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REALIZAREA OBIECTIVELOR PLANULUI NAŢIONAL DE FORMARE 
PROFESIONALĂ ÎN ANUL 2016 

 
Activitatea de Formare Profesională 
 
Prin Planul Naţional de Formare Profesională 2016, Centrul Regional de Formare 
Profesională a Adulților Vâlcea şi-a propus cuprinderea în programe de formare 
profesională a unui număr de 2613 persoane, din care: 

 215 persoane care plătesc contravaloarea serviciilor de formare profesională, 

 2398 persoane care beneficiază de servicii gratuite de formare profesională, din 
care: 

 2278 şomeri aflaţi în evidenţele agenţiilor teritoriale pentru 
ocuparea forței de muncă; 

 120 persoane aflate în detenţie; 
 
Pe parcursul anului 2016 au fost cuprinse la cursuri de formare profesională 2438 
persoane, din care: 

 2032 şomeri, 

  57 persoane aflate în detenţie, 

  349 persoane din rândul celor care nu beneficiază de gratuitate. 
 
Din totalul persoanelor cuprinse la cursuri, 1296 au fost femei, reprezentand 53,15% din 
totalul persoanelor cuprinse la cursuri. 
 
În anul 2016, Centrul Regional de Formare Profesională 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, persoanele 
aflate în detenție. 
Astfel, 1095 persoane au fost din mediul rural şi 57 persoane aflate în detenție . 
În anul 2016 au început 112 programe de formare profesională, din care 96 programe au 
fost organizate pentru persoane din rândul şomerilor, 3 programe au fost organizate în 
penitenciare pentru persoanele aflate în detenţie și 13 programe au fost organizate 
pentru  personalul propriu al angajatorilor sau alte persoane interesate care  nu 
beneficiază de gratuitate. 
Din programele de formare profesională începute în anul 2016, 68,75% au fost programe 
de calificare sau recalificare şi 31,25% au fost programe de iniţiere, perfecţionare şi 
specializare. 
Astfel, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Vâlcea a organizat în anul 
2016 programe de formare, cu precădere, pentru calificări de nivel 1, 2 sau 3, programe 
la care pot participa persoane cu studii primare şi/sau medii. 
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Analizând nivelul de pregătire al celor 2032 persoane din rândul şomerilor la programele 
de formare profesională organizate în anul 2016, se observă o participare mai mare la 
programele de formare profesională înregistrat în rândul persoanelor cu studii medii 
(67,52%, respectiv 1372 persoane) şi studii primare (22,15%, respectiv 450 persoane), la 
polul opus aflându-se persoanele cu studii superioare (10,33%, respectiv 210 persoane).  
 
Structura șomerilor participanţi la cursuri, pe grupe de vârstă se prezintă astfel: 

 40,94% persoane cu vârsta sub 25 de ani, adică un număr de 832 persoane, 

 19% persoane cu vârsta cuprinsă între 25-35 de ani, adică un număr de 386 
persoane, 

 22,88% persoane cu vârsta cuprinsă între 35-45 de ani, adică un număr de 465 
persoane, 

 17,18% persoane cu vârsta peste 45 de ani, adică un număr de 349 persoane. 
 
 
 

         
 
 
Dintre cei 2032 șomeri participanţi la programele de formare profesională finanţate din 
BAS au absolvit 1105 persoane până la 31.12.2016. Un număr de 40 cursuri continuă şi 
urmează a se finaliza în anul 2017.  
În programele de formare organizate în anul 2016 au fost cuprinse 349 persoane care au 
plătit contravaloarea cursurilor de formare, 247 personal propriu al angajatorilor și 102 
persoane care şi-au plătit contravaloarea cursurilor de formare (din care au 
absolvit/obţinut certificat de absolvire 300 persoane până la 31.12.2016). 
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Pe parcursul anului 2016 s-au desfașurat 13 programe de formare profesională organizate 
pentru personalul propriu al angajatorilor din care 2 programe de formare profesională 
la solicitarea S.C. Călimănești - Căciulata, 9 cursuri la solicitarea S.C. CEZ DISTRIBUȚIE 
S.A. Craiova și 2 cursuri la solicitarea Uzinei Mecanice Băbeni. 
Programele de formare profesională pentru personalul propriu al angajatorilor au fost 
organizate după cum urmează:  6 cursuri în județul Vâlcea,  2 cursuri în județul Gorj, 2 
în județul Olt și câte un curs în județele Mehedinți, Teleorman și Argeș.  
 
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 si a 
angajatorilor . 
Cele mai multe programe de formare profesională gratuite au fost organizate în 
următoarele meserii/ocupaţii: ospătar (chelner) vanzator în unități de alimentație (13 
programe); frizer – coafor – manichiurist - pedichiurist (12 programe); inspector resurse 
umane (11 programe); lucrător în comerţ (10 programe);  bucătar (9 programe); 
fasonator mecanic ( 9 programe); competențe în limba engleză (6 programe); operator 
introducere, validare şi prelucrare date (5 programe); zidar pietrar tencuitor (4 
programe); etc. 
  
