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VIZIUNEA ȘI MISIUNEA CPPI 

CPPI printr-o VIZIUNE REFORMATOARE își propune ca, începând cu anul 2020, următoarele: 

1. Abordarea unui management instituțional și administrativ modern, competitiv, bazat pe SCIM;  promovarea 

adaptabilității la nou, la schimbare, la nevoile clienților; reprofesionalizarea și dezvoltarea continuă a 

salariaților, concretizată în rezultate foarte bune în plan profesional; atingerea și depășirea indicatorilor de 

performanță cuantificabili pe venituri și în controlul riguros al cheltuielilor; îmbunătățirea productivității.  

2. Să asigure implementarea programului de guvernare și a strategiei MEEMA, atât în domeniul organizării de 

cursuri cât și în cel al compensării datorii și creanțe; 

3. Să asigure pentru domeniul organizării de cursuri o tematică de calitate în contextul armonizării cu 

standardele legislative aplicabile, prin ordine de ministru actualizate;     

4. Să asigure perfecționarea și formarea celor mai buni specialiști în domeniile specifice; 

5. Să asigure condiții transparente și moderne pentru desfășurarea întregii activității. 

 

Misiunea CPPI: 

În contextul unei societăţi dinamice în care adaptabilitatea la schimbare este caracteristica indispensabilă reuşitei în 

plan profesional şi financiar, Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni și Sucursala București 

oferă clienților săi accesul la pregătire/ reprofesionalizare/ perfecționare, în mod echitabil, în scopul atingerii 

performanţei individuale, prin formarea unor specialiști activi şi responsabili;  

gestionează responsabil la nivel național a sistemul de compensare datorii și creanțe, sistem de interes public, unicul 

sistem non-monetar din România în vederea diminuării blocajului financiar, 

organizează  activități suport – închirieri săli de clasă/conferințe, cazare și servire a mesei. 

Instituția noastră are porţile deschise pentru toţi cei care au nevoie de perfecționare, indiferent de etnie, religie sau 

tip de minoritate socială. Printr-o ofertă curriculară, diversă şi atractivă, printr-un învăţământ centrat pe 

competenţele cerute de specificul societăţii de azi şi prin pasiunea lectorilor de o înaltă ţinută profesională şi morală, 

dorim să formăm buni specialiști pentru economia României. Diminuarea blocajului financiar, a asigurării 

transparenței operațiunilor de stingere a obligațiilor reciproce, în spiritul disciplinei financiare, reprezintă un obiectiv 

strategic pentru unitatea noastră. 

Prezenta declarație de misiune a fost adusă la cunoștință salariaților CPPI pentru a fi împărtășită, spre a genera 

unitate de acțiune și motivare. Acest instrument managerial are rolul de a reflecta realitatea și de a ține cont de 

oportunități, competențe și angajamente. Rolul acestei declarații este de a crea angajarea la toate nivelurile, de a crea 

o atitudine constructivă pentru atingerea obiectivelor generale, ale organizației CPPI(misiunea organizației), și a 

celor personale, ale membrilor organizației CPPI(misiunea personală). 

După evaluarea rezultatelor economico-financiare și evaluarea personalului managementul CPPI va propune măsuri. 

 

Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, raportul anual de activitate al 

autorităţilor publice trebuie să cuprindă minim următoarele elemente: 

 adresa oficială de înaintare către forul superior; 

 textul raportului de activitate semnat de reprezentantul legal al autorităţii publice şi ştampilat; 

 misiunea autorităţii sau instituţiei publice, precum şi obiectivele care trebuiau atinse în perioada de 

raportare; 

 indicatori de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora; 

 scurtă prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la obiectivele autorităţii sau 

instituţiei publice; 

 raportarea veniturilor pe surse, gradul de executare; 

 raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe, gradul de executare; 

 nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul); 

 propuneri pentru remedierea deficienţelor. 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,                        

Ing.  Ilie Marian Zamfir 
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1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE CPPI 

Nume: Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie, acronim CPPI 

Adresa: oraș Bușteni, strada Paltinului nr. 16, județul Prahova, cod poștal 105500 

Telefon: secretariat 0244-321034, fax 0344-880190, cazare-masă 0244-320067 

e-mail: officebusteni@cppi.ro  

CIF: 6884429,  cont  RO66TREZ52920F331700XXXX  Trezoreria Bușteni pentru activități fără TVA 

CIF: RO 25592900 , cont RO32TREZ529502201X002400 Trezoreria Bușteni  și  

cont RO30BRDE300SV61456513000 BRD Bușteni  pentru activități cu TVA 

 

Nume sucursală: Sucursala București, acronim CPPI SB 

Adresa: București, Bdul Timișoara nr. 6, sector 6, cod poștal 061328 

Telefon/ fax: 021-4130604 

e-mail: office@cppi.ro  

 

Management 

Director general  - Ilie Marian Zamfir 

Director sucursală - Vasilovschi Cristina 

Director economic - Brutaru Marian 

Coordonator activitate „Cursuri” – Sătmărean Elena Floarea 

Coordonator activitate „Compensare datorii-creanțe” – Groza Elena Lorica 

Coordonator activitate „Cazare” și „Masă” – Aldea Mihaela, Burcea Mariana 

Responsabil resurse umane – Aroiu Mihaela Beatris 

Responsabil CFPP – Mili Elena, Florescu Edward George 

Responsabil SCIM – Marchidan Silvia 

Responsabil SNA – Marchidan Silvia 

Responsabil MQ – Aroiu Mihaela Beatrice 

Responsabil GDPR – Florescu Edward George, Aroiu Mihaela Beatris 

Responsabil etică și integritate - Florescu Edward George 

Responsabil cu furnizarea informațiilor referitoare la serviciile publice – Marchidan Silvia 
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2. SCURTĂ PREZENTARE A CPPI 

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie, acronim C.P.P.I., este instituție publică, unitate care 

funcționează în subordinea MEEMA, cu personalitate juridică și finanțare numai din venituri proprii. 

C.P.P.I. are sediul în oraşul Buşteni, str. Paltinului nr. 16, cod 105500, judeţul Prahova. La această adresă 

instituția deține infrastructura dedicată pregătirii profesionale, are resursă umană  specializată și are personal 

didactic asigurat prin contracte specifice. 

În structura organizatorică a C.P.P.I. funcţionează Sucursala București, cu statut de sucursală, fără 

personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în Bucureşti, Bd. Timişoara nr. 6, sector 6, cod 061328. 

La această adresă instituția deține infrastructura dedicată activității de compensare și are resursă umană  

specializată. 

C.P.P.I. Bușteni este o unitate aflată în subordinea , conform H.G. nr.  44/2020 privind organizarea şi 

funcţionarea MEEMA, cu finanțare din venituri proprii.  C.P.P.I. are sediul în orașul Bușteni, Str. Paltinului 

nr. 16, iar în structura sa organizatorică funcționează și Sucursala București, care își desfășoară activitatea în 

București, Bd. Timișoara nr. 6, sector 6.    

C.P.P.I. este o instituţie publică cu personalitate juridică, ordonator terțiar de credite, cu atribuţii în: 

- organizarea de programe/cursuri de formare profesională atât pentru personalul din subordinea 

ministerului cât și pentru terți;  

- gestionarea la nivel național a sistemului de compensare datorii și creanțe ale persoanelor juridice cu sediul 

în România - sistem de interes public, unicul sistem non-monetar din România în vederea diminuării 

blocajului financiar, a asigurării transparenței operațiunilor de stingere a obligațiilor reciproce în spiritul 

disciplinei financiare;  

- organizarea de activități suport – închirieri săli de clasă/conferințe, cazare și servirea mesei. 

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie funcționează potrivit: 

- Art. 9 din H.G. nr. 15/1994 privind reorganizarea regiilor autonome de exploatare, transport şi 

prelucrare primară a lemnului "Estrel" Suceava, "Sudrel" Bucureşti şi "Vestrel" Braşov în societăţi 

comerciale, conform căreia ”Centrul de Perfecţionare a Personalului din Industria Lemnului, situat în 

oraşul Busteni, judeţul Prahova, din cadrul Regiei Autonome "Sudrel" Bucureşti, se transformă în instituţie 

publică extrabugetară, cu personalitate juridică, şi va funcţiona în subordinea Ministerului Industriilor”; 

-  H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea MEEMA, conform căreia Centrul de Pregătire 

pentru Personalul din Industrie  este instituție publică  cu finanțare din venituri proprii, aflată în subordinea 

MEEMA; 

- H.G. nr. 19/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei și Resurselor, hotărâre 

în baza căreia M.I.R. emite Ordinul nr. 79/2001 privind înființarea  în structura organizatorică a C.P.P.I. 

Bușteni a Sucursalei București; 

- Ordinului Ministerului Industriei și Resurselor nr. 79/2001 privind înființarea în structura 

organizatorică a C.P.P.I. Bușteni a Sucursalei București; 

- H.G. nr. 179/1990 privind aprobarea rețelei centrelor de perfecționare a personalului din subordinea 

unor ministere și organe centrale. 
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2.1. ISTORIC 

CPPI - Bușteni 

În anul 1971, a fost înființat la Bușteni, Centrul de Perfecționare a Cadrelor din Industria Lemnului, CPCIL, 

după modelul CEPECA . 

Legea nr. 2 din 18 martie 1971 privind perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile 

socialiste care a reglementat căile și formele prin care s-a desfășoarat activitatea de perfecționare a 

pregătirii profesionale a personalului din unitățile socialiste, sarcinile ce au revenit organelor centrale de 

stat și organelor locale ale administrației de stat, centralelor, întreprinderilor și altor unități, obligațiile 

lucrătorilor în acest domeniu; 

Având în vedere prevederile art.10 din Legea nr. 2/1971 a fost emis Ordinul nr. 1260 din 31 decembrie 

1971 privind înființarea și funcționarea centrelor speciale de perfecționare profesională Bușteni și Roznov. 

Astfel, pe data de 01 ianuarie 1972 s-a înființat Centrul Special de Perfecționare Profesională Bușteni - 

C.S.P.P. Bușteni cu sediul în orașul Bușteni, Str. Caraiman nr. 5, în cadrul Combinatului de Celuloză și 

Hîrtie Zărnești. Obiectul de activitate a centrului special a constat în perfecționarea pregătirii profesionale a 

lucrătorilor unitățile sectorului industriei lemnului. Îndrumarea didactică și metodologică a fost efectuată de 

Ministerul Industriei Lemnului.  

Decretul nr. 71 din 04 martie 1985 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității Ministerului 

Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții, precum și a unităților din subordinea sa unde , la 

art. VII se menționează că: “Centrul de perfectionare a lucratorilor din industria de prelucrare a lemnului, 

industria celulozei, hirtiei, silvicultura Busteni, Centrul de perfectionare a lucratorilor din industria 

materialelor de constructii Bucuresti si Centrul de perfectionare a lucratorilor din exploatarea lemnului 

Roznov, din subordinea Ministerului Industrializarii Lemnului si Materialelor de Constructii, se 

desfiinteaza.”; 

În temeiul Decretului nr. 71/1985 ministrul industrializării lemnului și materialelor de construcții a emis 

Ordinul nr. 388 din 04 martie 1985 prin care s-a înființat , pe data de 04 martie 1985, în cadrul 

Întreprinderii Forestiere de Exploatare și Transport Ploiești , jud. Prahova, Școala profesională Bușteni, în 

subordinea Centralei de exploatare a lemnului București, preluând întreaga bază materială a Centrului de 

Perfecționare Profesională a Ministerului Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții din 

Bușteni; 

H.G. nr. 179 din 1 ianuarie 1990 privind aprobarea reţelei centrelor de perfecţionare a personalului 

din subordinea unor ministere şi organe centrale; 

În baza H.G. nr. 179 din 1 ianuarie 1990,  ministrul industriei lemnului a emis Ordinul nr. 787 din 02 mai 

1990 privind aprobarea de înființare a centrelor de perfecţionare a personalului din subordinea unor 

ministere şi organe centrale. Astfel, începând cu data de 01 mai 1990 s-a înființat Centrul de 

Perfecționare a Personalului din Industria Lemnului, cu sediul în Bușteni, Str. Paltinului nr. 16, jud. 

Prahova; 

H.G. nr. 15 din 11 ianuarie 1994 privind reorganizarea regiilor autonome de exploatare, transport şi 

prelucrare primara a lemnului "Estrel" Suceava, "Sudrel" Bucureşti şi "Vestrel" Braşov în societăţi 

comerciale care la art. 9 precizează că: “Centrul de Perfecţionare a Personalului din Industria Lemnului, 

situat în oraşul Busteni, judeţul Prahova, din cadrul Regiei Autonome "Sudrel" Bucureşti, se transforma în 

instituţie publică extrabugetara, cu personalitate juridică, şi va funcţiona în subordinea Ministerului 

Industriilor. Preluarea acestuia se va efectua pe bază de proces-verbal de predare-primire până la 31 martie 

1994.”. 

Începând cu H.G. 451/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriilor, în prezent 

MEEMA,  Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni este menționat în toate actele 

normative ce reglementează organizarea şi funcţionarea ministerului ca și unitate în subordine și sub 

autoritate, cu finanțare din venituri proprii. 
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 În baza H.G. nr. 754/1990 s-a înființat Ministerul Resurselor și Industriei, care a înglobat mai multe 

domenii industriale, inclusiv cel al lemnului, Centrul numindu-se Centrul de Pregătire și Perfecționare a 

Personalului din Industrie, CPPI. 

 Prin H.G. nr. 451/1994  de reorganizare a Ministerului Industriei, se redenumește Centrul de 

Pregătire pentru Personalul din Industrie, C.P.P.I., cu finanțare extrabugetară și subordonat Ministerului 

Industriei. 

 Prin H.G. nr. 382/1997 de reorganizare  a Ministerului Industrie și Comerțului, C.P.P.I își păstrează 

personalitatea juridică și subordonarea și trece la finanțare mixtă (venituri proprii și alocații bugetare). 

 Prin H.G. nr. 864/1999 C.P.P.I. primește în administrare clădirile și terenul aferent din domeniul 

public al statului în Bușteni, str. Paltinului nr. 16, județul Prahova. 

 Prin H.G. nr. 19/2001 de reorganizare  a Ministerului Industrie și Resurselor, statutul C.P.P.I. 

rămâne neschimbat. 

Prin H.G. nr. 738/2003 de reorganizare  a MEEMA și Comerțului, C.P.P.I trece la finanțare integrală din 

venituri proprii și un număr total de 130 posturi.  

C.P.P.I – Sucursala București 

Prin H.G. nr. 179/1990  a fost înființată rețeaua Centrelor de perfecționare, creându-se Centrul de 

Perfecționare a Personalului din Industria Electrotehnică, Electronică, Mecanică Fină și Optică cu 

personalitate juridică și finanțare bugetară în București, Bd. Timișoara nr. 6, Sector 6. 

Prin H.G. nr. 493/1991 se înființează Institutul de Management și Informatică (I.M.I.), ca direcție generală 

a Ministerului Industriei. 

Prin H.G. nr. 864/1999 I.M.I., ca direcție generală a M.I.C. primește în administrare sediul din Bd. 

Timișoara nr. 6, Sector 6, pentru activități de instruire managerială. 

Prin Ordinul Ministrului nr. 79/25.03.2001 se înființează (în baza H.G. nr. 19/2001) Sucursala București ca 

unitate în structura și subordinea C.P.P.I. Bușteni, cu finanțare mixtă, funcționând în sediul I.M.I. din Bd. 

Timișoara nr. 6, Sector 6, București, preluând practic activitățile de instruire în management I.M.I. 

Prin H.G. nr. 738/2003 de reorganizare  a MEEMA și Comerțului, Sucursala București  trece la finanțare 

integrală din venituri proprii. 

Prin H.G. nr. 1465/2003, C.P.P.I. Bușteni primește în administrare clădirile și terenul aferent din domeniul 

public al statului, iar Sucursala București primește în administrare clădirea și terenul aferent din domeniul 

privat al statului, în Bd. Timișoara nr. 6, Sector 6, București. 

Prin H.G. nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea MEEMA și Finanțelor, C.P.P.I. Bușteni 

funcționează în subordinea M.E.F.  

Prin H.G. nr. 1720/2008 privind organizarea și funcționarea MEEMA, C.P.P.I. Bușteni funcționează în 

subordinea MEEMA. 

Prin H.G. nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea MEEMA, C.P.P.I. Bușteni funcționează în 

subordinea MEEMA. 
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2.2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

3. Organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare ale C.P.P.I., în vigoare în anul 2019, au fost 

aprobate prin Ordinul ministrului economiei, Dănuț Andrușcă, nr. 1386/25.10.2018. 

4. Statul de funcții corelat cu ROF-ul și Organigrama CPPI aprobate prin Ordinul ministrului economiei nr. 

1386/25.10.2018 a fost aprobat în ședința Consiliului de administrație al C.P.P.I. Bușteni în data de 

12.06.2018. 

5. În vederea asigurării funcționării circuitelor și fluxurilor informaționale necesare supravegherii și realizării 

activităților proprii, au fost efectuate analize periodice în urma cărora s-au elaborat în cursul anului 2019 noi 

proiecte ale Organigramei, ROF-ului și Statului de funcții. Aceste proiecte au fost analizate și aprobate în 

ședința Consiliului de Administrație din data de 27.03.2019 și au fost depuse pentru un punct de vedere și 

pentru aprobare la Ministerul Economiei, Direcția Resurse Umane cu adresa de înaintare nr. 

