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Raport de activitate pe anul 2015 
COMPARTIMENT FORMARE PROFESIONALĂ 

 

PLANUL ANUAL DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN COLABORARE CU AJOFM-uri 

 

Formarea profesională continuă este o măsură activă definitorie pentru desăvârşirea profilului 

profesional al oricărei persoane aflate în căutare de loc de muncă. Prin asigurarea creşterii şi 

diversificării competenţelor profesionale ale şomerilor se ating concomitent două obiective specifice: 

satisfacerea cererilor imediate pe piaţa muncii şi creşterea şanselor de ocupare în muncă a şomerilor. 

Misiunea CRFPA Vâlcea este aceea de a orienta, pe termen lung, întregul proces de formare 

profesională a adulţilor în direcţia creşterii calităţii şi competitivităţii forţei de muncă la nivelul 

standardelor internaţionale. În acest sens, s-a urmărit îndeaproape desfăşurarea procesului de instruire 

teoretică şi practică a adulţilor. 

Activitatea de formare profesională s-a desfăşurat în baza Planului de Formare Profesională, 

parte integrantă a Planului Naţional de Formare Profesională, elaborat anual de catre ANOFM şi 

aprobat de MMFPS.  

În realizarea planului de formare profesională, CRFPA Vâlcea a avut în vedere propunerile 

agențiilor teritoriale, a angajatorilor, cererea de pe piaţa forţei de muncă din aceste zone, precum şi a 

altor entităţi interesate în domeniul formării profesionale. În vederea dobândirii menţinerii şi ridicării 

nivelului competitivităţii profesionale pe piaţa muncii, ţinând cont de Legea nr.76/2002, privind 

bugetul asigurărilor pentru șomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, activitatea de pregătire 

iniţială şi continuă se adresează tuturor categoriilor de persoane beneficiare de prevederile acestor 

acte normative (persoane care au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creşterea 

copilului, persoane angajate şi cuprinse la cursuri în scopul prevenirii şomajului, persoane din mediul 

rural etc.).   

Partenerii Centrului Regional de Formare Profesională Vâlcea în realizarea planului de 

formare profesională în anul 2015 au fost: AJOFM Argeş, AJOFM Gorj, AJOFM Vâlcea, AJOFM 

Buzău. 

Planul de formare profesională răspunde necesităţilor de formare atât ale solicitanţilor care se 

adresează AJOFM-urilor colaboratoare, cât şi cererilor de formare din mediul privat. La finalizarea  

programelor de formare, AJOFM-urile urmăresc încadrarea absolvenţilor.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI  FORMARE PROFESIONALĂ 

 

Conform organigramei CRFPA Vâlcea aprobată, compartimentul de formare profesională 

este prevăzut cu 8 posturi. Fişele de post ale persoanelor desemnate pentru activitatea de formare 

profesională sunt semnate de luare la cunoștință şi avizate de director. 

 Centrul Regional de Formare Profesionlă a Adulţilor Vâlcea deţine un număr de 30 autorizaţii 

de formare profesională pentru ocupaţiile profesionale accesibile unei categorii de cursanţi (cursuri 

de calificare, perfectionare, specializare şi iniţiere) în următoarele meserii-ocupaţii: contabil; lucrător 

în comerţ; inspector resurse umane; dulgher- tâmplar- parchetar; zidar-pietrar-tencuitor; ospătar 

(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie; mecanic auto; asfaltator; bucătar; operator introducere, 

validare şi prelucrare date; instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze; confecţioner-asamblor articole 

din textile; frizer, coafor, manichiurist-pedichiurist; cofetar-patiser; electrician electronist auto; 

zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor; mozaicar faianţar; fierar betonist montator prefabricate; 

cosmetician; tehnician maseur; brutar; lucrător în cultura plantelor; lucrător în creşterea animalelor; 

formator; instructor/preparator formare; competenţe în limba engleză; competenţe în limba germană; 

electrician constructor; fasonator mecanic. 

 Programele furnizate sunt autorizate conform legislaţiei în vigoare şi corespund cererilor de 

pe piaţa muncii. Serviciile oferite se adresează atât şomerilor, îndemnizaţi sau neîndemnizaţi, cât şi 

tinerilor absolvenţi, persoanelor care desfăşoară activităţi în mediul rural, rromi sau oricărei persoane 

adulte aflate în căutarea unui loc de muncă.       