În vederea desfăşurării activităţii de formare profesională pentru persoane care 
beneficiază de servicii de formare profesională gratuite, CRFPA Vâlcea are arondate 
următoarele judeţe : Vâlcea, Argeş, Gorj, Prahova, Buzău. Cu toate acestea CRFPA 
Vălcea  a desfăşurat activităţi de formare profesională şi în judeţul Satu Mare.  
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Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Vâlcea deţine un numar de 30 
autorizaţii de formare profesională pentru ocupaţiile profesionale accesibile unei 
categorii de cursanţi (cursuri de calificare, perfectionare, specializare şi iniţiere) după 
cum urmează: 

NR 
CRT 

DENUMIRE 
CALIFICARE  

C.N./COR 
TIPUL 

PROGAMULUI* 

DURATA 
PROGRAMULUI        

- ORE -  

DATA 
OBTINERII 

AUTORIZATIEI 

0 3 4 5 6 7** 

1.   Brutar 7412.1.1 calificare nivel 1 360 05.09.2013 

2.   Bucătar 5122.2.1 calificare nivel 2 720 25.03.2016 

3.   Cofetar - patiser 7412.2.1 calificare nivel 2 720 25.03.2016 

4.   Cosmetician 5141.3.1 calificare nivel 3 1080 17.12.2013 

5.  Contabil 331302 specializare 360 05.09.2013 

6.  
Competente in limba 
engleza 

  initiere 60 
07.05.2014 

7.  
Competente in limba 
germana 

  initiere 60 
20.03.2014 

8.  
Confectioner asamblor 
articole din textile  

8286.1.2 calificare nivel 1 360 
05.02.2016 

9.  
Confecționer produse 
pirotehnice 

813145 initiere 300 
14.03.2016 

10.  
 Dulgher- tâmplar- 
parchetar 

7124.2.1 calificare nivel 2 720 
05.02.2016 

11.  Electrician constructor 7137.2.1 calificare nivel 2 720 05.11.2014 

12.  
 Electrician electronist 
auto 

7231.2.1 
calificare nivel 2 720 

15.04.2016 

13.  Fasonator mecanic 8141.1.6 calificare nivel 2 360 19.02.2016 

14.  
 Fierar betonist montator 
prefabricate 

7123.2.1 calificare nivel 2 720 05.09.2013 

15.   Formator 242401 perfectionare 60 26.02.2013 

16.  
 Frizer, coafor, 
manichiurist, pedichiurist 

5141.2.1 calificare nivel 2 720 
17.12.2013 

17.  
 Instalator instalatii 
tehnico -sanitare si de 
gaze 

7136.2.2 calificare nivel 2 720 
20.05.2015 

18.  Inspector resurse umane 333304 perfectionare 240 05.09.2013 

19.  
Instructor preparator 
formare 333309 

perfectionare 45 
19.02.2015 

20.   Lucrător în comerţ 5220.1.1 calificare nivel 1 360 16.06.2014 

21.  
 Lucrător în creşterea 
animalelor 

6121.1.1 calificare nivel 1 360 
19.02.2015 

22.   Lucrător în cultura 6111.1.1 calificare nivel 1 360 19.02.2015 
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Programele furnizate sunt autorizate conform legislaţiei în vigoare respectiv 
OG.nr.129 privind formarea profesională cu modificările și completările ulterioare, şi 
corespund cererilor de pe piaţa muncii. 

 Serviciile oferite se adresează atât şomerilor, indemnizaţi sau neindemnizaţi, cât 
şi tinerilor absolvenţi, persoanelor care desfăşoară activităţi în mediul rural, romi sau 
oricărei persoane adulte aflate în cautarea unui loc de muncă.       
Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Vâlcea, prin oferta de cursuri de 
formare profesională a dovedit mobilitate, adaptându-se la cerinţele pieţei forţei de 
muncă și reușind să ofere cursuri pentru domenii de activitate diverse. 
 

    

În anul 2016 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. 

 
SITUAȚIA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ MANAGERIALĂ  AI CENTRULUI 

REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR VÂLCEA la 31.12.2016 
 
 

Indicator 
Valoare de realizat 

2016 
Realizat 2016 

1. Numarul total de persoane cuprinse la 
cursuri, in anul curent din care: 

2613 2438 

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

2398 2089 

1.2.Plătitori 215 349 

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

2278 2032 

Numar total someri cuprinsi la cursuri de 
formare profesionala desfasurate prin CRFPA 

1071 1064 

plantelor 

23.   Mecanic auto 7231.2.2 calificare nivel 2 720 26.02.2016 

24.  
 Operator introducere, 
validare,  prelucrare date 

4113.2.1 calificare nivel 2 720 
05.02.2016 

25.  
 Operator introducere, 
validare,  prelucrare date 

413201 perfectionare 90 
27.08.2014 

26.  
 Ospătar (chelner) 
vânzător în unităţi de 
alimentaţie  

5123.2.1 calificare nivel 2 720 
25.03.2016 

27.  Tamplar universal 3226.3.1 calificare nivel 2 720 27.07.2016 

28.   Tehnician maseur 3226.3.1 calificare nivel 3 1080 10.01.2013 

29.   Zidar-pietrar-tencuitor 7122.2.1 calificare nivel 2 720 05.02.2016 

30.  
 Zugrav, ipsosar, tapetar, 
vopsitor 

7141.2.1 calificare nivel 2 720 
06.12.2016 
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Valcea pentru AJOFM Valcea 

Numar total someri cuprinsi la cursuri de 
formare profesionala desfasurate prin CRFPA 
Valcea pentru AJOFM Arges 

480 294 

Numar total someri cuprinsi la cursuri de 
formare profesionala desfasurate prin CRFPA 
Valcea pentru AJOFM Gorj 

515 488 

Numar total someri cuprinsi la cursuri de 
formare profesionala desfasurate prin CRFPA 
Valcea pentru AJOFM Satu Mare 

84 71 

Numar total someri cuprinsi la cursuri de 
formare profesionala desfasurate prin CRFPA 
Valcea pentru AJOFM Prahova 

0 41 

Numar total someri cuprinsi la cursuri de 
formare profesionala desfasurate prin CRFPA 
Valcea pentru AJOFM Buzau 

128 74 

3. Rata de absolvire 95% 100% 

4. Grad de satisfactie al clientilor 85% 98% 

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

60% 181,9% 

 

 
 