180918/18.04.2019, în conformitate cu art. 8 alin. (5) din HG nr. 27/2017 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Economiei, cu  modificările și completările ulterioare. Până la finalul 

anului 2019, documentele sus-menționate nu au fost aprobate de către conducerea MEEMA. 

 

2.3. DOMENII PRINCIPALE DE ACTIVITATE ALE CPPI 

C.P.P.I. îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

(1) organizează și a realizează  programe de atestare tehnico-profesională pentru specialiștii verificatori 

de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia şi experţi tehnici de calitate și extrajudiciari pentru lucrările de 

montaj al dotărilor tehnologice industriale în conformitate cu Ordinul ministrului economiei, comerţului şi 

mediului de afaceri nr. 364/2010; 

(2) organizează și realizează programe (examene) de reatestare tehnico-profesională pentru specialiștii 

verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia şi experţi tehnici de calitate și extrajudiciari pentru 

lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale cu respectarea prevederilor 

Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1632/2007; 

(3) organizează și realizează programe de monitorizare pentru specialiștii verificatori de proiecte, 

responsabili tehnici cu execuţia şi experţi tehnici de calitate și extrajudiciari pentru lucrările de montaj 

utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, conform Ordinului ministrului economiei și 

comerțului nr. 324/2005; 

(4) organizează și realizează programe de instruire și atestare tehnico-profesională pentru specialiștii în 

activitatea de închidere și reconstrucție a minelor/carierelor, etapa I și II, în conformitate cu Ordinul 

ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 391/2010; 

(5) organizează și realizează și alte cursuri și programe de instruire profesională, cu respectarea 

prevederilor legale aplicabile; 

(6) organizează acţiuni de instruire (perfecţionare) în cooperare cu alte ministere, organizaţii naţionale 

şi internaţionale, firme din străinătate etc. 

(7) organizează și a realizează cursuri de calificare, recalificare, inițiere, perfecționare și specializare 

autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări,  în conformitate cu O.G. 129/2000, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru toți cei interesați (persoane fizice și/sau juridice), atât la 

sediul C.P.P.I. cât și la sediul agenților economici, (firmelor), instituțiilor solicitante etc. 

(8) organizează și realizează în parteneriat cu firme, instituții, centre de profil, cursuri de calificare, 

recalificare, inițiere, perfecționare și specializare autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări, 

conform O.G. nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru toți cei interesați 

(persoane fizice și/sau juridice); 
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(9) la cerere, organizează şi realizează manifestări ştiinţifice (seminarii, simpozioane, schimburi de 

experienţă, sesiuni de comunicări ştiinţifice), asigurând condiţiile materiale necesare (săli de curs, mijloace 

audio-vizuale, cazare, masă); închiriază spaţiile de învăţământ şi de cazare în acest scop; 

(10) asigură servicii de cazare, masă, închiriere de spații și alte servicii turistice pentru participanții la 

programele de instruire și cursurile organizate de către/la C.P.P.I. precum și pentru terți;  

 (11) În domeniul de activitate privind compensarea datoriilor și creanțelor contribuabililor, persoane 

juridice, C.P.P.I. prin Sucursala București are următoarele atribuții: 

a) gestionarea la nivel național a sistemului de compensare datorii și creanțe - sistem de interes public, 

unicul sistem non-monetar din România, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din 

economie, pentru reducerea arieratelor agenților economici, pentru prevenirea intrării în incapacitate de 

plată, pentru reducerea evaziunii fiscale, pentru reducerea birocrației și pentru a asigura transparența pentru 

toți operatorii economici; 

b) organizarea ședințelor de compensare în cadrul cărora se prestează servicii de compensare agenților 

economici de stat și privați precum și servicii de: introducere și actualizare facturi; introducere și 

actualizare date de identificare agenți economici în sistemul informatic; activare parole de acces; încărcare 

decizii interne de numerotare facturi; înregistrare procuri autentificate la notar; 

c)  păstrarea în baza de date a informațiilor privind operațiunile de compensare finalizate sub cadrul 

instituțional I.M.I.,  de contribuabilii, persoane juridice cu sediul în România; 

d) promovarea sistemului de compensare datorii și creanțe, evidențierea avantajelor utilizării lui și 

dezvoltarea unor forme de colaborare cu terți în acest sens; 

e) dezvoltarea sistemului național de compensare datorii și creanțe - sistem de interes public pentru a 

răspunde cerințelor programului de guvernare 2017 – 2020 în sensul intensificării procesului de diminuare 

a blocajului financiar prin flexibilizarea activității de compensare, pentru a facilita accesul tuturor agenților 

economici, pentru a oferi soluții optime de compensare în timp real, pentru a crește valoarea arieratelor 

diminuate prin compensare, pentru a preveni intrarea în incapacitate de plată și a asigura transparența 

operatorilor economici, pentru a reduce evaziunea fiscală; 

- dezvoltarea în plan legislativ prin elaborarea proiectelor de acte normative; 

- dezvoltarea în plan informatic prin actualizarea sistemului informatic astfel încât să răspundă noilor 

cerințe legislative; 

f) păstrarea, depozitarea și utilizarea informațiilor, datelor și situațiilor transmise prin INTERNET în 

baza de date de către contribuabili, persoane juridice, în condiții de confidențialitate și siguranță în 

scopurile prevăzute de Legea 155/2017, pentru prevenirea oricăror prejudicii sau a lezării intereselor de 

orice natură ale agenților  economici; 

g) întocmirea notelor de fundamentare, a  rapoartelor de analiză,  a situațiilor de sinteză și a 

documentelor de răspuns la solicitările:  C.A. , conducerii instituției, ministerului, terților, etc  referitoare la 

operațiunile de compensare; 

h) asigurarea formei unitare a întregului proces de compensare ce se desfășoară în România prin 

respectarea prevederilor actelor normative ce reglementează activitatea de compensare. 

 

2.4. DIRECȚII DE DEZVOLTARE 

- Dezvoltarea activității de e-compensare 

- Curs privind atestarea diriginţilor de şantier pentru lucrările de montaj dotări tehnologice industriale  
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- Organizarea cursului de perfecționare „EXPERT SISTEME INDUSTRIALE CU NIVEL RIDICAT DE 

SECURITATE FUNCȚIONALĂ ATEX-SIL” în parteneriat cu INCD INSEMEX PETROȘANI 

- Energii alternative 

- Managementul resurselor de ape subterane 

- Organizarea cursului de manager de proiect 

- Dezvoltarea activităților de cazare și masă. 

 

2.5 MODIFICĂRI STRATEGICE în organizarea și funcționarea CPPI 

- În anul 2019  au intervenit modificări strategice în organizarea și funcționarea CPPI: 

- a fost modificată  componența Comisiei de monitorizare SCIM; 

- au fost numite două persoane pentru desfășurarea activității de CFPP; 

- au fost desemnați coordonatori pentru activitățile de cazare, masă, curățenie;  

- a fost angajat un administrator de clădiri care are și atribuții de responsabil de mediu; 

- a fost modificată componența membrilor C.A.. 

 

3. STRUCTURA DE CONDUCERE A CPPI 

Conform ROF al CPPI, conducerea C.P.P.I. este asigurată de către Consiliul de administrație, directorul general, 

directorul sucursalei și directorul economic. Consiliul de administrație se organizează și funcționează în baza 

Regulamentului de organizare și funcționare cuprins în ROF. 

 

3.1 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL CPPI, acronim C.A. 

Membrii CA  sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului MEEMA. C.A. hotărăşte în problemele privind 

activitatea C.P.P.I., cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe. CA are un numar de 

cinci membri, el este condus de un preşedinte care este și directorul general al C.P.P.I. Secretariatul CA  este 

asigurat de un salariat al C.P.P.I.. 

Pentru activitatea desfăşurată, membrii CA primesc o indemnizaţie lunară de 10% din salariul de bază al directorului 

general al C.P.P.I.. 

Membrii CA depun toate eforturile pentru eficientizarea activităţii instituției. CA  se întruneşte de regulă o dată pe 

lună sau ori de câte ori interesele C.P.P.I. o cer. La şedinţele CA  pot fi invitaţi directori, şefi de compartimente, 

specialişti din instituție în a căror responsabilitate se află subiectele şi documentele înscrise pe ordinea de zi. 

Dezbaterile CA  se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. Pe baza procesului-verbal, secretarul CA  redactează 

hotărârile CA.  

Consiliul de Administrație, pe parcursul anului 2019, a funcţionat după următoarea componenţă:  

Președinte – Ilie Marian Zamfir – director general al CPPI Bușteni – numit prin OM nr. 729 începând cu 

10.07.2017; 

Membru – Pârvulescu Dumitru – director general MFP  - revocat începând cu data de 18.10.2019; 

Membru – Popa Nina – funcționar MFP - revocată începând cu  data de 18.10.2019; 

Membru – Cheșa Elena – funcționar MEEMA– numită începând cu 29.04.2014; 
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Membru – Badea Carmen – funcționar MEEMA – numită începând cu 09.08.2018; 

Membru – Iancu Liliana - funcționar MEEMA – numită începând cu 18.10.2019; 

Membru – Niță Lidia Ioana - funcționar MEEMA – numită începând cu 18.10.2019. 

Conținutul Raportului de activitate al CA se regăsește în Anexa nr. 1 numit „Raportul Consiliului de Administrație 

al CPPI” (1. Introducere. 2. Managementul instituțional. 3. Activitatea de CPP, CDC, CZ, MS. 4. Activitatea 

financiar – contabilă.  5. Managementul resurselor umane. 6. Activități conexe. 7. Programul de activitate al 

Consiliului de Administrație al CPPI pentru anul 2019 – rezumatul ordinei de zi. 8. Diverse). 

3.2. DIRECTOR GENERAL 

Directorul general al C.P.P.I. este numit prin ordin al  ministrului economiei, iar angajarea, promovarea, 

sancţionarea şi concedierea  personalului C.P.P.I. se face prin decizia directorului general, în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare. 

Directorul general al C.P.P.I. emite decizii potrivit limitelor sale de competenţă. Directorul general al C.P.P.I. poate 

delega prin decizie ca unele competenţe, atribuții, pe domenii de activitate, să fie îndeplinite de către directorul 

economic și/sau de directorul sucursalei București. 

3.3 DIRECTOR SUCURSALA BUCUREȘTI  

Directorul Sucursalei București se află în subordinea directă a directorului general și are atribuţii în domeniile 

organizării şi conducerii, ale controlului şi coordonării activităţii de compensare datorii și creanțe ale agenților 

economici. 

3.4 DIRECTORUL ECONOMIC 

Directorul economic al C.P.P.I. are atribuţii în domeniile organizării, evidenţei contabile (în condiţiile Legii 

contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii finanţelor publice nr. 500/2002, cu 

modificările și completările ulterioare), programării veniturilor şi cheltuielilor, întocmirii balanţelor de verificare a 

conturilor de execuţie a cheltuielilor, a statului de funcţiuni, a programului forţei de muncă şi salarizare, întocmirii 

dărilor de seamă contabile, ale organizării circuitului actelor justificative şi documentelor contabile, ale stabilirii 

obligaţiilor către bugetul statului şi vărsării sumelor aferente la termene, ale inventarierii valorilor materiale şi 

băneşti etc. 

 

4. SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A CPPI 

De la înființare (în urmă cu aproape cincizeci de ani) până în prezent, conservarea patrimoniului imobiliar, toate 

reabilitările, modernizările, reparațiile și întreținerea imobilelor (terenuri, clădiri, împrejmuiri, branșamente) au fost 

realizate numai pe cheltuiala C.P.P.I. Impozitele și taxele locale au fost achitate la zi de către C.P.P.I. atât către 

A.N.A.F.  cât și către serviciile de impozite și taxe locale. 

Întocmirea situaţiilor economico-financiare, aferente anului 2019, sunt  în conformitate cu reglementările contabile 

aplicabile, politicile contabile utilizate oferind o imagine fidelă a  poziţiei financiare şi a celorlalte informaţii 

referitoare la activitatea instituției, reprezintă documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului.  

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind întocmirea și 

depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019 

Ordinul MFP nr. 1998/2019. 

4.1. PATRIMONIUL stabilit în baza raportărilor financiare la data de 31.12. 2019 

An 2018 –  3.018.948 lei, din care : 

Imobilizari corporale: 615.190 lei 

Imobilizari necorporale: 12.807 lei 
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Active circulante: 2.390.951 lei 

An 2019 – 2.049.897 lei, din care : 

Imobilizari corporale: 82.337 lei 

Imobilizari necorporale: 21.212 lei 

Active circulante: 1.946.348 lei 

Excedent / deficit 2018: - 748.833  lei 

Excedent / deficit 2019:  - 612.925   lei 

4.2. VENITURI TOTALE la 31.12.2019 

Veniturile din balanța de verificare la 31.12.2018 sunt în valoare de 2.065.040 lei au următoarea componență: 

- Venituri din cursuri = 388.135  lei; 

- Venituri din compensari  =  644.576 lei; 

- Venituri din cazare  = 531.600 lei; 

- Venituri masa – restaurant = 486.717 lei; 

- Venituri din chirii .Alte venituri(taxa statiune, etc) =   14.012 lei; 

 

Veniturile din balanța de verificare la 31.12.2019 sunt în valoare de 3.220.812 lei au urmatoarea componență: 

- Venituri din cursuri  = 416.500 lei; 

- Venituri din compensari = 964.010 lei; 

- Venituri din cazare  = 900.857 lei; 

- Venituri masa – restaurant = 897.602 lei; 

- Venituri din chirii. Alte venituri(taxa statiune, etc)=   41.843 lei; 

 

 

4.3. CHELTUIELI TOTALE la 31.12.2019 

Cheltuielile totale, la 31.12.2018, în valoare de  2.813.873 lei, au urmatoarea componență: 

- Cheltuieli de personal   =  1.670.481 lei 

Cheltuieli cu bunuri si servicii  =      1.035.442 lei: 

Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe =      105.950 lei 

Alte cheltuieli operaționale =     220.996 lei 

Cheltuielile totale, la 31.12.2019, în valoare de  3.833.737 lei, au urmatoarea componență: 

- Cheltuieli de personal   =  2.233.717 lei 

Cheltuieli cu bunuri si servicii  =  1.556.320 lei: 

Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe =       43.700 lei 

Alte cheltuieli operaționale =    211.730  lei 
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4.4. SALARIUL MEDIU PENTRU PERSONALUL CPPI  

Salariul mediu: 

2018 -  2918 lei /lună 

2019 -  3800 lei /lună 

4.5. STRATEGIA DE INVESTITII IN ECHIPAMENTE/ DOTARI/ MIJLOACE FIXE 

2018 -  7565 lei 

2019 -  10.084 lei 

4.6. REZULTATE FINANCIARE / RENTABILITATE  

Rentabilitate = (Venituri totale/ Cheltuieli totale)*100 – 100 =  + sau -  % 

Excedent/ deficit =  + sau –  

2018 = - 26,61 % 

2019= - 15,98 % 

4.7. SITUAȚIA ARIERATELOR 

An 2018 = 0 lei 

An 2019 = 0 lei 

4.8. PIERDEREA BRUTĂ 

An 2018 = 748.833 lei 

An 2019 =  612.925 lei 

 

4.9. EVOLUȚIA PERFORMANȚEI ECONOMICE în perioada 2018-2019 
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                     DENUMIREA INDICATORULUI                                                  

 

Cod 

rând 

An precedent 

31.12.2018 

An curent/ 

raportat 

31.12.2019 

% 

 

Diferențe 

 

0 1 2 3 4=3/2 5=3-4 

Venituri din impozite, taxe, contribuţii 

de asigurări şi alte venituri ale 

bugetelor (ct.     

7300100+7300200+7310100+7310200+73201

00+7330000+7340000+7350100+7350200+73

50300+7350400+7350500+7350600+7360100

+7390000+7450100+7450200+7450300+7450

400+7450500+7450700+7450900+7460100+7

460200+7460300+7460900) 

02 

 

    

    

Venituri din activităţi economice   total, 

din care:                                       
(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-

7090000) 

- venituri  masa 
 

- venituri din cazare 
 

- venituri din cursuri  

03 

 

1.406.452 

 

 

486.717 

531.600 

388.135 

3.178.969 

 

 

897.602 

900.857 

416.500 

226,02 

 

 

184,41 

169,46 

107,30 

  +1.772.517 

 

 

+410.885 

+ 369.257 

+ 28.365 

Finantări, subvenţii, transferuri                                                                                                                               
(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+77

4010 

7740200+7750000+7760000+7780000+77901

01+7790109) 

04     

Alte venituri operaţionale (ct. 

7140000+7180000+7500000+7510300+75104

00+7810200+7810300+7810401+7810402+77

70000) din care: 

- venituri din compensare 
 

- venituri din chirii 

-  658.588 

 

 

644.576 

14.012 

1.005.853 

 

 

964.010 

41.843 

152,73 

 

 

149,55 

298,62 

+ 347.265 

 

 

+ 319.434 

+27.831 

TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE                         

(rd.02+03+04+05) 

06 2.065.040 3.220.812 162,22 +1.155.772 

CHELTUIELI  OPERAŢIONALE 07     

Salariile şi contribuţiile sociale aferente 

angajaţilor (ct. 

6410000+6420000+6450100+6450200+64503

00+6450400+ 

6450500+6450600+6450700+6450800+64600

00+6470000) 

08 1.670.481 2.233.717 131,76 +563.236 

Subventii şi transferuri  (ct. 

6700000+6710000+6720000+6730000+67400

00+6750000+6760000+6770000+6780000+67

90000) 

09     

Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii 

executate de terţi (ct.    