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Vâlcea, prin oferta de cursuri de 

formare profesională, a dovedit mobilitate în sensul că s-a adaptat la cerinţele pieţei forţei de muncă 

oferind cursuri pentru o gamă de meserii pentru care a existat solicitare. 

În cazul în care formarea grupelor nu s-a putut asigura doar cu persoane şomere, completarea 

lor s-a realizat prin cursanți plătitori. 

Consilierea persoanelor beneficiare de gratuitate conform Legii nr.76/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, în scopul emiterii de recomandări de participare la cursuri este realizată de 

către AJOFM-uri. 

CRFPA Vâlcea, pentru realizarea serviciilor de formare profesională în anul 2015, a întreprins 

următoarele: 

-  a răspuns solicitărilor agenţiilor judeţene colaboratoare. În baza parteneriatelor încheiate cu 

aceste agenţii teritoriale au fost organizate cursuri pentru ocupaţiile solicitate de piaţa forţei de muncă 

din zonele respective;  

 - instruirea teoretică pentru cursurile derulate în afara instituţiei, a fost realizată în școli, în 

locaţii apartinând Caselor de cultură a primăriilor şi la societăţi comerciale;  

-  instruirea practică, pentru cursurile derulate în afara instituţiei, a fost realizată în atelierele 

societăţilor comerciale şi a şcolilor. În toate cazurile aceste locaţii erau prevăzute cu echipamentele 

necesare instruirii practice (în conformitate cu documentele înaintate de Centru, Comisiei Judeţene 

de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională). În aceste cazuri CRFPA Vâlcea a încheiat 

convenţii privind acordul efectuării stagiului de instruire practică;  

-  predarea a fost asigurată de formatori care, conform legislaţiei în vigoare, au pregătire în 

specialitatea necesară ocupaţiilor pentru care au fost organizate cursurile.  

-  instruirea teoretică şi practică a fost realizată folosind metode şi tehnici de pregătire 

specifice formării profesionale continue; 

- au fost elaborate documentaţiile de autorizare şi suporturile de curs necesare pregătirii în noi 

ocupaţii solicitate de partenerii CRFPA Vâlcea. 
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ANALIZA ACTIVITĂŢII DE FORMARE PROFESIONALĂ 

 

În anul 2015 evaluarea activităţii s-a realizat pe baza indicatorilor de performanţă managerială 

stabiliţi prin Contractul de Performanţă Managerială încheiat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă. 

Formarea profesională 

Prin Planul Naţional de Formare Profesională 2015 Centrul Regional de Formare Profesională a 

Adulților Vâlcea şi-a propus cuprinderea în programele de formare profesională a unui număr de 

2.280 persoane, din care 250 persoane care suportă contravaloarea serviciilor de formare profesională, 

iar 2.030 persoane care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite, din care: 

- 1925 şomeri aflaţi în evidenţele agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă; 

- 105 persoane beneficiari de formare profesională gratuită, altele decât şomerii, respectiv 105 

persoane aflate în detenţie. 

Pe parcursul anului 2015 au fost cuprinse în cursuri de formare profesională 2.333 persoane, din care: 

o 2061 şomeri, 

o 74 persoane aflate în detenţie, 

o 198 persoane din rândul celor care nu beneficiază de gratuitate. 

Din totalul persoanelor cuprinse la cursuri, 1326 au fost femei. 

În anul 2015 Centrul Regional de Formare Profesionala a Adulților Vâlcea a acordat o atenţie 

deosebită persoanelor considerate ca având un grad mai ridicat de vulnerabilitate pe piaţa muncii, ca 

de exemplu: persoanele din mediul rural, persoane aflate in detentie. 

Astfel, 1037 persoane au fost din mediul rural şi 74 persoane aflate în detenție . 

În anul 2015 au început 104 programe de formare profesională gratuite, din care 96 programe au fost 

organizate pentru persoane din rândul şomerilor, 4 programe au fost organizate în penitenciare pentru 

persoanele aflate în detenţie și 4 programe au fost organizate pentru  persoane care  nu beneficiază de 

gratuitate. 

Din programele de formare profesională gratuite începute în anul 2015, 71 au fost programe de 

calificare sau recalificare, restul de 33  fiind programe de iniţiere, perfecţionare şi specializare. 

Astfel, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Vâlcea a organizat în anul 2015 

programe de formare, cu precădere, pentru calificări de nivel 1, 2 sau 3 (la care pot participa persoane 

cu studii primare şi/sau medii). 

