea activităților SSM-SU, managementul resurselor umane, mentenața echipamentelor 

și instalațiilor, medicina muncii, consiliere juridică etc., securitate; 

- desfășurarea unor activități cu colaboratori externi (personal detașat); 

- valorificarea unor bunuri în conformitate cu HG 841/1995 cu modificările și completările 

ulterioare; 

- achiziționarea unor echipamente it, video și servicii de internet (routere, camere video, internet 

prin fibră optică etc.). 
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OFERTA DE CURSURI PENTRU ANUL 2018 

 

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

tuturor celor care doresc să beneficieze de pregătire profesională și pe această cale vă aduce la cunoştinţă 

oferta de cursuri autorizate A.N.C., a cursurilor de perfecționare și de atestare tehnico-profesională aflate 

în portofoliul său. 

A. CURSURI AUTORIZATE A.N.C. 

Nr. 

crt. 
Denumire curs 

Durata 

(zile curs) 
Organizator 

Lectori: specialişti 

ME,/alți colaboratori 

externi 

0 1 2 3 4 

1. Manager proiect  5 CPPI  Colaboratori externi 

2. Formator  5 CPPI Colaboratori externi 

3. Managementul resurselor umane  5 CPPI Colaboratori externi 

4. 
Expert prevenire - reducere riscuri 

tehnologice  
5 CPPI  Colaboratori externi 

5. 
Specialist în management și 

remediere situri contaminate  
5 CPPI  Colaboratori externi 

 

B. CURSURI DE PERFECȚIONARE ȘI DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ  

DESFĂȘURATE ÎN BAZA ORDINELOR EMISE DE MINISTERUL ECONOMIEI 

6.     

7. 

Atestarea tehnico-profesională a 

specialiştilor verificatori de 

proiecte pentru lucrările de montaj 

utilaje, echipamente şi instalaţii 

tehnologice industriale 

5 CPPI + ME 

Consilieri de 

specialitate din cadrul 

ME + colaboratori 

externi 

8. 

Atestarea tehnico-profesională a 

responsabililor tehnici cu execuţia 

pentru lucrările de montaj utilaje, 

echipamente şi instalaţii 

tehnologice industriale 

5 CPPI + ME 

Consilieri de 

specialitate din cadrul 

ME + colaboratori 

externi 

9. 

Atestarea tehnico-profesională a 

experţilor tehnici de calitate şi 

extrajudiciari pentru lucrările de 

montaj utilaje, echipamente şi 

5 CPPI + ME 
Consilieri de 

specialitate din cadrul 

ME + colaboratori 
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instalaţii tehnologice industriale 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 

2 CPPI + ME 

Consilieri de 

specialitate din cadrul 

ME + colaboratori 

externi 

11. 

Monitorizarea verificatorilor de 

proiecte, a responsabililor tehnici 

cu execuţia şi a experţilor tehnici 

de calitate şi extrajudiciari 

2 CPPI + ME 
Consilieri de 

specialitate ME 

12. 

Reglementări și proceduri 

specifice de conservare,  închidere 

și ecologizare a minelor etapa I 

5 CPPI + ME 
Specialişti din cadrul 

ME 

13. 

Reglementări şi proceduri 

specifice de conservare, închidere 

şi ecologizare a minelor etapa a 

II-a - Atestare  

5 CPPI + ME 
Specialişti din cadrul 

ME 

 

CURSURI DE PERFECȚIONARE 

 

14. 

Pregătirea şi perfecţionarea 

personalului cu atribuţii în 

gestionarea nemijlocită a 

informaţiilor clasificate 

5 CPPI 
Consilieri de 

specialitate ME 

15. 
Responsabil cu protecția 

datelor cu caracter personal 
3 CPPI Colaboratori externi 

16. 

Asigurarea conformității 

operatorilor de date cu 

Regulamentul nr. 679/2016 

3 CPPI Colaboratori externi 

17. 

Exercitarea dreptului de uz și 

de servitute la executarea 

lucrărilor de montaj utilaje, 

echipamente și instalații 

tehnologice industriale 
 

5 CPPI Colaboratori externi 

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  
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CURSURI DE CALIFICARE ORGANIZATE ÎN PARTENERIAT CU THR CG BUCUREȘTI 

 

18. Bucătar 6 luni CPPI+THR CG  Formatori THR CG 

19. Cofetar patiser 6 luni CPPI+THR CG  Formatori THR CG 

20. 
Șef de sală restaurant 6 

săptămâni 
CPPI+THR CG  Formatori THR CG 

 

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 de 

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