6010000+6020100+6020200+6020300+60204

00+6020500+6020600+6020700+6020800+60

20900+6030000+6060000+6070000+6080000

+6090000+6100000+6110000+6120000+6130

000+6140000+6220000+6230000+6240100+6

240200+6260000+6270000+6280000+629010

0) 

10 1.035.442 1.556.320 144,99 +520.878 

Cheltuieli de capital, amortizări şi 

provizioane (ct. 

11 105.950 43.700 34,07 - 62.250 
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Evoluția principalilor indicatori în perioada 2018 – 2019: 

4.10. PRODUCTIVITATE MUNCII, TOTAL PERSONAL, PERSONAL DE EXECUȚIE 

2018  - 3824 medie lei/ angajat CPPI 

- Cursuri – 6469 lei/ angajat/ lună 

- Compesare datorii-creanțe – 3581/ angajat/ lună 

- Cazare – 4027 lei/angajat/lună 

- Masă – 4507 lei/ angajat/ lună 

 

2019  - 5964 medie lei/ angajat CPPI 

- Cursuri – 6942 lei/ angajat/ lună 

- Compesare datorii-creanțe – 5355/ angajat/ lună 

- Cazare – 6825 lei/angajat/lună 

- Masă – 6233 lei/ angajat/ lună 

4.11. POLITICI ECONOMICE SI SOCIALE IMPLEMENTATE (costuri/efecte) 

CPPI sustine dezvoltarea carierei si perfectionarea profesionala a personalului prin acordarea urmatoarelor: 

- Salarii conform Legii 153/2017, anexa VII; 

- Spor de noapte – 25%; 

- Spor de CFPP – 10%. 

Pe plan social conform prevederilor CCM in vigoare au fost acordate salariaților: 

 - tichete de vacanță in suma de:  

6290200+6810100+6810200+6810300+68104

01+6810402+6820101+6820109+6820200+68

90100+6890200) 

Alte cheltuieli operaţionale            

 (ct. 6350100+6540000+6580101+ 6580109) 

 

12  

220.996 

 

211.730 
  121,69     -9.266 

TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE      

(rd.08+09+10+11+12) 

13 2.813.873 3.833.737 131,01 +1.019.864 

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 

OPERAŢIONALĂ  

14     

- EXCEDENT (rd.06- rd.13) 15     

- DEFICIT (rd.13- rd.06) 16 -748.833 --612.925 81,85 -135.908 

REZULTATUL PATRIMONIAL AL 

EXERCIŢIULUI (NET) 

17     

- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) 18     

- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) 19 -748.833 -612.925 81,85 -135.908 
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2018 -  57.155  lei 

 2019 -  64.164 lei 

- decontarea transportului pentru deplasări in suma de : 

2018 – 1.480 lei 

2019 –  1.197 lei 

Concedii de odihnă: număr zile efectuate/ număr zile restante:   

2018 – 816 de zile efectuate / 673 de zile restante; 

2019 – 857 de zile efectuate / 773 restante. 

Concedii medicale:  

- număr zile efectuate:   

 2018 – 230 de zile din care 63 de zile plătite de angajator și 167  zile plătite de la FNUASS; 

 2019 - 162 de zile din care 45 de zile plătite de angajator și 117 zile plătite de la FNUASS; 

- sume aferente concediilor medicale: 

 2018 – 16945 lei din care 5058 lei plătiți de angajator și 11887 lei plătiți de la FNUASS; 

 2019 – 17619 lei din care 5647 lei plătiți de angajator și 11972 plătiți de la FNUASS. 

Sub aspectul politicii economice au fost luate următoarele măsuri: 

- aplicarea procedurii de recuperare a creanțelor care prevede ca după expirarea termenului de grație, 

beneficiarii sunt notificați privind întarzierea la plată, iar în caz de neplata se întocmeste cererea de chemare 

în judecată; 

- în cursul anului 2018, au fost transmise către debitori un număr de 5 notificări în valoare totală de 40.185 

lei din care au fost încasate un număr de 5 notificări în sumă de 40185 lei; 

- în cursul anului 2019, au fost transmise către debitori un număr  de 10 notificări în valoare totală de 34.652 

lei din care au fost încasate un număr de 9 notificări în sumă de 34.548 lei; 

- achitarea tuturor furnizorilor in interiorul termenului de scadenta astfel încât CPPI sa nu înregistreze plăti 

restante. Nu au fost înregistrate plăți restante; 

- cazarea delegatilor ce se deplaseaza in Bucuresti / Bușteni si in zonele apropiate se face la apartamentele 

de serviciu/ spațiile proprii de cazare ale CPPI, astfel in anul 2018 la un numar de 30 de nopţi de cazare la 

apartamente s-a facut o economie in medie de 6.000 lei, iar in anul 2019 pentru un numar de 45 nopti de 

cazare s-a facut o economie de aproximativ 9.000 lei. 

 

Toate aceste masuri pe plan social si economic au avut drept efect cresterea gradului de satisfactie morala si 

materială concretizandu-se in final in cresterea productivitatii muncii de la 3.824 lei pe angajat pe lună în 

2018, la 5964 lei pe angajat pe lună in 2019 si creșterea veniturilor de la 2.065 mii lei in 2018, la 3221 mii 

lei in 2019. 
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5. STRUCTURA RESURSEI UMANE 

5.1. TOTAL PERSONAL  

Conform Organigramei aprobate,  C.P.P.I. are un număr  de 58 de posturi aprobate din care, în luna decembrie 2019: 

- 47 de posturi ocupate din care 1 post suspendat; 

- 11 posturi vacante. 

Nr. 

crt. 

CATEGORIE 

PERSONAL 

NUMĂR ANGAJAȚI C.P.P.I. SEDIUL CENTRAL 

Studii 

superioare 
SSD 

Studii 

postliceale 
Studii medii 

Studii 

generale 
TOTAL 

1 Personal de 

conducere 

2 0 0 0 0 2 

2 Personal de 

execuție 

6 1 3 11 9 30 

TOTAL 8 1 2 11 9 32 

 

 

Nr. 

crt. 

CATEGORIE 

PERSONAL 

NUMĂR ANGAJAȚI C.P.P.I. SUCURSALA BUCUREȘTI 

Studii 

superioare 
SSD 

Studii 

postliceale 
Studii medii 

Studii 

generale 
TOTAL 

1 Personal de 

conducere 

1 0 0 0 0 1 

2 Personal de 

execuție 

4 0 0 7 2 13 

TOTAL 5 0 0 6 2 14 

 

 

Nr. 

crt. 

CATEGORIE 

PERSONAL 

TOTAL NUMĂR ANGAJAȚI / INSTITUȚIE 

Studii 

superioare 
SSD 

Studii 

postliceale 
Studii medii 

Studii 

generale 
TOTAL 

1 Personal de 

conducere 

3 0 0 0 0 3 

2 Personal de 

execuție 

10 1 3 18 11 43 

TOTAL 13 1 3 18 11 46 
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Nr. 

crt. 

CATEGORIE 

POSTURI 

POSTURI VACANTE C.P.P.I. – SEDIUL CENTRAL 

Studii 

superioare 
SSD 

Studii 

postliceale 
Studii medii 

Studii 

generale 
TOTAL 

1 Posturi de 

conducere 

0 0 0 0 0 0 

2 Posturi de 

execuție 

4 0 0 1 0 5 

TOTAL 4 0 0 1 0 5 

 

Nr. 

crt. 

CATEGORIE 

POSTURI 

POSTURI VACANTE C.P.P.I. SUCURSALA BUCUREȘTI 

Studii 

superioare 
SSD 

Studii 

postliceale 
Studii medii 

Studii 

generale 
TOTAL 

1 Posturi de 

conducere 

3 0 0 0 0 3 

2 Posturi de 

execuție 

2 0 0 1 0 3 

TOTAL 5 0 0 1 0 6 

 

Nr. 

crt. 

CATEGORIE 

POSTURI 

TOTAL POSTURI VACANTE / INSTITUȚIE  

Studii 

superioare 
SSD 

Studii 

postliceale 
Studii medii 

Studii 

generale 
TOTAL 

1 Posturi de 

conducere 

3 0 0 0 0 3 

2 Posturi de 

execuție 

6 0 0 2 0 8 

TOTAL 9 0 0 2 0 11 

 

Nr. 

crt. 

CATEGORIE 

PERSONAL 

NUMĂR FEMEI ANGAJATE LA C.P.P.I. SEDIUL CENTRAL 

Studii 

superioare 
SSD 

Studii 

postliceale 
Studii medii 

Studii 

generale 
TOTAL 

1 Personal de 

conducere 

0 0 0 0 0 0 

2 Personal de 

execuție 

5 1 1 8 9 24 

TOTAL 5 1 1 8 9 24 
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Nr. 

crt. 

CATEGORIE 

PERSONAL 

NUMĂR FEMEI ANGAJATE LA C.P.P.I. SUCURSALA BUCUREȘTI 

Studii 

superioare 
SSD 

Studii 

postliceale 
Studii medii 

Studii 

generale 
TOTAL 

1 Personal de 

conducere 

1 0 0 0 0 1 

2 Personal de 

execuție 

2 0 0 1 2 5 

TOTAL 3 0 0 1 2 6 

 

 

 

Nr. 

crt. 

CATEGORIE 

PERSONAL 

NUMĂR BĂRBAȚI ANGAJAȚI LA C.P.P.I. SEDIUL CENTRAL 

Studii 

superioare 
SSD 

Studii 

postliceale 
Studii medii 

Studii 

generale 
TOTAL 

1 Personal de 

conducere 

2 0 0 0 0 2 

2 Personal de 

execuție 

1 0 2 3 0 6 

TOTAL 3 0 2 3 0 8 

 

 

 

Nr. 

crt. 

CATEGORIE 

PERSONAL 

NUMĂR BĂRBAȚI ANGAJAȚI LA C.P.P.I. SUCURSALA BUCUREȘTI 

Studii 

superioare 
SSD 

Studii 

postliceale 
Studii medii 

Studii 

generale 
TOTAL 

1 Personal de 

conducere 

0 0 0 0 0 0 

2 Personal de 

execuție 

2 0 0 6 0 8 

TOTAL 2 0 0 6 0 8 
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Nr. 

crt. 

CATEGORIE 

PERSONAL 

Salarii CPPI SEDIUL CENTRAL / nr. angajați 

Nr. 

angajați 

cu salariu 

minim pe 

economie 

2080 lei 

Salariu 

între 

2100-3000 

Salariu între 

3000-4000 

Salariu între 

4000-5700 

Salariu între 

7300-9700 
TOTAL 

1 Personal de 

conducere 

0 0 0 0 2 2 

2 Personal de 

execuție 

2 18 5 5 0 30 

TOTAL 2 18 5 5 2 32 

 

 

Nr. 

crt. 

CATEGORIE 

PERSONAL 

Salarii CPPI Sucursala București / nr. angajați 

Nr. 

angajați 

cu salariu 

minim pe 

economie 

2080 lei 

Salariu 

între 

2100-3000 

Salariu între 

3000-4000 

Salariu între 

4000-5700 

Salariu între 

7300-9700 
TOTAL 

1 Personal de 

conducere 

0 0 0 0 1 1 

2 Personal de 

execuție 

0 9 0 4 0 13 

TOTAL 0 9 0 4 1 14 

 

 

Nr. 

crt. 

CATEGORIE 

PERSONAL 

Salarii CPPI / INSTITUȚIE / nr. angajați 

Nr. 

angajați 

cu salariu 

minim pe 

economie 

2080 lei 

Salariu 

între 

2100-3000 

Salariu între 

3000-4000 

Salariu între 

4000-5700 

Salariu între 

7300-9700 
TOTAL 

1 Personal de 

conducere 

0 0 0 0 3 3 

2 Personal de 

execuție 

2 27 5 9 0 43 

TOTAL 2 27 5 9 3 46 
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5.2. INFORMAŢII PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE PERFECŢIONARE A RESURSEI UMANE (personal 

implicat in procese de formare – stagii de pregătire, cursuri de perfecţionare)  

În cursul anului 2019, personalul CPPI Bușteni și Sucursala București a urmat forme de pregătire profesională, după 

cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Programul 

de pregătire 

profesională 

Organizatorul Nr. de 

persoane 

participante 

Perioada 

desfășurării 

Acte de absolvire Obs. 

1.  Curs de 

specializare 

Manager 

proiect 

autorizat 

ANC 

C.P.P.I. Bușteni 1 03-

07.06.2019 

Certificat de 

absolvire seria M nr. 

00017271/ 

28.06.2019 

 

2.  Curs de 

specializare 

Formator 

S.C. AVI EURO 

JOBS & 

TRENING 

S.R.L. 

1 11-

15.11.2019 

Certificat de 

absolvire seria M nr. 

00126126/ 

16.12.2019 

 

3.  Curs de 

perfecționare 

Responsabil 

de mediu 

S.C. EXPERT 

AKTIV GROUP  

1 07-

10.03.2019 

Certificat de 

absolvire seria M nr. 

00176818/02.04.2019 

 

4.  Curs de 

perfecționare 

Inspector 

resurse umane 

S.C. EXPERT 

AKTIV GROUP  

1 30.05-

02.06.2019 

Certificat de 

absolvire seria M nr. 

00178258 / 

13.06.2019 

 

5.  Conferinta 

Excelența în 

organizații și 

companii 

publice 

AVANTERA 

București în 

parteneriat cu 

CPPI Bușteni 

5 12 Aprilie 

2019 

Certificat de 

participare 

Conferința a 

avut ca 

obiectiv 

însușirea  

conceptelor și 

formarea unei 

viziuni 

integrate 

asupra 

sistemelor de 

conducere ale 

organizațiilor 

prin îmbinarea 

cerințelor 

specifice 

Excelenței, 

Calității și 

Controlului 

Intern 

Managerial, cu 

ajutorul 

aplicației 

informatice 

”Simple 
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BPM”. 

6.  Simpozion 

”20 de ani de 

deblocare a 

economiei 

românești prin 

sistemul de 

compensare 

datorii și 

creanțe ale 

agenților 

economici” 

C.P.P.I. Bușteni 

și C.P.P.I. 

Sucursala 

București 

70 18 mai 2019 Certificat de 

particpare 

 

7.  Simpozion 

”20 de ani de 

existență a 

sistemului 

calității 

lucrărilor de 

montaj pentru 

dotările 

tehnologice 

industriale” 

C.P.P.I. Bușteni 

sub patronajul 

Ministerului 

Economiei 

70 7-8.12.2019 Certificat de 

participare 

Cu această  

ocazie a fost 

prezentat și 

noul sistem 

informatic de 

compensare. 

 

5.3. INFORMAŢII PRIVIND POLITICA DE DEZVOLTARE A RESURSEI UMANE 

CPPI Bușteni ca instituție de organizare a cursurilor de pregătire, în politicile sale privind strategia resurselor 

umane, promovează valorile ce pun accent pe resursa umană, pe nevoile sale de cunoaștere. 

CPPI Bușteni are propriul Cod de etică şi integritate, aplică proceduri transparente şi conforme cadrului legislativ 

pentru recrutarea şi selecţia personalului, asigură condiţii atractive şi stimulatoare de muncă şi securitate socială, 

oferă şi sprijină dezvoltarea profesională a personalului prin susţinerea participării acestora la diferite forme de 

autoinstruire și instruire profesională. 

CPPI promovează recrutarea şi selecţia tinerilor cu perspectivă în dezvoltarea unei cariere în cadrul CPPI pe baza 

procedurilor operaţionale aplicabile, care să asigure instituției masa critică necesară menţinerii şi dezvoltării 

capabilităţi personalului, asigurării vârstei medii optime, menţinerea unui raport optim între categoriile de angajaţi. 

CPPI asigură dezvoltarea personală şi profesională armonioasă, integrarea în colectiv, urmărind şi îndrumând 

dezvoltarea angajaților prin evaluarea periodică, pe baza indicatorilor de performanță și de rezultat, a activităţilor şi 

a modului de integrare în ansamblul de valori a instituției, culturii organizaţionale caracterizată prin motivare , 

creativitate, participare şi eficacitate, obţinerea de satisfacţii de către salariaţi, dezvoltarea spiritului de echipă şi 

realizarea performanţei durabile în domeniile de activitate ale organizației. 

Instituția va sprijini financiar şi material şansa egală de învăţare şi îmbogăţire a cunoştinţelor profesionale a 

salariaţilor, oferind posibilitatea accesului acestora la diferite forme de perfecţionare profesională, cursuri de 

instruire şi acumularea de noi cunoştinţe prin participarea la manifestări ştiinţifice, profesionale, work-shop-uri, 

schimburi de experiență. 

În cadrul organizației noastre angajații au libertatea deciziei profesionale dar şi responsabilitatea acţiunilor lor, sunt 

responsabili în activităţile lor specifice, sunt consultaţi în vederea fundamentării deciziilor importante şi 

fundamentării datelor privind bugetul de venituri și cheltuieli, le sunt comunicate hotărârile şi deciziile manageriale. 

Sunt cooptaţi în grupuri de lucru şi comisii de expertiză gen SCIM, MQ, CDC sau de elaborare a unor norme 

necesare optimizării desfășurării activităților CPPI. 
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Va continua să fie încurajată şi susţinută activitatea de colaborare şi parteneriat, cu stake-holderi din localitate sau 

din țară, în domeniile de competență ale CPPI, atragerea temporară de personal în vederea realizării unor proiecte 

specifice, complexe şi diversificate. 