Dintre participanţii la programele de formare au absolvit cursul  2079 persoane, 71 persoane 

au fost exmatriculate cu imputare, 136 persoane sunt retrase motivat, 10 sunt persoane plătitoare 

retrase și 9  au fost absenți la examenul final. 

Cele 74 persoane aflate în detenție înscrise la cursuri de formare profesională, alţii decât şomerii, 72 

sunt absolvenți și 2 sunt retrase motivat. 

Până la sfârşitul anului 2015 s-au derulat 4 programe de formare organizate pentru persoane care nu 

beneficiază de gratuitate,  persoane care şi-au plătit contravaloarea cursurilor de formare, la care au 

participat 198 persoane. 

Cursurile s-au organizat ţinând cont, pe de o parte, de cererea pieţei muncii şi, pe de altă parte, de 

solicitările persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

Cele mai multe programe de formare profesională gratuite au fost organizate în următoarele 

meserii/ocupaţii: ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație (12 programe); frizer – coafor – 

manichiurist - pedichiurist (11 programe); inspector resurse umane (11 programe); zidar, pietrar, 

tencuitor (8 programe); competențe în limba engleză (8 programe); operator introducere, validare şi 

prelucrare date (7 programe); lucrător în comerţ (6 programe);  bucătar (6 programe), etc. 

S-a urmărit implementarea, pe parcursul anului 2015, a obiectivelor stabilite prin documentele 

programatice în domeniul formării profesionale. 

S-au monitorizat şi coordonat următoarele activități: 

- implementarea planului de formare profesională pentru anul 2015, realizarea indicatorilor de 

performanţă pentru activitatea de formare profesională, stabiliţi în contractul angajament de 
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performanţă managerială încheiat cu ANOFM şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele 

angajament încheiate cu ANOFM. 

- realizarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele angajament de performanţă 

managerială încheiate cu Centrele Regionale de Formare Profesională pentru Adulţi. 

- activităţile prevăzute prin protocoalele de colaborare/acorduri/parteneriate încheiate cu ceilalți 

actori implicați în activitatea de formare profesională. 

 

 

ACTIVITATEA DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN PERIOADA 01.01.2015– 31.12.2015 

 

 Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Vâlcea este unul din cele opt centre de 

formare profesională pentru adulţi dezvoltate prin parteneriat între Agentia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă, din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii şi Familiei şi Banca 

Mondială. 

CRFPA Vâlcea a fost înfiinţat prin H.G. nr.1318 din 27.12.2001 privind modificarea şi 

completarea Statutului ANOFM. 

CRFPA Vâlcea are arondate următoarele judeţe  în vederea desfăşurării activităţii de formare 

profesională: Vâlcea, Argeş, Gorj, dar a desfăşurat activități de formare profesională şi în judeţul 

Buzău. 

Ocupaţiile pentru care CRFPA Vâlcea este autorizat să desfăşoare activităţi de formare 

profesională  sunt următoarele :    

NR 
CRT 

DENUMIRE CALIFICARE  C.N./COR 
TIPUL 

PROGAMULUI* 

DURATA 
PROGRAMULUI        

- ORE -  

DATA OBTINERII 
AUTORIZATIEI 

1 Asfaltator 7129.1.2 calificare nivel 1 360 24.01.2012 

2 Brutar 7412.1.1 calificare nivel 1 360 05.09.2013 

3 Bucătar 5122.2.1 calificare nivel 2 720 19.04.2012 

4 Cofetar - patiser 7412.2.1 calificare nivel 2 720 19.04.2012 

5 Cosmetician 5141.3.1 calificare nivel 3 1080 17.12.2013 

6 Contabil 331302 specializare 360 05.09.2013 

7 
Competențe în limba 
engleză 

- inițiere 60 07.05.2014 

8 
Competențe în limba 
germană 

- inițiere 60 20.03.2014 

9 
Confecționer asamblor 
articole din textile  

8286.1.2 calificare nivel 1 360 24.01.2012 

10 Dulgher- tâmplar- parchetar 7124.2.1 calificare nivel 2 720 24.01.2012 

11 Electrician constructor 7137.2.1 calificare nivel 2 720 05.11.2014 

12 Electrician electronist auto 7231.2.1 calificare nivel 2 720 19.03.2012 

13 Fasonator mecanic 8141.1.6 calificare nivel 2 360 19.02.2015 

 
Fierar betonist montator 
prefabricate 

7123.2.1 calificare nivel 2 720 
05.09.2013 

14 Formator 242401 perfecționare 60 26.02.2013 

15 
Frizer, coafor, manichiurist, 
pedichiurist 

5141.2.1 calificare nivel 2 720 17.12.2013 

16 
Instalator instalații tehnico -
sanitare și de gaze 

7136.2.2 calificare nivel 2 720 15.06.2011 

17 Inspector resurse umane 333304 perfectionare 240 05.09.2013 
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În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 centrul a organizat cursuri de calificare / iniţiere / 