CPPI oferă bune condiţii de muncă în spaţii amenajate modern, acces la autoinstruire, internet şi materiale 

documentare, echipamente şi dotări performante pentru desfăşurarea activităţilor. De asemenea este promovată 

securitatea socială a personalului printr-o salarizare în raport cu competenţele şi responsabilităţile asumate, plata 

salariilor la timp, decontarea promptă a cheltuielilor de deplasare, organizarea de simpozioane și întruniri festive. 

 Obiectivele specifice al strategiei de resurse umane sunt puse în fapt prin planul de pregătire profesională,  elaborat 

în funcție de nevoi și solicitări, pentru fiecare an şi perioadă bugetară, pentru fiecare activitate fiind stabilite măsuri 

de realizat, resursele necesare, termenele de realizare, rezultatele estimate /indicatori de performanţă, indicatori de 

rezultat, responsabilităţile ce revin angajaţilor şi managementului. 

 

6. INFRASTRUCTURA DE ORGANIZARE A CURSURILOR ȘI DE COMPENSARE DATORII 

CREANȚE, FACILITĂŢI 

Conform ROF al CPPI, aprobat prin Ordinul 1386/25.10.2018, obiectele de activitate sunt:  

- organizarea de programe/cursuri de formare profesională atât pentru personalul din subordinea 

ministerului cât și pentru terți;  

- gestionarea la nivel național a sistemului de compensare datorii și creanțe ale persoanelor juridice cu sediul 

în România - sistem de interes public, unicul sistem non-monetar din România în vederea diminuării 

blocajului financiar, a asigurării transparenței operațiunilor de stingere a obligațiilor reciproce în spiritul 

disciplinei financiare;  

- organizarea de activități suport – închirieri săli de clasă/conferințe, cazare și servirea mesei. 

 

6.1. ORGANIZARE DE CURSURI 

Organizarea de programe de formare profesională are loc la sediul din Bușteni, unde există infrastructura dedicată, 

cu personal didactic asigurat prin contracte specifice. 

Programele de formare profesională aflate în portofoliul CPPI sunt următoarele: 

1. Cursuri/programe de instruire, reglementate de către MEEMA prin ordine de ministru: 

a) Atestare/Reatestare/Monitorizare a specialiștilor verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuția, 

experți tehnici de calitate și extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice 

(organizate în baza: Ordinului MECMA nr. 364/2010 – atestare, Ordinului MEF nr. 1632/2007 – reatestare, 

Ordinului MEC nr. 324/2007 – monitorizare);  

Nevoie: actualizarea OM privind componența comisiei; privind atestarea diriginților de șantier LMDTI. 

b) Reglementări și proceduri specifice de conservare, închidere și ecologizare a minelor (etapa I și II – atestare, 

organizat în baza Ordinului MECMA nr. 391/2010). 

2. Cursuri autorizate de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) în baza O.G. 129/2000 privind 

formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare: 

- Expert prevenire reducere riscuri tehnologice, cod COR 214949; 

-  Manager de proiect, cod COR 242101; 

- alte cursuri se autorizează în funcție de solicitări (Manager resurse umane, Formator, Manager proiect etc.). 
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3. Cursuri în domeniul turismului desfășurate în parteneriat cu THR CG București (cursuri de calificare, 

perfecționare autorizate ANC); 

4. Cursuri privind protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor): 

- Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (DPO); 

- Asigurarea conformității operatorilor de date cu Regulamentul UE nr. 679/2016. 

Personal: de promovare, organizare și evidență – 2; economiști – 3; achiziții - 2; management resurse umane - 1  

 

SITUAȚIE CURSURI ORGANIZATE DE CPPI BUȘTENI  ÎN ANUL 2019 

      

Nr. crt. 
Denumirea 

programului/cursului 
Perioada 

Nr. 

participanți 

Încasări 
Obs 

(lei) 

     

1.          

Monitorizare - 

instruire a 

specialiștilor atestați 

verificatori de 

proiecte, responsabili 

tehnici cu execuția, 

experți tehnici de 

calitate și 

extrajudiciari DTI  

19-

20.01.2019 
49 24500 

49 X 500 = 

24500 

     

2.          

Reglementări şi 

proceduri specifice de 

conservare, închidere 

şi ecologizare a 

minelor - ETAPA a II-

a - ATESTARE  

28.01.2019-

01.02.2019 
11 24530 

11 x 2230 = 

24530 

     

3.          

Reatestare tehnico-

profesională a 

verificatorilor de 

proiecte, 

responsabililor tehnici 

cu execuția și 

experților tehnici de 

calitate și 

extrajudiciari 

23-

24.02.2019 
55 49500 

55 x 900 = 

49500 

     

4.          

Monitorizare - 

instruire a 

specialiștilor atestați 

verificatori de 

proiecte, responsabili 

tehnici cu execuția, 

experți tehnici de 

calitate și 

extrajudiciari DTI 

21-

22.03.2019 
36 18000 

36 x 500 = 

18000 

https://cppibusteni.weebly.com/etapa-a-ii-a---atestare.html
https://cppibusteni.weebly.com/etapa-a-ii-a---atestare.html
https://cppibusteni.weebly.com/etapa-a-ii-a---atestare.html
https://cppibusteni.weebly.com/etapa-a-ii-a---atestare.html
https://cppibusteni.weebly.com/etapa-a-ii-a---atestare.html
https://cppibusteni.weebly.com/etapa-a-ii-a---atestare.html
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5.          

”Expert prevenire-

reducere riscuri 

tehnologice” 

18-

22.03.2019 
17 20400 

17 x 1200 = 

20400 

     

6.          

Monitorizare - 

instruire a 

specialiștilor atestați 

verificatori de 

proiecte, responsabili 

tehnici cu execuția, 

experți tehnici de 

calitate și 

extrajudiciari DTI 

06-

07.04.2019 
32 16000 

32 x 500 = 

16000 

     

7.          

Atestare tehnico-

profesională a 

verificatorilor de 

proiecte, 

responsabililor tehnici 

cu execuția, experților 

tehnici de calitate și 

extrajudiciari DTI 

27.05-

01.06.2019 
23 51290 

23 x 2230 = 

51290 

     

8.          

Reatestare tehnico-

profesională a 

verificatorilor de 

proiecte, 

responsabililor tehnici 

cu execuția și 

experților tehnici de 

calitate și 

extrajudiciari 

01-

02.06.2019 
18 16200 

18 x 900 = 

16200 

     

9.          
Manager proiect 

03-

07.06.2019 
6 5700 6 x 950 = 5700 

  10.        

  

”Expert prevenire-

reducere riscuri 

tehnologice” 

22-

26.07.2019 
21 25200 

21 x 1200 = 

25200 

  11.        

  

Monitorizare - 

instruire a 

specialiștilor atestați 

verificatori de 

proiecte, responsabili 

tehnici cu execuția, 

experți tehnici de 

calitate și 

extrajudiciari DTI 

27-

28.07.2019 
18 9000 18 x 500 = 9000 

  12.        

  

Atestare tehnico-

profesională a 

verificatorilor de 

proiecte, 

responsabililor tehnici 

cu execuția, experților 

tehnici de calitate și 

extrajudiciari DTI 

23-

28.09.2019 
36 80280 

36 x 2230 = 

80280 
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  13.        

  

Reatestare tehnico-

profesională a 

verificatorilor de 

proiecte, 

responsabililor tehnici 

cu execuția și 

experților tehnici de 

calitate și 

extrajudiciari 

28-

29.09.2019 
41 36900 

41 x 900 = 

36900 

  14.        

  

Monitorizare - 

instruire a 

specialiștilor atestați 

verificatori de 

proiecte, responsabili 

tehnici cu execuția, 

experți tehnici de 

calitate și 

extrajudiciari DTI 

26-

27.10.2019 
60 30000 

60 x 500 = 

30000 

  15.        

  

Reatestare tehnico-

profesională a 

verificatorilor de 

proiecte, 

responsabililor tehnici 

cu execuția și 

experților tehnici de 

calitate și 

extrajudiciari 

7-8.12.2019 11 9900 11 X 900 = 9900 

  TOTAL   434 417400   

 

6.2. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE COMPENSARE DATORII CREANȚE 

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 modificată și 

aprobată de Legea nr. 211/2001, HG 685/1999 modificată prin HG 804/1999 și prin HG 981/1999, OG 22/2016 

modificată și aprobată prin  Legea 155/2017, Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 79/28.03.2001 privind 

înființarea sediului secundar al CPPI, Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 270/19.11.2003 privind 

aprobarea tarifului pentru fiecare operațiune de compensare. Pentru securitatea informațiilor CPPI deține la sediul 

MEEMA echipamente specifice acestei activități și unde agenții economici pot consulta istoricul operațiunilor de 

compensare finalizate în perioada 1999 - 2019. În 01 noiembrie 2019 a fost publicată H.G. nr. 773/2019 care a 

abrogat H.G. nr. 685/1999. Noua hotărâre se aplică începând cu data de 31/12/2019. 

Personal: de organizare și evidență – 4; economist, marketing, arhiva - 3; casier - 1; pază - 2; administrare, curățenie, 

șofer - 5 

6.3 MĂSURI DE CREȘTERE A CAPACITĂȚII DE ORGANIZARE CURSURI 

- Diversificarea manierei de prezentare, exemple de bună-practică, prezentarea de dotări și aparatură nou-apărută  

- Parteneriate: INSEMEX, THR CG București, AVANTERA,  HASSEL 

- ATEX-SIL, Managementul resurselor de ape subterane 

- Prezentarea cursurilor de perfecționare în cadrul unor simpozioane tematice 
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- Marketing de conținut pentru fidelizarea clienților existenți și atragerea de noi clienți 

DECLARAŢIE PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII 

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie este o instituție publică aflată în subordinea 

Ministerului Economiei. Având în vedere acest statut C.P.P.I. urmărește să își îmbunătățească permanent 

calitatea serviciilor oferite clienților săi și satisfacerea astfel a tuturor părților interesate. 

Pornind de la acest considerent, calitatea serviciilor oferite devine misiunea organizației noastre, care 

dorește să sporească și să consolideze astfel încrederea în instituțiile statului și implicit în C.P.P.I. 

Prin politica adoptată ne propunem ca aceasta să fie adecvată scopului și contextului organizației, să 

susțină direcția noastră strategică, în timp ce încrederea, respectul, amabilitatea și disponibilitatea să 

constituie fundamentul conexiunii între stakeholderi. 

Pentru realizarea viziunii strategice a instituției noastre, am stabilit ca obiectiv principal îmbunătățirea 

continuă a sistemului de management al calității și revizuirea în conformitate cu cerințele 

standardului SR EN ISO 9001:2015 care să inspire încredere în serviciile oferite și să contribuie la 

creșterea gradului de satisfacție a clienților, să ajute la îmbunătățirea performanțelor instituției și la o 

dezvoltare armonioasă a relațiilor între părțile interesate: clienți, parteneri, furnizori, conducere, angajațiși 

societate. 

Luând în considerare domeniul nostru principal de activitate ”Organizarea și realizarea de 

cursuri/programe de pregătire profesională”, conducerea C.P.P.I. este orientată către: 

 

clienţilor prin adoptarea unor acţiuni corective în toate procesele şi activităţile desfăşurate; 

 condiţiilor 

contractuale; 

alizări şi motivarea acestora în 

acord cu obiectivele organizației; 

 

 

 angajați a importanţei unui sistem de management eficace; 

 

 Managementul de la cel mai înalt nivel va asigura toate condiţiile pentru: 

inuă a sistemului de management al calităţii; 

 

 precum 

şi participarea acestuia la atingerea obiectivelor calităţii; 

 identificarea 

potenţialelor de îmbunătăţire; 

e asigura de continua lor adecvare. 

 Managementul de la cel mai înalt nivel își asumă răspunderea pentru eficacitatea sistemului de 

management al calităţii și se asigură ca politica şi obiectivele sunt compatibile cu contextul şi direcția 

strategică a organizaţiei. 
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 În calitate de Director General, mă angajez să asigur toate resursele necesare unei bune funcţionări a 

sistemului de management, pentru îndeplinirea obiectivelor precum şi un cadru tehnic şi organizatoric 

adecvat. 

 

 6.4 MĂSURI DE CREȘTERE A CAPACITĂȚII DE ORGANIZARE COMPENSARE DATORII 

CREANȚE 

- Dezvoltarea sistemului de compensare prin crearea noii aplicații informatice numită SIC pentru e-compensare și 

prin actualizarea cadrului legislativ; 

- Achiziționarea echipamentelor necesare pentru instalarea și funcționarea sistemului informatic de compensare; 

- Amenajarea spațiului necesar pentru instalarea echipamentelor achiziționate, la SB; 

- Marketing de conținut pentru fidelizarea clienților existenți și atragerea de noi clienți. 

7. INFRASTRUCTURA DE FURNIZARE A SERVICIILOR DE CAZARE ȘI MASĂ 

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; 

- 84 camere de două locuri –  categorie 1 stea; 

- 2 single – categorie 1 stea; 

- 5 duplex 3 locuri – categorie 1 stea; 

- 2 restaurante - 140  locuri – categorie 3 stele; 

- 1 bar de 20 locuri – 3 stele; 

- 1 sală de masaj și o saună. 

7.1 CAZARE 

Denumirea activității: 

- cazare în hostel 1*  - capacitate 180 locuri în 98 camere; certificat de clasificare nr. 31497/13.04.2018 

- cazare în hostel 3*  - capacitate 42 locuri în 21 de camere; licența nr. 31498/13.04.2018 

Personal de deservire cazare: recepționeri – 5, curățenie – 4; administrare/reparații - 3 

Echipamente relevante: lift panoramic la hostel 3*; organizare saună/ masaj; parcare; spații relaxare fizică 

7.2 SERVIRE MASĂ 

Denumirea activității: 

- 1 restaurant clasic 3* - 140 de locuri ; licența nr. 16165/13.04.2018 

- 1 bar 3* - 18 locuri;  licența nr. 161666/13.04.2018 

Personal de deservire restaurant: preparare – 4; servire – 4; curățenie – 2 

Echipamente relevante: cuptor rațional; plite performante; hotă profesională; echipamente frigorifice; mașini de 

spălat vase; roboți de bucătărie 
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7.3 MĂSURI DE CREȘTERE A CAPACITĂȚII și  A CALITĂȚII DE FURNIZARE A SERVICIILOR DE 

CAZARE ȘI MASĂ 

-     Softuri specifice , echipamente relevante, etc 

-     Asigurarea unui grad de utilizare optimă a infrastructurii specifice 

- Contracte cadru 

- Parteneriate 

- Pregătire profesională 

- Schimburi de experiență 

- Colaborarea cu elevii și profesorii Colegiului „Ion Kalinderu” Bușteni 

 

8. MĂSURI DE CREȘTERE A PRESTIGIULUI ȘI VIZIBILITĂȚII CPPI 

Programe de promovare și marketing, întâlniri cu agenții economici, simpozioane de prezentare a produselor CPPI, 

contracte de comision cu agenții de turism, Booking, Travelminit. 

 

8.1. PREZENTAREA ACTIVITĂȚII DE COLABORARE PRIN PARTENERIATE  

- persoane fizice 

- firme 

- instituții 

- alte organizații 

8.2. OFICIALI ȘI PERSONALITĂŢI CARE AU VIZITAT CPPI 

- Senator Emanoil Savin; 

- Primar oraș Bușteni Irinel Ghiță; 

- Secretar de stat MEEMA Gabriel Lungu; 

- Secretar de stat MEEMA Nicolae Havrileț;  

- Secretar general MEEMA Radu Nicolae Chiurtu; 

- Președinte CECCAR, Filiala București, dl Andrei Aurel; 

- Profesor Ștefan Băncilă; 

- Profesor Ioan Mateescu; 

- Profesor Ioan Așchilean; 

- Formator Radu Marcel; 

- Formator Cotoț Ioan; 

- Formator Cornelia Popescu; 

- Directori ai TRANSGAZ, ROMGAZ, CONPET, ROMPETROL, PETROM, OMV, ISPE etc.; 

- Reprezentanți ai Siemens, YOKOGAWA EUROPE B.V. Olanda Sucursala Romania, TURCK AUTOMATION 

ROMANIA SRL, SebaKMT, EUROCONTROL, HARDWARE&SOFTWARE SOLUTIONS SRL etc. 
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8.3 EVENIMENTE ORGANIZATE 

S-au luat măsuri de îmbunătățire continuă atât a sistemului de management, cât și a activității 

principale și a activităților suport, prin: 

- păstrarea parteneriatelor existente și încheierea de parteneriate noi cu furnizori de formare 

profesională (INSEMEX Petroșani, AVANTERA București); 

- organizarea de conferințe, simpozioane și alte evenimente pentru promovarea activităților 

principale ale C.P.P.I., precum și a cursurilor desfășurate în parteneriat: 

- Conferința, ”Excelența în organizații și companii publice. Integrarea sistemului de 

control intern managerial, a Cadrului comun de evaluare (CAF), standardului de calitate 

ISO 9000, pentru un sistem de conducere performant, nebirocratic”, organizată în 

parteneriat cu AVANTERA în data de 12.04.2019;  

- Simpozionul ”20 de ani de deblocare a economiei românești prin sistemul de compensare 

datorii și creanțe” organizat de C.P.P.I. Bușteni și C.P.P.I. Sucursala București în data de 

18 mai 2019; 

- găzduirea unor evenimente organizate de Ministerul Educației: 

- Olimpiada  națională de  limba și literatura română, nivel liceal – 22-26.04.2019; 

- găzduirea taberei de vară pentru profesorii de matematică, organizată de Societatea de Științe 

Matematice la C.P.P.I. Bușteni în perioada 25.07-05.08.2019; 

- găzduirea taberei de vară a elevilor olimpici la fizică, organizată la C.P.P.I. Bușteni de APEX 

EDU Cluj în perioada 18-25.07.2018; 

- găzduirea semestrială a manifestărilor culturale, dansul tradițional românesc organizate de 

Asociația Așezămintelor Culturale; 

- găzduirea evenimentelor organizate de Asociția Sindrom Down; 

- înființarea Asociației Profesionale a Specialiștilor Atestați în Montajul Dotărilor Tehnoloigce 

Industriale – A.P.S.A.-M.D.T.I. formată din specialiști atestați la C.P.P.I. (specialiști 

verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuția, experți tehnici de calitate și 

extrajudiciari în domeniul dotărilor tehnologice industriale). Instituția s-a implicat, prin 

personalul propriu, cu ajutorul lectorilor externi și a specialiștilor atestați pentru înființarea 

acestei asociații. 

- aprobarea HG 773/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea 

datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării 

blocajului financiar și a pierderilor din economie. Prin această reglementare C.P.P.I. Prin această 

reglementare compensarea datoriilor și creanțelor agenților economici va putea fi efectuată on-

line, utilizând Sistemul Informatic de Compensare (SIC). 

8.4. PREZENTAREA ACTIVITĂŢII DE MEDIATIZARE 

- site MEEMA 

- site-uri de specialitate 

- Reviste  

8.5 MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE, DEZBATERI, SIMPOZIOANE 

- site-uri de specialitate, site CPPI 

8.6 MARKETING 

- site de specialitate 
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9. PREZENTAREA GRADULUI DE ATINGERE A OBIECTIVELOR STABILITE PRIN 

PLANUL DE REDRESARE A CPPI  

Toți angajații CPPI, instituție publică finanțată integral din venituri proprii și subordonată administrației publice 

centrale, MEEMA, au înțeles că trebuie să transpună, în mod organizat, în activitățile lor politica MEEMA și să 

realizeze indicatorii ce reflectă veniturile stabilite prin BVC-ul aprobat de către ordonatorul principal de credite. 

Angajații solicită salarii adecvate posturilor ocupate, dar nu pot fi acordate din cauza pierderilor înregistrate în 

ultima perioadă, întrucât rezultatele obținute au fost mai mici decât cele preconizate. Managementul instituției 

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

propria activitate. 

Planul de redresare reflectă voința tuturor părților interesate (proprietar public, MEEMA, administratori, CA, 

personal management, DG, DSB, DE, personal execuție) de a asigura continuitatea activităților, sustenabilitatea și  

de a salva unitatea aflată în dificultate. 

Măsuri propuse în anul 2019 conform BVC pe bază de indicatori SMART de performanță și rezultat, NMC (calcul 

minimal făcut astfel încât să asigure sustenabilitatea manifestată prin activități profitabile) au fost: 

1. CPP – 50 mii lei/ lună -  600 mii lei/ an 

- Organizare de cursuri noi: mentenanță; compensare d/c;  THR; Informații clasificate –ME; Resurse umane – 

ME;  

2. CDC - 85 mii lei/ lună – 1015 mii lei/ an 

- Norme metodologice de aplicare/Regulament/ L155/2017 de aprobat prin HG; promovarea activității CDC- 

CECCAR, MFP, MMACA, asociații profesionale; suport de curs CDC; diminuarea birocrației; reducerea arieratelor;  

3. SC - 83 mii lei/ lună – 990 mii lei/ an 

- Clasificare turistică; acces la vouchere; pachete turistice „Sănătate-frumusețe”(propunere: de la 100 

lei/zi/2pax) – susținerea realizării veniturilor și creșterea atractivității, accesarea unor dotări ale CPPI neutilizate din 

lipsă de personal specializat; cursuri practice THR în unitatea clasificată turistic; angajare de personal calificat; 

4. SSM - 75 mii lei/ lună –  900 mii lei/ an 

5. Alte venituri – 4 mii lei/lună  - 45 mii lei/an 

Din evoluția încasărilor realizate în perioada 2015 - 2019 rezultă că instituția se află în stadiul de redresare: 

2015, mii lei   2016   2017   2018   2019  Activități 

363   345   169   388   417  Cursuri 

915   742   450   622   964  Compensari 

67   39   18   19   42  Inchiriere sală.Alte inc. 

357   320   328   532   901  Cazare 

402   224   264   487   898  Masă 
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10. LEGISLAȚIE ȘI SURSE DE INFORMARE SI DOCUMENTARE 

https://cppibusteni.weebly.com/legisla539ie1.html  

http://gama.imi.ro/  

http://www.economie.gov.ro/images/Cadru%20legal/Hot%C4%83r%C3%A2re%2044%202020.pdf 

 

11. MĂSURILE STABILITE PRIN RAPOARTELE ORGANELOR DE CONTROL (CC, SAPI) ȘI  

MODALITATEA DE REZOLVARE A ACESTORA 

Camera de Conturi Prahova 

În urma punerii în aplicare a Deciziei nr. 1/22.03.2019 a Camerei de Conturi Prahova privind înlăturarea 

deficiențelor consemnate în Raportul de audit financiar nr. 911/27.02.2019, încheiat în urma auditului financiar al 

situațiilor financiare întocmite pe anul 2018  la CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU PERSONALUL DIN 

INDUSTRIE  (C.P.P.I)  Bușteni,  județul Prahova,  au fost luate următoarele măsuri: 

PUNCTUL I 

Măsura  nr. 1  

A fost elaborată procedura operațională  privind fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli având la 

baza Legea nr. 500/2002, OMFP 1954/2005, HG 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Economiei, Legea bugetului de stat pe anul 2019, Regulamentul de organizare și funcționare a C.P.P.I.  Bușteni, alte 

reglementări aplicabile. 

Pentru anul 2019   s-au evaluat serviciile prestate precum  și  veniturile rezultate din acestea, iar pentru 

partea de cheltuieli  dimensionarea a fost făcută astfel încât să fie conservat patrimoniul, cu respectarea cerințelor de 

legalitate, în condiții de eficiență și economicitate. 

Atașat anexăm  în copie procedura operațională Cod PO-02.09, ediția a II-a, revizuită la 22.10.2019.  

În anul 2019 au fost  actualizate de două ori tarifele aplicate pentru serviciile de cazare și de servire a mesei, 

în funcție de cheltuielile înregistrate, ținând cont și de tarifele organizațiilor concurente și de conservarea 

atractivității. Aceste tarife au fost  aprobate de către Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr. 1/27.02.2019 și 

Hotărârea nr. 2/12.09.2019. Atașat anexăm în copie cele două hotărâri emise de către C.A. al C.P.P.I Bușteni pe linia 

actualizării tarifelor de cazare și de masă. 

Din cauza tergiversării legate de aprobarea unei hotărâri de Guvern pentru aplicarea Legii nr. 155/2017 

structura de compensare, din cadrul C.P.P.I.,  a înregistrat pierderi cauzate de întârzierea aprobării Proiectului de 

H.G. privind Normele metodologice  de monitorizare a datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, 

persoane juridice, în vederea diminuarii blocajului financiar și a pierderilor din economie, proiect care a fost 

aprobat în ședința de guvern din 28/10/2019 astfel că noua H.G. nr. 773 a fost publicată în Monitorul Oficial în data 

de 01/112019. Acest proiect de H.G. a fost inițiat de către managementul CPPI împreună cu structura de compensare 

din cadrul C.P.P.I., în luna octombrie 2017. Proiectul a parcurs circuitele de avizare internă din cadrul M.E. și 

circuitele de avizare externă din cadrul M.M.A.C.A,  M.C.S.I.,  M.F.P.,  A.N.A.F., M.J. și  Consiliul Economic și 

Social. 

Măsura  nr. 2       

A fost elaborată procedura operațională  privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor patrimoniale, în 

concordanță cu  actele normative  de reglementare în domeniu. Atașat anexăm  în copie procedura operațională Cod 

PO-02.18 ediția I, editată în 22.10.2019.  

În contabilitatea instituției C.P.P.I.  Bușteni au fost îndreptate  abaterile  privind evidența activelor 

reprezentând următoarele obiective:  amenajări la terenuri, branșamente, împrejmuiri și amenajări curte interioară. 

Prin adresa  nr. 1100/03.06.2019 a CPPI, înregistrată la Ministerul Economiei sub nr. 171607/05.06.2019, aceste 

https://cppibusteni.weebly.com/legisla539ie1.html
http://gama.imi.ro/
http://www.economie.gov.ro/images/Cadru%20legal/Hot%C4%83r%C3%A2re%2044%202020.pdf
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active au fost  transferate  din patrimoniul C.P.P.I  Bușteni în patrimoniul Ministerului Economiei . În urma 

transferului, la data de 30 iunie 2019, aceste mijloace fixe nu mai apar în bilanțul contabil al C.P.P.I.  Bușteni ca 

mijloace fixe de natura activelor.  Atașat anexăm în copie  adresa nr. 1100/03.06.2019 emisă de către C.P.P.I 

Bușteni și înregistrată  de Ministerul Economiei sub nr. 171607/05.06.2019. 

Menționăm că în urma discuțiilor telefonice avute cu personalul din Direcția Buget Finanțe Contabilitate din 

cadrul M.E. s-a pus de acord modul de înregistrare în contabilitatea celor doua instituții a acestor transferuri de 

mijloace fixe. Odată cu aceste transferuri de mijloace fixe de natura activelor s-au facut înregistrările contabile și au 

fost regularizate conturile 105 „diferențe din reevaluare”   cât și  681 „cheltuieli aferente amortizării imobilizărilor 

corporale” și 281 „amortizarea mijloacelor fixe”. 

Măsura  nr. 3              

Conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 6(1) și 

art. 11 și  Ordinului MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea 

contabilității instituțiilor publice – cap VII – instrucțiuni de utilizare a conturilor contabile, au fost înregistrate în 

conturi în afara bilanțului  bunurile primite spre folosință cu titlu gratuit de la Ministerul Economiei. Această măsură 

este ca urmare a aplicării Ordinului M.E. nr. 1567/29.12.2016 privind folosirea cu titlu gratuit a bunurilor 

menționate în anexa nr. 4 din HG 957/2015.  

Atașat anexăm în copie Situația  contului  în afara bilanțului „8038  - Bunuri primite în administrare, 

concesiune și cu chirie” atât pentru C.P.P.I. Bușteni cât și pentru C.P.P.I. Sucursala București. 

Măsura  nr. 4              

În vederea consolidării unui sistem de control intern managerial, Comisia de monitorizare elaborează 

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit Program de dezvoltare, care se 

actualizează anual la nivelul fiecărei entități publice. 

La nivelul C.P.P.I.,  pentru respectarea prevederilor legale sus-menționate, s-au întreprins următoarele 

acțiuni: 

1. s-a constituit, în conformitate cu O.S.G.G. 600/2018, art. 3 alin. 1, Comisia de monitorizare în vederea 

monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern 

managerial  prin  Decizia nr. 4/04.02.2019; 

2. s-a întocmit Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, anexă la Decizia nr. 

4/04.02.2019; 

3. s-a întocmit Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial pentru anul 2019 înregistrat 

sub nr. 496/13.03.2019; 

4. s-a întocmit Anexa nr. 3 la cod – Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării 

sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018 – Capitolul I – Informații generale – nr. 

492/13.03.2019; 

5. s-a întocmit Anexa nr. 3 la cod – Capitolul II – Stadiul implementării standardelor de control intern 

managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2018 nr. 493/13.03.2019; 

6. s-a întocmit Anexa nr. 4.2  la instrucțiuni – Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării – 494/13.03.2019; 

7. s-a întocmit Anexa nr. 4.3. la instrucțiuni – Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data 

de 31 decembrie 2018 nr. 495/13.03.2019; 

8. s-a demarat procesul de actualizare și elaborare a procedurilor de sistem și operaționale în conformitate cu 

O.S.G.G. nr. 600/2018; au fost actualizate până la data prezentei următoarele proceduri de sistem și operaționale: 

8.1. Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 1 – Etica Integritatea – 10.06.2019; 

8.2. Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 3 – Competență, performanță – 10.06.2019; 
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8.3. Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 4 – Structura organizatorică – 10.06.2019; 

8.4. Procedura de sistem Managementul riscului – 15.07.2019; 

8.5. Procedura de sistem privind funcțiile sensibile – 15.07.2019; 

8.6. Procedura de sistem Continuitatea activității – 15.07.2019; 

8.7. Procedura operațională privind elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli – 22.10.2019; 

8.8. Procedura operațională privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor patrimoniale – 22.10.2019; 

9. s-a actualizat Codul etic și de integritate al C.P.P.I. aprobat prin Decizia nr. 34/19.07.2019; 

10. s-au întocmit fișe de urmărire a riscurilor și formulare de alertă la risc; 

11. s-a elaborat Profilul de risc nr. 1531/22.07.2019; 

12. s-au întocmit rapoarte anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în anul 2019; 

13. s-a actualizat Registrul de riscuri nr. 419/13.08.2019; 

14. s-a întocmit Planul pentru implementarea măsurilor de control pentru riscurile semnificative nr. 

1532/27.02.2019 

15. s-a întocmit Lista funcțiilor sensibile la nivelul CPPI nr. 1527/22.07.2019 

16. s-a întocmit Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul C.P.P.I. nr. 

1528/22.07.2019; 

17. s-a întocmit Inventarul situațiilor generatoare de întreruperi ale activității nr. 1529/22.07.2019; 

18. s-a întocmit Planul de continuitate a activității nr. 1530/22.07.2019. 

19. s-au întocmit: 

19.1. Minuta ședinței Comisiei de monitorizare nr. 398 din data de 06.08.2019; 

19.2.  Minuta ședinței Comisiei de monitorizare înregistrată la C.P.P.I. Bușteni sub nr. 1940/02.09.2019 și la 

C.P.P.I. – Sucursala București sub nr.  451/02.09.2019; 

19.3. Minuta ședinței Comisiei de monitorizare nr. 2594/22.10.2019. 

Față de cele expuse mai sus, la nivelul C.P.P.I. se urmărește în continuare: 

- actualizarea și elaborarea procedurilor formalizate și a tuturor celorlalte documente SCIM; 

- implementarea sistemului de control intern managerial în conformitate cu reglementările legale aplicabile. 

Măsura  nr. 5       

În urma verificării clauzelor contractuale din contractele de prestări de servicii, pentru clienții care au 

întârzieri în plata debitelor au fost emise  și transmise  oficial notificări și au fost luate legături telefonice.   

Din totalul sumei calculate drept penalizări pentru neplata în termen  în valoare de  19.413 lei s-a încasat 

suma de 15.493 lei de la următorii clienți: Oraș Bușteni suma de 15.472 lei și Media Group Services International  

suma de 21 lei, de la ceilalți 8 clienți ramânînd de încasat suma de 3920 lei, sumă care este urmărită în continuare.      

Măsura  nr. 6        

În urma  efectuării corecțiilor necesare privind stabilirea diferenței dintre suma indemnizațiilor pentru 

incapacitate temporară de muncă și contribuția Fondului de accidente de muncă și boli profesionale – FAMBP, 

datorată de către angajator pe lunile mai-noiembrie 2017, din suma totală de 24.658 lei  înregistrată în contul 461 – 

debitori diverși – analitic, concedii medicale de recuperat de la Casa de Pensii Prahova (cazul Stan Adrian), s-a 

încasat  suma de 11.170 lei , rămânînd de încasat suma de 13.488 lei. 
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Atașat anexăm extrasul de cont din data de 15.10.2019 prin care confirmăm încasarea de la Casa Județeană 

de Pensii Prahova a sumei de 11.170  lei. 

Măsura  nr. 7      

   În baza Legii nr. 82/1991 precum și a prevederilor OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii au fost emise 

și /sau primite extrase de cont pentru confirmarea de solduri atât pentru clienți, furnizori, solduri în conturile de la 

bănci (Trezorerie, BRD). 

Pentru anul 2019 se va lua măsura ca în urma inventarierii anuale să se emită extrase de cont pentru 

confirmarea de solduri, prioritate având soldurile rezultate din creanțe (clienți, debitori, creanțe la bugetul de stat și 

la bugetul asigurarilor sociale). 

PUNCTUL II 

Măsura  nr. 1   

În baza angajamentului scris, înregistrat sub nr. 1462/15.07.2019, s-a trecut la recuperarea sumei de 2.208 

lei  (2176 lei prejudiciu + 32 lei majorări de întârziere),  reprezentând indemnizația pentru participarea la sedințele 

Consiliului de Administrație al CPPI Bușteni, în calitate de secretar, sumă  achitată eronat salariatului Satmarean 

Elena Floarea.  

Sumele asumate la plată prin angajament sunt achitate cu regularitate de către salariatul Satmarean Elena 

Floarea,  până în prezent încasîndu-se  suma de 600 lei. Atașat anexăm în copie angajamentul de plată înregistrat cu 

nr. 1462/15.07.2019. 

Practic au fost îndeplinite toate măsurile dispuse de către Camera de Conturi Prahova. 