specializare / perfecţionare pentru un număr de 2333 persoane din care: 

 2135 persoane aflate în evidenţa AJOFM – urilor Vâlcea, Argeş, Gorj și Buzău  (şomeri şi 

persoane private de libertate).  

 198 persoane care nu beneficiază de gratuite.   

Pentru cele 104 cursuri desfăşurate de CRFPA Vâlcea în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 

situaţia detaliată se prezintă astfel: 

 100 cursuri pentru persoane care beneficiază de gratuitate în condiţiile legii din care: 

o 96 cursuri pentru șomeri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.  

o 4 cursuri pentru persoane private de libertate. 

 4 cursuri pentru persoane care nu beneficiază de servicii gratuite de formare profesională. 

Din cele 104 cursuri, 100 cursuri sunt pentru persoane ce beneficiază de servicii gratuite de 

formare profesională pe care CRFPA Vâlcea le desfăşoară în judeţele arondate după cum 

urmează: 

 57 cursuri în judeţul Vâlcea 

 16 cursuri în judeţul Argeş 

 24 cursuri în judeţul Gorj 

 3 cursuri în judeţul Buzău 

 

Pentru desfăşurarea activităţii se întocmesc documente privind monitorizarea cursului (fişe de 

monitorizare/curs), chestionare de evaluarea cursului.   

Logistica necesară cursului este asigurată prin încheierea de contracte de închiriere,  

parteneriate, acorduri pentru săli de pregătire teoretică şi practică şi aprovizionarea cu materiale 

necesare pregătirii practice. 

S-au întocmit documente centralizatoare de evidenţă care cuprind : 

           -  numărul, categoria, perioada de desfăşurare a cursurilor derulate/finalizate sau în derulare 

precum şi locaţia (pentru stabilirea gradului de regionalizare); 

           -  numărul cursanților, pe categorii (plătitori sau beneficiari de gratuitate); 

           -  evidenţa persoanelor care au abandonat cursul (motivat sau nu); 

           -  evidenţa absolvenţilor pe categorii/tipuri de cursuri. 

18 
Instructor/preparator 
formare 

333309 perfectionare 45 29.03.2012 

19 Lucrător în comerț 5220.1.1 calificare nivel 1 360 16.06.2014 

20 
Lucrător în creșterea 
animalelor 

6121.1.1 calificare nivel 1 360 18.02.2011 

21 Lucrător în cultura plantelor 6111.1.1 calificare nivel 1 360 18.02.2011 

22 Mecanic auto 7231.2.2 calificare nivel 2 720 24.01.2012 

23 
Montator pereți și plafoane 
din ghips carton 

7134.2.2 calificare nivel 2 720 15.06.2011 

24 Mozaicar faianțar 7132.2.3 calificare nivel 2 720 27.11.2012 

25 
Operator introducere, 
validare și prelucrare date 

4113.2.1 calificare nivel 2 720 24.01.2012 

26 
Operator introducere, 
validare și prelucrare date 

413201 perfectionare 90 27.08.2014 

27 
Ospătar (chelner), vânzător 
în unități de alimentație  

5123.2.1 calificare nivel 2 720 19.04.2012 

28 Tehnician maseur 3226.3.1 calificare nivel 3 1080 10.01.2013 

29 Zidar-pietrar-tencuitor 7122.2.1 calificare nivel 2 720 24.01.2012 

30 
Zugrav, ipsosar, tapetar, 
vopsitor 

7141.2.1 calificare nivel 2 720 27.11.2012 
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REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ MANAGERIALĂ 

Activitatea de formare profesională la nivelul CRFPA Vâlcea este monitorizată în 

permanenţă. Există documente centralizatoare de evidenţă care cuprind: numărul, categoria, perioada 

de desfăşurare a cursurilor derulate/finalizate sau în curs de derulare, precum şi locaţia (pentru 

stabilirea gradului de regionalizare); numărul cursanţilor pe categorii (plătitori sau beneficiari de 

gratuităţi); evidenţa persoanelor care au abandonat cursurile (motiv imputabil sau motiv neimputabil); 

evidenţa absolvenţilor pe categorii/tipuri de cursuri. 