Ca urmare auditului/2018 al Curții de Conturi desfășurat la C.P.P.I. Bușteni, precum și a constatărilor 

evidențiate la punctul 4 din DECIZIA nr. 1/2019 a directorului Camerei de Conturi Prahova, conform cărora nu au 

fost respectate prevederile din: 

 Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu 

modificările și completările ulterioare, art. 3, art. 4. alin. (1) – (3)  

Art. 3  
- Obiectivele generale ale controlului intern/managerial 

Controlul intern/managerial are următoarele obiective generale: 

– realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuțiilor instituțiilor publice, stabilite în 

concordanță cu propria lor misiune, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficienta; 

– protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei; 

– respectarea legii, a reglementărilor și deciziilor conducerii; 

– dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a 

datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de 

informare publică adecvată prin rapoarte periodice. 

 

Art. 4 

(1) Conducătorul entității publice trebuie să asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea și 

perfecționarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor și 

criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice de control 

intern/managerial. 

(2) Cerințele generale și specifice de control intern/managerial sunt, în principal, următoarele: 

a) cerințe generale: 

– asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale prevăzute la art. 3 prin evaluarea sistematică 

și menținerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, 

programelor, proiectelor sau operațiunilor; 

– asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere și de execuție, acesta 

având obligația să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii și să sprijine efectiv 

controlul intern/managerial; 
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– asigurarea integrității și competentei personalului de conducere și de execuție, a 

cunoașterii și înțelegerii de către acesta a importantei și rolului controlului 

intern/managerial; 

– stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern/managerial, astfel încât acestea să 

fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile și integrate misiunii instituției și obiectivelor de 

ansamblu ale acesteia; 

– supravegherea continua de către personalul de conducere a tuturor activităților și 

îndeplinirea de către personalul de conducere a obligației de a acționa corectiv, prompt și 

responsabil ori de câte ori se constata încălcări ale legalității și regularității în efectuarea 

unor operațiuni sau în realizarea unor activități în mod neeconomic, ineficace sau ineficient; 

b) cerințe specifice: 

– reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern/managerial, a tuturor 

operațiunilor instituției și a tuturor evenimentelor semnificative, precum și înregistrarea și 

păstrarea în mod adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu 

promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept; 

– înregistrarea de îndată și în mod corect a tuturor operațiunilor și evenimentelor 

semnificative; 

– asigurarea aprobării și efectuării operațiunilor exclusiv de către persoane special 

împuternicite în acest sens; 

– separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât 

atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie, într-o măsura adecvată, încredințate 

unor persoane diferite; 

– asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile; 

– accesarea resurselor și documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile 

în legătura cu utilizarea și păstrarea lor 

(3) Conducătorul entității publice elaborează anual un raport asupra sistemului de control 

intern/managerial, care se transmite Secretariatului General al Guvernului. 

 

Art. 5 

(1) Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligația să realizeze o 

buna gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și 

eficientei în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public. 

 

 O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 2, art. 3 alin. (4) și (6) și art. 4 alin. (1) 

Art. 2 

Conducătorul fiecărei entități publice dispune, ținând cont de particularitățile cadrului legal de 

organizare și de funcționare, precum și de standardele de control intern managerial, măsuri necesare 

pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial. 

 

Art. 3 

(4) Modul de organizare și de lucru al Comisiei de monitorizare se află în responsabilitatea 

președintelui acesteia și se stabilește în funcție de volumul și de complexitatea proceselor și 

activităților, pe baza Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei, care se actualizează 

ori de câte ori este cazul. 

 

(6) Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale și specifice, a 

activităților procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a 

performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și de raportare, respectiv 

informare către conducătorul entității publice. 

Art. 4 

(1) În vederea consolidării unui sistem de control intern managerial, Comisia de monitorizare 

elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit Program de 

dezvoltare, care se actualizează anual la nivelul fiecărei entități publice. 

 

la nivelul C.P.P.I.,  pentru respectarea prevederilor legale sus-menționate, s-au întreprins următoarele 

acțiuni: 
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1. s-a constituit, în conformitate cu O.S.G.G. 600/2018, art. 3 alin. 1, Comisia de monitorizare în vederea 

monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control 

intern managerial  prin  Decizia nr. 4/04.02.2019; 

2. s-a întocmit Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, anexă la Decizia nr. 

4/04.02.2019; 

3. s-a întocmit Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial pentru anul 2019 

înregistrat sub nr. 496/13.03.2019; 

4. s-a întocmit Anexa nr. 3 la cod – Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării 

sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018 – Capitolul I – Informații generale – 

nr. 492/13.03.2019; 

5. s-a întocmit Anexa nr. 3 la cod – Capitolul II – Stadiul implementării standardelor de control intern 

managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2018 nr. 493/13.03.2019; 

6. s-a întocmit Anexa nr. 4.2  la instrucțiuni – Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării – 494/13.03.2019; 

7. s-a întocmit Anexa nr. 4.3. la instrucțiuni – Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data 

de 31 decembrie 2018 nr. 495/13.03.2019; 

8. s-a demarat procesul de actualizare și elaborare a procedurilor de sistem și operaționale în conformitate cu 

O.S.G.G. nr. 600/2018; au fost actualizate până la data prezentei următoarele proceduri de sistem și 

operaționale: 

8.1. Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 1 – Etica Integritatea – 10.06.2019; 

8.2. Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 3 – Competență, performanță – 10.06.2019; 

8.3. Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 4 – Structura organizatorică – 10.06.2019; 

8.4. Procedura de sistem Managementul riscului – 15.07.2019; 

8.5. Procedura de sistem privind funcțiile sensibile – 15.07.2019; 

8.6. Procedura de sistem Continuitatea activității – 15.07.2019; 

8.7. Procedura operațională privind elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli – 22.10.2019; 

8.8. Procedura operațională privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor patrimoniale – 

22.10.2019; 

9. s-a actualizat Codul etic și de integritate al C.P.P.I. aprobat prin Decizia nr. 34/19.07.2019; 

10. s-au întocmit fișe de urmărire a riscurilor și formulare de alertă la risc; 

11. s-a elaborat Profilul de risc nr. 1531/22.07.2019; 

12. s-au întocmit rapoarte anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în anul 2019; 

13. s-a actualizat Registrul de riscuri nr. 419/13.08.2019; 

14. s-a întocmit Planul pentru implementarea măsurilor de control pentru riscurile semnificative nr. 

1532/27.02.2019 

15. s-a întocmit Lista funcțiilor sensibile la nivelul CPPI nr. 1527/22.07.2019 

16. s-a întocmit Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul C.P.P.I. 

nr. 1528/22.07.2019; 

17. s-a întocmit Inventarul situațiilor generatoare de întreruperi ale activității nr. 1529/22.07.2019; 

18. s-a întocmit Planul de continuitate a activității nr. 1530/22.07.2019. 

19. s-au întocmit: 

19.1. Minuta ședinței Comisiei de monitorizare nr. 398 din data de 06.08.2019; 

19.2.  Minuta ședinței Comisiei de monitorizare înregistrată la C.P.P.I. Bușteni sub nr. 1940/02.09.2019 și 

la C.P.P.I. – Sucursala București sub nr.  451/02.09.2019; 

19.3. Minuta ședinței Comisiei de monitorizare nr. 2594/22.10.2019. 

 
 COMISIA DE MONITORIZARE SCIM,  

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Calitatea deținută în 

cadrul Comisiei de 

monitorizare 

Semnătura 

1.  ILIE MARIAN ZAMFIR Președinte  

2.  VASILOVSCHI CRISTINA Vicepreședinte  

3.  BRUTARU MARIAN Membru  

4.  SĂTMĂREAN  

FLOAREA ELENA 

Membru  

5.  AROIU MIHAELA BEATRIS Membru  

6.  FLORESCU  Membru  
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EDWARD GEORGE  

7.  MARCHIDAN SILVIA NADIA Secretar  

 

SAPI MEEMA 

Măsurile îndeplinite cuprinse în planul  de acţiune pentru  implementarea  recomandărilor formulate în raportul de 

audit public intern nr. 100.483 / 27.09.2019, privind misiunea de audit public intern  cu tema ”Misiune de audit 

public intern conform HG 1086 / 2013 la Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni” 

Nr. 

crt. 
Recomandarea 

 

Acţiuni / Măsuri 

 

Calendarul 

implementarii / 

termen de 

implementare 

 

Responsabil 

 

Observaţii 

 

1.  

Elaborarea 

minutelor 

ședințelor 

Comisiei de 

Monitorizare, 

precum și a 

Hotărârilor 

acesteia și 

supunerea lor 

spre aprobare de 

către 

Președintele 

Comisiei de 

Monitorizare. 

Masura nr.1 

Responsabilizarea 

secretarului Comisiei de 

Monitorizare privind 

întocmirea Minutelor 

ședințelor Comisiei de 

Monitorizare și a 

Hotărârilor acesteia și 

supunerea lor aprobării 

Președintelui Comisiei 

de Monitorizare. 

Începând cu 

03.10.2019 

Implementat 

Secretarul Comisiei 

de Monitorizare 

S-au efectuat un numar 

de 3 sedinte de catre 

comisia de monitorizare a 

SCIM pentru care s-au 

intocmit 3 minute dupa 

cum urmeaza: 

nr. 2594/ 22.10.2019 

nr. 578 / 04.11.2019 

nr.2906 / 28.11.2019 

respectiv  

Decizia nr.47 /29.11.2019 

anexate la prezenta 

2.  

Actualizarea 

fișelor posturilor 

pentru toți 

angajații entității 

(cu atribuțiile / 

responsabilitățile 

cu privire la 

funcționarea 

comisiei de 

monitorizare, 

coordonare şi 

îndrumare 

metodologică a 

implementării 

şi/sau dezvoltării 

sistemului de 

control 

intern/manageria

l ce decurg din 

ROF-ul Comisiei 

de Monitorizare, 

cu atribuțiile / 

responsabilitățile 

ce decurg din 

desemnările prin 

deciziile de 

efectuare a unor 

operațiuni 

specifice - 

Completarea fișelor 

posturilor pentru toți 

angajații C.P.P.I.  cu 

atribuțiile și 

responsabilitățile privind 

funcționarea Comisiei de 

Monitorizare, 

coordonare şi îndrumare 

metodologică a 

implementării şi/sau 

dezvoltării sistemului de 

control intern/managerial 

conform reglementărilor 

cuprinse în ROF-ul 

Comisiei de 

Monitorizare; cu 

atribuțiile și 

responsabilitățile privind 

efectuarea operațiunilor 

specifice – exercitarea 

ALOP. 

Aducerea la cunoștința 

acestora. 

Înregistrarea fișelor 

posturilor în registrul de 

intrări-ieșiri. 

03.10.2019-

30.11.2019 

Conducătorii 

compartimentelor 

Responsabil RU 

Partial implementat 
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exercitarea 

ALOP), aducerea 

acestora la 

cunoștința 

salariaților, 

precum și 

înregistrarea lor 

în cadrul 

entității. 

Masura nr.2 

3.  

Întocmirea  

Registrului de 

evidență a 

procedurilor de 

sistem. Masura 

nr.4   

Întocmirea/ actualizarea  

Registrului de evidență a 

procedurilor de sistem. 

03.10.2019 – 

30.11.2019 

Neimplementat 

Secretariatul tehnic 

al Comisiei de 

Monitorizare 
Neimplementat 

4.  

Întocmirea  

Registrului de 

evidență a 

procedurilor 

operaționale. 

Masura nr.5 

Întocmirea/ actualizarea  

Registrului de evidență a 

procedurilor 

operaționale. 

03.10.2019 – 

30.11.2019 

Neimplementat 

Secretariatul tehnic 

al Comisiei de 

Monitorizare 
Neimplementat 

5.  

Efectuarea 

riguroasă a 

inventarierii 

întregului 

patrimoniu aflat 

în administrare, 

cu respectarea 

prevederilor 

OMFP nr. 

2861/2009 

pentru aprobarea 

Normelor 

privind 

organizarea și 

efectuarea 

inventarierii 

elementelor de 

natura activelor, 

datoriilor și 

capitalurilor 

proprii. Masura 

nr.7  

Efectuarea riguroasă a 

inventarierii întregului 

patrimoniu aflat în 

administrarea C.P.P.I., 

cu respectarea 

prevederilor OMFP nr. 

2861/2009 pentru 

aprobarea Normelor 

privind organizarea și 

efectuarea inventarierii 

elementelor de natura 

activelor, datoriilor și 

capitalurilor proprii. 

În perioada imediat 

următoare se va realiza o 

ședință de instruire 

privind procesul de 

inventariere a întregului 

patrimoniu aflat în 

administrarea C.P.P.I., 

conform legislației 

aplicabile. 

20.10.2019 – 

30.11.2019 

Partial implementat 

Comisia de 

inventariere – 

desfășurare proces 

Compartimentul 

finsanciar-contabil – 

inregistrare rezultate 

Director Economic 

m- coordonare 

proces 

Director General - 

decizii 

Partial implementat 

inventarierea este in 

desfasurare  

6.  

Respectarea 

prevederilor 

legale ale OMFP 

1917/2005 

pentru aprobarea 

Normelor 

metodologice 

privind 

organizarea și 

conducerea 

contabilității 

Înregistrarea corectă, în 

evidența contabilă, a 

sumelor reprezentând 

majorări de întârziere 

datorate de entitate. 

Extinderea controalelor 

interne de către 

conducerea 

Compartimentului 

financiar-contabil și 

remedierea eventualelor 

03.10.2019 -

15.12.2019 

Partial implementat 

Directorul 

Economic 

Partial implementat 

termenul nu este implinit 
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instituțiilor 

publice, Planul 

de conturi pentru 

instituțiile 

publice și 

instrucțiunile de 

aplicare a 

acestuia, în 

sensul 

înregistrării 

corecte, în 

evidența 

contabilă, a 

sumelor 

reprezentând 

majorări de 

întârziere 

datorate de 

entitate. 

Extinderea 

controalelor 

interne în 

vederea 

identificării 

existenței altor 

situații similare, 

și dispunerea 

măsurilor 

necesare în 

vederea 

remedierii 

problemei 

identificate și a 

consecințelor  

acesteia. 

Masdura nr. 8 

situații similare 

identificate. 

 

 

7.  

Elaborarea 

Programului 

anual al 

achiziţiilor 

publice pe baza 

referatelor de 

necesitate emise 

de fiecare 

compartiment 

din cadrul 

entității, în 

ultimul trimestru 

al anului în curs 

pentru anul 

viitor, care 

cuprind 

necesitățile de 

produse, servicii 

și lucrări 

identificate, 

precum și prețul 

Elaborarea Programului 

achiziţiilor publice 

pentru anul 2020 pe baza 

referatelor de necesitate 

emise de fiecare 

compartiment din cadrul 

C.P.P.I., în trimestrul IV 

2019 pentru anul 2020, 

referate care vor 

cuprinde necesitățile de 

produse, servicii și 

lucrări identificate, 

precum și prețul 

unitar/total al acestor 

necesități identificate. 

20.10.2019- 

20.11.2019 

Implementat  

Șefi compartimente 

Responsabili cu 

achizițiile publice în 

cadrul C.P.P.I.. 

Conducerea C.P.P.I. 

S-a intocmit programul 

achizitiilor 2020 nr. 

2785/ 

15.11.2020 anexat la 

prezenta 
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unitar/total al 

necesităților. 

Masura nr.11 

8.  

Actualizarea 

programului 

anual al 

achiziţiilor 

publice, după 

aprobarea 

bugetului 

propriu, în 

funcţie de 

fondurile 

aprobate și 

supunerea 

acestuia spre 

aprobare de către 

conducerea 

entității. Masura 

nr. 12 

Actualizarea 

programului achiziţiilor 

publice pentru anul 

2020. 

Avizarea programului 

anual al achizițiilor 

publice de către C.A.. 

Periodic  

Partial implementat 

Șefi compartimente 

Responsabili cu 

achizițiile publice în 

cadrul C.P.P.I.. 

Directorul 

Economic 

Partial Implementat  

9.  

Aprobarea, de 

către ordonatorul 

de credite, a 

proiectelor de 

angajamente 

legale, decât 

dacă au primit în 

prealabil viza de 

control financiar 

preventiv, în 

condiţiile 

legii.Masura nr. 

15 

Exercitarea controlului 

financiar preventiv 

propriu pe proiectele de 

angajamente legale 

înaintea aprobării lor de 

către ordonatorul de 

credite. 

Implementat 

2019 
Responsabilii CFPP  

10.  

Angajarea şi 

ordonanţarea 

cheltuielilor să se 

efectueze numai 

cu viza 

prealabilă de 

control financiar 

preventiv 

propriu, potrivit 

dispoziţiilor 

legale. Masura 

nr.15 

Luarea măsurilor 

organizatorice pentru ca 

angajarea şi 

ordonanţarea 

cheltuielilor să se 

efectueze numai cu viza 

prealabilă de control 

financiar preventiv 

propriu, potrivit 

dispoziţiilor legale. 

20.10.2019-

30.11.2019 

Implementat 

Director Economic 

Responsabilii CFPP 

S-a elaborat procedura 

privind fazele executiei 

bugetare a cheltuielilor 

(ALOP) s-a emis decizie 

privind responsabilitatile 

angajatilor in parcurgerea 

celor fazelor pribind 

ALOP (PO.02.19) nr. 

2916 / 29.11.2019  

minuta 2906/28.11.2019 

decizie nr.47/29.11.2019 

Anexate la prezenta 

11.  

Proiectul de 

angajament legal 

să fie prezentat 

pentru viza de 

control financiar 

preventiv propriu 

împreună cu 

formularul 

Propunere de 

angajare a unei 

cheltuieli în 

Organizarea activității la 

nivelul compartimentului 

financiar-contabil astfel 

încât Proiectul de 

angajament legal să fie 

prezentat pentru viza de 

control financiar 

preventiv propriu 

împreună cu formularul 

Propunere de angajare a 

unei cheltuieli în limita 

20.10.2019-

01.02.2020 

Implementat 

Director Economic 

Responsabilii CFPP 

Comisia de 

Monitorizare – 

aprobare procedură 

S-a elaborat procedura 

privind fazale executiei 

bugetare a cheltuielilor 

(ALOP) s-a emis decizie 

privind responsabilitatile 

angajatilor in parcurgerea 

celor fazelor pribind 

ALOP (PO.02.19 ) nr. 

2916 / 29.11.2019  

 minuta 2906/28.11.2019 

Decizia 47/ 
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limita creditelor 

de angajament 

sau împreună cu 

formularul 

Propunere de 

angajare a unei 

cheltuieli în 

limita creditelor 

bugetare, după 

caz. Masura nr. 

16 

creditelor de angajament 

sau împreună cu 

formularul Propunere de 

angajare a unei cheltuieli 

în limita creditelor 

bugetare, după caz. 

Elaborarea unei 

proceduri operaționale 

de către responsabilii 

CFPP și Directorul 

Economic. 

29.11.2019 

12.  

Respectarea 

prevederilor 

OMFP nr. 

1792/2002, 

modificat și 

completat, în 

sensul întocmirii 

Propunerilor de 

angajare a 

cheltuielilor, a 

Angajamentelor 

bugetare 

individuale/globa

le și a 

Ordonanțărilor 

de plată, la 

momentul 

efectuării 

operațiunilor 

economice la 

care acestea se 

referă. Masura 

nr.17 

Organizarea activității la 

nivelul compartimentului 

financiar-contabil astfel 

încât să se respecte 

prevederile OMFP nr. 

1792/2002, modificat și 

completat, în sensul 

întocmirii Propunerilor 

de angajare a 

cheltuielilor, a 

Angajamentelor bugetare 

individuale/globale și a 

Ordonanțărilor de plată, 

la momentul efectuării 

operațiunilor economice 

la care acestea se referă. 

Elaborarea procedurii 

operaționale privind 

ALOP. 

Organizarea unei ședințe 

de instruire cu toate 

persoanele implicate, în 

luna octombrie 2019. 

20.10.2019-

30.11.2019 

Implementat 

Director Economic 

Responsabilii CFPP 

Comisia de 

Monitorizare – 

aprobare procedură 

S-a elaborat procedura 

privind fazale executiei 

bugetare a cheltuielilor 

(ALOP) s-a emis decizie 

privind responsabilitatile 

angajatilor in parcurgerea 

celor fazelor pribind 

ALOP (PO.02.19 ) nr. 

2916 / 29.11.2019  

 minuta 2906/28.11.2019 

Decizia 47/ 

29.11.2019 

13.  

Actualizarea 

Deciziei privind 

desemnarea 

persoanelor cu 

atribuții în 

exercitarea 

ALOP. Masura 

nr. 18 

Actualizarea Deciziei 

privind desemnarea 

persoanelor cu atribuții 

în exercitarea ALOP. 

20.10.2019-

30.11.2019 

Implementat 

Directorul General 

Director Economic 

Implementat Decizia 47/ 

29.11.2019 

14.  

Proiectul de 

angajament legal 

să fie prezentat 

pentru viza de 

control financiar 

preventiv propriu 

cu viza 

compartimentulu

i de specialitate 

juridică. Masura 

nr. 19 

Luarea măsurilor 

organizatorice pentru 

avizarea Proiectului de 

angajament legal de 

către compartimentul de 

specialitate juridică 

înainte de prezentarea lui 

pentru viza de control 

financiar preventiv 

propriu. 

20.10.2019-

30.11.2019 

Implementat  

Director Economic 

Responsabilii CFPP 

Jurist  

 

Implementat P.O. 02.19 

nr. 2916 / 29.11.2019 
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CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial 

la 31.12.2019 

 
Criterii generale de evaluare a stadiului implementării 

standardului1) 

Răspuns și explicații2) La nivelul 

comparti-

mentului 

standardul  

este 3): 

Da/Nu4) 

Explicație 

asociată 

răspunsului 

I/PI/NI 

1 2 3 4 

I. MEDIUL DE CONTROL 

Standardul 1 – Etică și integritate 

1. A fost comunicat personalului un cod de conduită sau 

legislația în domeniu, care stabilește reguli de 

comportament etic în realizarea atribuțiilor de serviciu, 

aplicabil atât personalului de conducere, cât și celui de 

execuție?5) 

Da Codul de conduită etică a 

fost actualizat și aprobat 

prin decizia nr. 

34/19.07.2019. Acesta a 

fost adus la cunoștința 

personalului la aceeași 

dată și a este postat pe 

site-ul instituției. 

I 

2. Există un sistem de monitorizare a respectării normelor 

de conduită? 

Da A fost desemnat prin 

decizia nr. 29/11.06.2019 

un consilier de etică  care 

are atribuții privind 

monitorizarea aplicării 

prevederilor codului de 

conduită a salariaților din 

cadrul CPPI Bușteni și 

CPPI Sucursala București. 

Conducerea CPPI 

completează anual 

Declarații de avere și de 

interese. Acestea sunt 

postate pe site-ul CPPI.  

3. În cazul semnalării unor nereguli, conducătorul de 

compartiment a întreprins cercetări adecvate în scopul 

elucidării acestora? 

Da În cursul anului 2019 nu 

au fost semnalate nereguli 

Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini 

1. Personalului îi sunt aduse la cunoștință documentele 

specifice privind misiunea, funcțiile, atribuțiile entității, 

regulamentele interne și fișele posturilor? 

Da Documentele specifice 

privind misiunea, 

funcțiile, atribuțiile CPPI, 

regulamentele interne se 

aduc la cunoștința 

personalului prin ședințe, 

note interne, transmitere 

pe e-mail, publicări pe 

site-ul instituției. 

A fost actualizat și 

aprobat ROF-ul și 

Organigrama CPPI prin 

Ordinul ministrului 

economiei nr. 

1386/25.10.2018. ROF-ul 

este postat pe site-ul 

CPPI. 

Fișele posturilor sunt 

aduse la cunoștința 

salariaților ori de câte ori 

suferă 

modificări/actualizări și 

sunt asumate de aceștia 

I 
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prin semnătură. 

2. Au fost identificate și inventariate funcțiile sensibile? Da Au fost elaborate:  

- Lista funcțiilor 

sensibile nr. 

1527/22.07.2019; 

- PS-03.01 – 

Identificarea funcțiilor 

sensibile, ed,. I, rev. 0/ 

15.07.2019 

3. Au fost luate măsuri de control pentru asigurarea 

diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile? 

Da A fost elaborat Planul 

pentru asigurarea 

diminuării riscurilor 

asociate funcțiilor 

sensibile la nivelul CPPI 

nr. 1528/22.07.2019. 

Standardul 3 - Competență, performanță 

1. Au fost analizate și stabilite cunoștințele și aptitudinile 

necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor/atribuțiilor 

asociate fiecărui post? 

Da Cunoştinţele şi 

aptitudinile necesare în 

vederea îndeplinirii 

sarcinilor/atribuţiilor 

asociate fiecărui post sunt 

consemnate în fișa 

postului. 

I 

2. Sunt identificate nevoile de perfecționare a pregătirii 

profesionale a personalului și concretizate printr-un raport 

privind necesarul acestora? 

Da Nevoile de perfecționare a 

pregătirii profesionale a 

personalului sunt 

identificate și consemnate  

cu ocazia evaluării anuale 

a competențelor 

profesionale ale 

angajaților. 

Pentru anul 2019 a fost 

întocmit Planul de 

pregătire profesională nr. 

368/26.02.2019. 

3. Cursurile de perfecționare profesională sunt realizate 

conform planului anual de perfecționare profesională 

aprobat de conducătorul entității publice? 

Da   

Standardul 4 – Structura organizatorică 

1. Structura organizatorică asigură funcționarea circuitelor 

și fluxurilor informaționale necesare supravegherii și 

realizării activităților proprii? 

Da Structura organizatorică a 

fost actualizată în acest 

scop și aprobată prin 

Ordinul ministrului 

economiei nr. 

1386/25.10.2018. 

I 

2. Sunt efectuate evaluări/analize privind gradul de 

adecvare a structurii organizatorice în raport cu obiectivele 

și modificările intervenite în interiorul și/sau exteriorul 

entității publice? 

Da Periodic au loc analize 

privind gradul de 

adecvare a structurii 

organizatorice. În acest 

scop, în anul 2019, au fost 

depuse spre aprobare la 

M.E. noi proiecte ale 

organigramei și ROF-ului 

cu adresa de înaintare nr. 

180918/18.04.2019. 

3. Actele de delegare respectă prevederile legale sau 

cerințele procedurale aprobate? 

Da Se întocmesc decizii de 

delegare pentru personalul 

de conducere ori de câte 

ori este cazul. Pentru 

funcțiile de execuție, în 

cererile de concediu, sunt 

evidențiate persoanele 

care înlocuiesc salariatul 
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pe perioada concediului.  

II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI 

Standardul 5 - Obiective 

1. Sunt stabilite obiectivele specifice la nivelul 

compartimentului? 

Da A fost elaborată Lista 

obiectivelor, activităților 

și procedurilor – etapa a 

V-a SCIM -  la nivelul 

CPPI în care sunt cuprinse 

și obiectivele specifice ale 

compartimentului. 

I 
2. Obiectivele sunt astfel stabilite încât să răspundă 

pachetului de cerințe SMART? (specifice; măsurabile; 

acceptate; realiste; cu termen de realizare) 

Da A fost întocmită etapa a 

VII-a Stabilirea unui 

stistem de monitorizare în 

baza indicatorilor de 

rezultat și/sau de 

performanță din care 

rezultă că obiectivele 

răspund pachetului de 

cerințe SMART. 

3. Sunt reevaluate/actualizate obiectivele specifice atunci 

când se constată modificări ale ipotezelor/premiselor care 

au stat la baza fixării acestora? 

Da În urma reevaluărilor/ 

actualizărilor se 

efectuează rectificări 

bugetare. 

Standardul 6 - Planificarea 

1. Există o planificare a activităților în concordanță cu 

obiectivele specifice? 

Da A fost întocmit Planul de 

activități pentru anul 

2019. Acesta este postat 

pe site-ul CPPI. 

I 

2. Sunt repartizate resurse astfel încât să se realizeze 

activitățile corespunzătoare obiectivelor specifice 

compartimentului? 

Da Resursele sunt repartizate 

conform B.V.C. 

3. Sunt adoptate măsuri de coordonare a deciziilor și 

activităților compartimentului cu cele ale altor 

compartimente, în scopul asigurării convergenței și 

coerenței acestora? 

Da Deciziile și activitățile la 

nivelul compartimentului 

se stabilesc în 

concordanță cu activitățile 

celorlalte compartimente. 

Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor 

1. Este stabilit un sistem de monitorizare și raportare a 

performanțelor, pe baza indicatorilor asociați obiectivelor 

specifice? 

Da A fost elaborată etapa a 

VII-a SCIM – Stabilirea 

unui sistem de 

monitorizare în baza 

indicatorilor de rezultat 

sau de performanță. 

I 2. Există o evaluare a performanțelor pe baza indicatorilor 

de performanță stabiliți? 

Da Evaluarea performanțele 

profesionale se evaluează 

anual pe baza 

indicatorilor de 

performanță stabiliți. 

3. În cazul în care se constată o eventuală abatere de la 

obiective, se iau măsurile preventive și corective ce se 

impun? 

Da Analiza este reflectată în 

Minutele ședințelor 

Comisiei de monitorizare 

și în procesele-verbale ale 

ședințelor de C.A. 

Standardul 8 - Managementul riscului 

1. Există identificate și evaluate riscurile aferente 

obiectivelor/activităților? 

Da A fost actualizat Registrul 

riscurilor, nr. 

419/13.08.2019.  

 

 

 

I 

2. Sunt stabilite și monitorizate măsurile de control aferente 

riscurilor semnificative? 

Da A fost elaborat Planul 

pentru implementarea 

măsurilor de control nr. 

1532/22.07.2019. 

3. Există o analiză a riscurilor identificate și gestionate, 

concretizate printr-o raportare anuală cu privire la procesul 

Da Raport privind 

desfășurarea procesului de 
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de management al riscurilor? gestionare a riscurilor în 

anul 2019. 

S-a întocmit Informarea 

privind desfășurarea 

procesului de gestionare a 

riscurilor nr. 

418/13.08.2019. 

III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL 

Standardul 9 - Proceduri 

1. Pentru activitățile procedurale au fost elaborate și/sau 

actualizate proceduri documentate? 

Da Au fost elaborate 

proceduri documentate, 

acestea aflându-se în curs 

de actualizare. 

Procedurile elaborate sunt 

evidențiate în Lista 

procedurilor documentate 

– etapa a VIII-a SCIM 
I 

2. Procedurile elaborate respectă cerințele minimale 

prevăzute de standard, pentru a fi un instrument eficace de 

control? 

Da   

3. Procedurile elaborate respectă structura unitară stabilită 

la nivelul entității? 

Da Procedurile se elaborează 

conform PS-01 – 

Procedura de sistem 

privind elaborarea 

procedurilor. 

Standardul 10 - Supravegherea 

1. Conducătorul monitorizează și supervizează activitățile 

care intră în responsabilitatea lui directă? 

Da Monitorizarea și 

supervizarea s-a realizat 

pe baza: 

- Fișelor de post; 

- Fișelor de evaluare; 

- Rapoartelor de 

activitate; 

- Planului de activități; 

- ROF-ului; 

- Procedurilor 

documentate. 

I 

2. Conducătorul acordă asistență salariaților necesară pentru 

realizarea sarcinilor trasate? Conducătorul verifică 

activitatea salariaților cu privire la realizarea sarcinilor 

trasate? 

Da Conducătorul acordă 

asistență salariaților la 

întocmirea răspunsurilor 

solicitate de terți. 

Totodată, acesta verifică 

respectarea corectitudinii 

documentelor întocmite și 

a termenelor de raportare. 

3. Sunt instituite controale suficiente și adecvate de 

supraveghere pentru activitățile care implică un grad ridicat 

de expunere la risc? 

Da Sunt instituite controale 

suficiente și adecvate de 

supraveghere pentru 

activitățile care implică 

un grad ridicat de 

expunere la risc prin: 

- viza 

compartimentului de 

specialitate; 

- viză juridic; 

- viză director 

economic; 

- viză CFPP; 

- aprobare director 

general. 

Standardul 11 - Continuitatea activității 

1. Sunt inventariate situațiile generatoare de întreruperi în 

derularea principalelor activități? 

Da A fost întocmit Inventarul 

situaţiilor generatoare de 
I 
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întreruperi ale activităţii 

nr. 1529/22.07.2019. 

2. Sunt stabilite măsuri (preventive sau corective, după caz) 

pentru asigurarea continuității activității, în cazul apariției 

unor situații generatoare de întreruperi? 

Da Măsurile sunt stabilite în 

Planul de continuitate a 

activității nr. 

1530/22.07.2019. 

3. Sunt monitorizate și aduse la cunoștința salariaților 

implicați măsurile propuse? 

Da S-au întocmit contracte 

pentru servicii de: 

- medicina muncii; 

- SSM-SU; 

IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA  

Standardul 12 – Informarea și comunicarea 

1. Au fost stabilite tipurile de informații, conținutul, 

frecvența, sursele și destinatarii acestora, astfel încât 

personalul de conducere și cel de execuție, prin primirea și 

transmiterea informațiilor, să își poată îndeplini sarcinile de 

serviciu? 

Da  

În cadrul procedurilor 

documentate este stabilit 

circuitul documentelor. 

I 
2. Sunt stabilite fluxurile informaționale și căile de 

comunicare specifice compartimentului? 

Da Fluxurile informaționale 

și căile de comunicare 

specifice sunt evidențiate 

în diagramele de proces 

din procedurile 

documentate. 

3. Sunt stabilite canale adecvate de comunicare între 

compartimentele entității, precum și cu partea externă? 

Da Se utilizează canale 

adecvate de comunicare: 

ședințe, întruniri, mijloace 

electronice (e-mail, fax), 

telefon, poștă. 

Standardul 13 – Gestionarea documentelor 

1. Sunt aplicate proceduri pentru înregistrarea, expedierea, 

redactarea, clasificarea, îndosarierea, protejarea și arhivarea 

documentelor interne și externe, după caz? 

Da Arhivarea documentelor 

se realizează conform PO 

08 – privind arhivarea 

documentelor 

I 

2. Sunt implementate măsuri de securitate pentru protejarea 

documentelor împotriva distrugerii, furtului, pierderii, 

incendiului etc.? 

Da Documentele sunt predate 

la arhiva C.P.P.I. în al 

doilea an de la constituire 

pe bază de proces-verbal 

de predare-primire. 

3. Reglementările legale în vigoare cu privire la 

manipularea și depozitarea informațiilor clasificate sunt 

cunoscute și aplicate în practică? 

Da Salariații au acces la 

legislația aplicabilă prin 

utilizarea site-urilor 

specializate (exp. 

legislatiejust.ro). 

Standardul 14 – Raportarea contabilă și financiară 

1. Procedurile contabile sunt elaborate/actualizate în 

concordanță cu prevederile normative aplicabile domeniului 

financiar-contabil? 

Da Unele proceduri contabile 

se află în curs de 

actualizare. 

I 

2. Există controale pentru a asigura corecta aplicare a 

politicilor, normelor și procedurilor contabile, precum și a 

prevederilor normative aplicabile domeniului financiar-

contabil? 