Ponderea persoanelor aparţinând unor grupuri ţintă care beneficiază de gratuitate, conform 

Legii nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în totalul persoanelor cuprinse la cursuri 

desfăşurate de CRFPA Vâlcea în anul 2015: 

 

 

Indicator 

Valoare de realizat 

la data raportării 

(cumulat) 

Realizat cumulat 

1. Numărul total de persoane cuprinse la cursuri, 
în anul curent din care: 

2280 2333 

1.1.Persoane care beneficiază de servicii 
gratuite de formare profesionala cf. Legii nr. 
76/2002. 

2030 2135 

1.2.Plătitori 250 198 

2. Aportul CRFPA Vâlcea la realizarea 
indicatorului stabilit pentru AJOFM "Rata de 
participare a șomerilor la cursuri" 

1925 2061 

Număr total șomeri cuprinși la cursuri de formare 
profesională desfășurate prin CRFPA Vâlcea 
pentru AJOFM Vâlcea 

940 1190 

Număr total șomeri cuprinși la cursuri de formare 
profesională desfășurate prin CRFPA Vâlcea 
pentru AJOFM Argeș 

400 334 

Număr total șomeri cuprinși la cursuri de formare 
profesională desfășurate prin CRFPA Vâlcea 
pentru AJOFM Gorj 

469 474 

Număr total șomeri cuprinși la cursuri de formare 
profesională desfășurate prin CRFPA Vâlcea 
pentru AJOFM Buzău 

116 63 

3. Rata de absolvire 95% 100% 

4. Gradul de satisfacție al clienților 85% 98% 

5. Ponderea veniturilor din furnizarea de servicii 
specifice centrelor regionale (venituri proprii) 
realizate din totalul veniturilor repartizate(RON). 

60% 153079 

 

ELIBERAREA, GESTIONAREA ŞI ARHIVAREA  CERTIFICATELOR DE CALIFICARE 

/ ABSOLVIRE 

 

Evidenţa eliberării certificatelor de calificare sau de absolvire pentru persoanele cuprinse în 

programele de formare profesională în cadrul CRFPA Vâlcea se ţine prin următoarele documente: 

 registrul matricol general cu persoanele înscrise la programele de formare profesională 

 catalogul participanţilor pentru fiecare program de formare profesională, catalogul de examen 

şi foile de notare; 

 procesul verbal al comisiei de examinare; 

 registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de calificare 



7 

 

 registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de absolvire 

 tabelul nominal cu persoanele care au încheiat contract de formare profesională 

 

Evidenţa cerificatelor de calificare şi absolvire este ţinută  în: 

 Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de absolvire pentru cursurile de 

iniţiere şi specializare prin completarea acestuia cu pix de culoare neagră  

 Registrul de evidenţă nominală a eliberarii certificatelor de calificare pentru cursurile de 

calificare prin completarea acestuia cu pix de culoare neagră 

Formularele certificatelor de calificare sau de absolvire deteriorate sau completate greşit, cu 

ştersături, adăugiri suplimentare, cu ştampilă aplicată necorespunzător, se anulează cu aprobarea 

directorului CRFPA Vâlcea, prin scrierea cu litere mari, format de tipar, pe toată diagonala 

imprimatului cuvântul „ANULAT”, atât pe certificat, cât şi pe cotor. 

Menţiunea respectivă este facută şi în registrul corespunzător de evidenţă nominală a eliberării 

certificatelor, mentionându-se noua poziţie unde poate fi găsit certificatul nou. 

Pentru a aplica timbru sec pe noul certificat se notifică CAJ Vâlcea – Secretariatul Tehnic al 

Comisiei de Autorizare, menţionând motivul pentru care certificatul este anulat. 

În cadrul CRFPA Vâlcea certificatele de calificare şi absolvire, anexele la certificate şi 

registrele de evidenţă a certificatelor sunt ţinute într-o cameră separat în dulap metalic închis cu cheie. 

 

 

 

 

 

 

 

ȘEF SERVICIU FORMARE PROFESIONALĂ, 

 

Mendi-Vica NANIA 

 