Da Sunt efectuate controale 

periodice  de către 

direcțiile de resort din 

cadrul M.E. și Curtea de 

Conturi. 

3. Este monitorizată remedierea deficiențelor constatate de 

organele cu competentă în domeniu? 

Da A fost elaborate:  

- Planul de acțiune pentru 

implementarea 

recomandărilor cuprinse 

în Raportul de audit nr. 

100483 din 27.09.2019 

emis SAPI din cadrul 

MEMA; 

- Informarea nr. 2975 din 

05.12.2019, privind 

măsurile îndeplinite 
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cuprinse în Planul de 

acțiune. 

A fost întocmită adresa 

nr. 2589/22.10.2019 

privind stadiul îndeplinirii 

măsurilor stabilite de 

Curtea de Conturi ca 

urmare a defciențelor 

constatate. 

V. EVALUARE ȘI AUDIT 

Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern/managerial 

1. Conducătorul compartimentului realizează, anual, 

operațiunea de autoevaluare a sistemului de control intern 

managerial? 

 

 

 

Da 

Se completează 

chestionarul de 

autoevaluare a stadiului 

de implementare a 

standardelor de control 

intern/managerial. 

I 

2. Răspunsurile din chestionarul de autoevaluare sunt 

probate cu documente justificative corespunzătoare? 

Da Documentele justificative 

sunt menționate în 

chestionarul de 

autoevaluare la secțiunea 

”Explicații asociate 

răspunsului”. 

3. Conducătorul compartimentului propune măsuri pentru 

îmbunătățirea sistemului de control intern managerial în 

cadrul chestionarului de autoevaluare? 

Da Măsurile propuse sunt 

cuprinse în chestionarul 

de autoevaluare. 

Standardul 16 - Auditul intern 

1. Compartimentul de audit public intern desfășoară, în 

afara activităților de asigurare, și activități de consiliere în 

scopul dezvoltării sistemului de control intern? 

Da În anul 2019, auditul 

intern la nivelul CPPI a 

fost efectuat de către 

auditori ai SAPI din 

cadrul MEEMA. 

 

I 2. Compartimentul de audit public intern este dimensionat, 

ca număr de auditori, pe baza volumului de activitate și a 

mărimii riscurilor asociate, astfel încât să asigure auditarea 

activităților cuprinse în sfera auditului public intern? 

Da Instituția nu are auditor 

intern. Auditul intern la 

nivelul CPPI se 

efectuează de SAPI din 

cadrul MEEMA. 

3. Compartimentul de audit public intern întocmește 

rapoarte periodice cu privire la acțiunile/activitățile 

desfășurate? 

Da A fost întocmit Raportul 

de audit public intern nr. 

100483/27.09.2019. 

Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control intern/managerial 

Stadiul de implementare a standardelor de control intern managerial la nivelul compartimentului este: implementat. 

 

Măsuri de adoptat:  

Instruirea personalului CPPI în domeniul SCIM. 

 

──────── 
1) Pe lângă criteriile generale de evaluare a stadiului implementării standardului, Comisia de monitorizare poate defini și include în Chestionarul de autoevaluare 

și criterii specifice proprii. 
2) Fiecare răspuns din coloana 1 la „Criterii generale de evaluare a stadiului implementării standardului“ se motivează în coloana 3 „Explicație asociată 

răspunsului“ și se probează cu documente justificative corespunzătoare. 
3) Un standard aplicabil la nivelul compartimentului se consideră a fi: 
• implementat (I), atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu „Da“; 

• parțial implementat (PI), atunci când la cel puțin unul dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu „Nu“; 

• neimplementat (NI), atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu „Nu“. 
4) În cazul criteriilor generale de evaluare aferente standardelor neaplicabile unui anumit compartiment, în coloana 2 se precizează „neaplicabil“ în dreptul 

fiecărui criteriu general de evaluare al acelui standard, prin acronimul „NA“, și se motivează în coloana 3 „Explicație asociată răspunsului“. La nivelul unui 

compartiment pot fi considerate neaplicabile numai standardele: 14 „Raportarea contabilă și financiară“ și 16 „Auditul intern“, cu respectarea condiției ca la 
nivelul entității toate standardele să fie aplicabile. 
5) Subordonatele entităților publice locale și primăriile de comune vor evalua stadiul de implementare a standardelor de control intern managerial, aplicând 

numai prima cerință din Chestionarul de autoevaluare, modul de implementare a standardului fiind următorul: 
 

Un standard aplicabil la nivelul compartimentului se consideră a fi: 

• implementat (I), atunci când la criteriul general de evaluare aferent standardului s-a răspuns cu „Da“; 
• neimplementat (NI), atunci când la criteriul general de evaluare aferent standardului s-a răspuns cu „Nu“. 
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Aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern managerial cu standardele de control intern managerial, în raport cu numărul de 

standarde implementate, se realizează conform acelorași precizări din Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de 
control intern managerial. 

 

12. CONCLUZII 

Misiunea CPPI în continuarea redresării lansate în anul 2018:   

Misiunea CPPI, unitate care funcționează în subordinea MEEMA, cu personalitate juridică și finanțare din venituri 

proprii, este: 

- de a organiza simpozioane, seminare și cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniile 

coordonate de către ME pentru specialiștii autorizați în lucrările de montaj al dotărilor tehnologice 

industriale;  

- de a respecta Programul de Guvernare și Strategia MEEMA 

- de a organiza cursuri autorizate de către MEEMA și A.N.C.;  

- de a gestiona activitățile de e-compensare datorii/ creanțe dintre operatorii economici;   

- de a organiza servicii de cazare, servire a mesei, servicii de agrement, închiriere de spații;  

- totul în condiții de autorizare legală și bugetară. 

Scop strategic de redresare:   

CPPI asigură cadrul instituțional de derulare a seminarelor şi cursurilor de pregătire profesională de specialitate în 

domeniile coordonate de către MEEMA.  

CPPI-Sucursala București asigură cadrul instituțional de e-compensare a datoriilor nerambursate la scadență ale 

contribuabililor, persoane juridice. CPPI contribuie la diminuarea birocrației și la diminuarea arieratelor prin CPPI-

Sucursala București. 

Obiectivele strategiei de redresare: 

- Asigurarea sustenabilității fiecărei activități în parte; 

- Asigurarea salarizării și a condițiilor de muncă; 

- Asigurarea satisfacerii nevoilor clienților/ consumatorilor prin calitatea, durabilitatea, flexibilitatea și prețul 

produselor și serviciilor oferite. 

Opțiunile strategice: 

 Ne propunem dezvoltarea următoarelor domenii funcţionale: 

- Evaluarea şi asigurarea calităţii în CPPI; 

- Dezvoltarea managementului prin digitalizarea CPPI; 

- Dezvoltarea marketingului prin pregătire și perfecționare profesională; 

- Dezvoltarea inovativă a activităților CPP1/CDC/SC/SSM; 

- Dezvoltarea resurselor umane prin pregătire și perfecționare profesională; 

- Atragerea unor noi resurse umane și financiare; 

- Dezvoltarea bazei materiale; 

                                                           
1 CPP = Cursuri de pregătire profesională; CDC = compensare datorii-creanțe; SC = servicii de cazare; SSM = servicii de servirea 

mesei. 
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- Dezvoltarea relaţiilor cu parteneri noi. 

Bugetul de venituri și cheltuieli al CPPI pe anul 2020 este bazat pe sub-bugetele activităţilor specifice instituției, 

urmând ca în cazul fiecărui sub-buget să existe o fundamentare a veniturilor şi cheltuielilor pe tipuri de venituri şi de 

cheltuieli. Prin însumarea sub-bugetelor, la care se pot adăuga, dacă este cazul, veniturile şi cheltuielilor activităţi 

generale a instituţiei, se realizează bugetul general. 

Soluție: Stabilirea unor obiective ce urmează a fi realizate (corelat cu stabilirea unor norme individuale și/sau 

norme colective pe sursa de venituri), eventual pe parcursul mai multor ani, şi având în vedere stabilirea unor 

indicatori de eficienţă. 

La fundamentarea cheltuielilor CPPI s-au avut în vedere următoarele: 

- cheltuielile bugetare să aibă destinație precisă și limitată și să fie determinate de autorizările conținute în 

legile specifice MEEMA și în legile bugetare anuale; 

- nu pot fi prevăzute în proiectul de buget cheltuieli pentru care nu există bază legală; 

- cheltuielile bugetare se grupează în cheltuieli curente (de funcționare), cheltuieli de capital (cu caracter de 

investiții) și cheltuieli financiare. 

Fundamentarea cheltuielilor de personal de realizează pe baza statului de funcții, a legislației în vigoare 

L500/2002 și a prevederilor din Contractul colectiv de muncă.  

13. PERSPECTIVE / PRIORITĂŢI PENTRU ANUL 2020. VIZIUNE 2022. MĂSURI. 

CPPI funcționează pe pierderi din anul 2012 până în prezent. CPPI, cu finanțare integrală din venituri proprii, este 

caracterizată prin scăderea CAPITALULUI DE LUCRU (fondurile disponibile pentru activitatea de zi cu zi), prin 

existența unor cheltuieli financiare care nu trebuie să depășească nivelul de 5-10% din cifra de afaceri, printr-o rată 

de descreștere a activității de peste 20-30% sau pierderi care nu ar trebui să depășească nivelul de 10-40% în raport 

cu vânzările de produse ( cursuri, circuite CDC, servicii) are nevoie de un plan de redresare structurat, punctual, 

specific, urgent actualizat. 

Singura perspectivă viabilă este atingerea obiectivelor din BVC 2020 și implementarea Planului de redresare ce 

reflectă voința tuturor părților interesate (proprietar public, MEEMA, administratori, CA al CPPI, personal 

management, DG, DSB, DE, personal execuție) de a asigura continuitatea activităților, sustenabilitatea și  de a salva 

unitatea aflată în dificultate. 

Strategia de redresare și de dezvoltare a CPPI presupune o creștere permanentă a veniturilor, o schimbare 

radicală, o rebranduire și o redefinire a următoarelor elemente: 

1. Scop - se referă la numărul și specificul produselor și serviciilor care definesc domeniile în care instituția 

intră în corelație cu mediul extern; 

Propuneri: organizarea de cursuri pe actualele proceduri dar și dezvoltarea continuă de noi forme; activitatea de 

compensare datorii-creanțe va fi dezvoltată și promovată permanent în manieră comprehensivă; activitățile conexe 

trebuie dezvoltate în vederea utilizării eficiente a resurselor umane, a spațiilor și a dotărilor existente (săli de curs, 

camere de cazare, săli restaurant, SPA, etc); 

2. Alocarea resurselor - se referă la nivelul resurselor umane și materiale și la modelul folosit de instituție 

pentru distribuirea acestora în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice. Un angajat sau un echipament care nu 

funcționează la nivelul indicatorilor/ parametrilor optimi poate fi văzut ca un cost și poate limita progresul financiar 

al CPPI. Este important să conștientizeze întreaga echipă că avem nevoie de productivitate mare a muncii. 

Distribuirea adecvată a resurselor umane, în urma evaluărilor bazate pe criteriile obiective de evaluare a 

performanțelor (art.7 anexa VII L153/2017), va conduce la optimizarea activităților CPPI, la schimbări radicale pe 
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toate planurile și la rebranduirea instituției. După evaluarea personalului se vor lua măsurile adecavate noilor 

realități; 

3. Competențele distinctive - se referă la poziția pe care instituția o dezvoltă față de competitorii săi prin 

deciziile sale referitoare la alocarea resurselor sau la scop; la avantajul competitiv (la domeniul unde putem excela 

față de competitori, la domeniul unde putem face ceva diferit față de competitori, la domeniul unde putem pune 

accent pe dezvoltare în raport cu concurența ce nu poate face același lucru, la dominarea unei nișe; va fi de preferat 

să fugim după un singur „iepure” ce reprezintă o competență, lucrul la care ne pricepem mai bine decât competitorii 

noștri; la deținerea de softuri, infrastructuri, conexiuni, echipamente, alte sisteme, conexiuni sociale, cunoașterea 

pieței, reputație - criterii pe care competitorii nu le posedă ); 

4. Sinergia definește condițiile care există atunci când părțile componente ale organizației interacționează, 

producând un efect mai mare decât cel obținut prin acțiunea separată a părților. 

5. Atributele adjectivale împărtășite în vederea elaborării strategiei de redresare a CPPI – etic, rațional, 

funcțional, util, profitafil (sustenabil), ERFUP. 

Măsuri propuse:  

- Diversificarea colaborărilor cu terții; cursuri noi de CDC; consultanță vânzări creanțe; utilizare sală 

spectacole și alte spații neutilizate; servicii de organizare de evenimente; agrement/ SPA; 

- Actualizarea fișelor de post; cursuri de pregătire pentru personalul propriu; stabilirea și actualizarea 

permanentă a indicatorilor de performanță și de rezultat, a normelor de muncă individuale/ colective, 

NMI/NMC; angajarea de personal nou specializat în IT și în tehnici noi de lucru în toate domeniile; 

continuarea activităților de marketing sau achiziția de servicii de marketing; 

- Măsuri propuse pe bază de indicatori SMART, conform BVC 2020, de performanță și rezultat, NMC 

(calcul minimal făcut astfel încât să asigure sustenabilitatea manifestată prin activități profitabile):  

o CPP – 563 mii lei/ an -  Organizare de cursuri noi: diriginți de șantier; mentenanță; compensare d/c;  

THR; Informații clasificate – ME; Resurse umane – ME; inițierea de cursuri noi în parteneriat cu 

asociația profesională APSA-MDTI;  

o CDC - 1330 mii lei/ an – aplicarea HG 773 Norme metodologice de aplicare/Regulament/ 

L155/2017; promovarea activității CDC - CECCAR, MFP, MEEMA, asociații profesionale; suport 

de curs CDC; diminuarea birocrației; reducerea arieratelor;  

o SC - 1158 mii lei/ an. Creșterea accesului la vouchere; acces la organizarea de licitații pe SICAP; 

pachete turistice „Sănătate-frumusețe – susținerea realizării veniturilor și creșterea atractivității, 

accesarea unor dotări ale CPPI neutilizate din lipsă de personal specializat; cursuri practice THR în 

unitatea clasificată turistic; angajare de personal calificat; reprofesionalizarea propriului personal; 

o SSM - 1137 mii lei/ an. Creșterea calității produselor culinare; pachete culinare specializate; 

organizarea de mese festive; cursuri practice THR; 

o Alte încasări – 44 mii lei/an. Continuarea diversificării produselor. 

- OM privind actualizarea Comisiei de atestare și privind atestarea dirigințiolor de șantier LMDTI; HG de 

organizare a CPPI; actualizarea ROF-ului/ organigramei/ statului de funcții; schimbarea propusă de jos în 

sus; autoevaluări; evaluări; concursuri; evaluarea personalului; analizarea şi reproiectarea unor posturi; 

refacerea şi corelarea fişei postului în concordanță cu organigrama/ stat de funcții şi raportat la standardele 

de calitate în servicii, la productivitatea muncii precum şi la normele legale în domeniu; necesitatea rezidă 

din nevoia de a implementa planul de redresare într-o asemenea profunzime încât să faciliteze producerea 

rezultatelor scontate; 

- Concomitent cu continuarea implementării planului de redresare se va face și evaluarea periodică a 

personalului, analizarea şi reproiectarea unor posturi, prin refacerea şi recorelarea fişei postului, pentru 
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fiecare post în parte, în concordanță cu organigrama/ stat de funcții şi raportat la standardele de calitate în 

servicii, la productivitatea muncii precum şi la normele legale în domeniu; 

- Criteriile de performanță adăugate spre evaluare: abilități de comunicare; atitudine proactivă; spirit de 

initiațivă; spirit de organizare; punctualitate; interes pentru îmbunătățirea performanțelor personale; dorința 

de dezvoltare; motivația; abilități de negociere – dacă este cazul; abilități tehnice – dacă este cazul; 

productivitatea muncii exprimată în lei/angajat; 

- Perfecționarea organizării CPPI, pârghia principală pentru a crește competitivitatea; cunoașterea și 

înțelegerea politicii și a activităților CPPI; creșterea potențialului organizatoric ridicat, binecunoscut și 

însușit de tot personalul CPPI; 

- Este important ca angajații să înțeleagă că schimbarea trebuie să vină din interiorul lor, prin mentalitatea 

potrivită și adaptată clientului modern, ca mai apoi să se vadă rezultatele la nivel de instituție. Este 

important să se înțeleagă că NOII CLIENȚI, CLIENȚII MODERNI nu sunt dificili sau nerezonabili, ci ei 

vor ca banii pe care îi cheltuie pe un produs sau pe un serviciu să le garanteze o SATISFACȚIE ridicată; 

- Angajarea de personal specializat sau perfecționarea celui existent; se impune construirea unui puternic 

sistem informatic; utilizarea SIC; managementul informatic online de gestiune și financiar-contabil la nivel 

de instituție; informatizare accelerată; digitalizare; debirocratizare accelerată; 

- Rebranduirea ce poate merge până la schimbarea numelui instituției; ajustarea elementelor cheie care intră 

în componența mixului de marketing, adică modul de realizare a serviciilor, forța de vânzare, politica de 

prețuri/ tarife, canalele de distribuție, reclama și publicitatea, altele. Este imperios necesar ca CPPI să se 

integreze în actualul mediu de afaceri concurențial și schimbător, să se studieze concurența și să se ia în 

considerare cerințele pieței. 
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