Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie So ciala
Agentia Judet eana pentru Plati si In spectie Sociala Iasi

AGENŢIA JUDEŢEANĂ
PENTRU PLĂŢI ŞI
INSPECŢIE SOCIALĂ IAŞI
(A.J.P.I.S. IAI)

FORMAREA PROFESIONALĂ A
ADULILOR
- CALEA SPORIRII PE PIAA
MUNCII A RESURSELOR UMANE
COMPETITIVE I ADAPTABILE

O.U.G. nr. 113/2011 privind organizarea i
funcionarea Ageniei Naionale pentru Plăi i
Inspecie Socială;
H.G. nr. 151/2012 privind aprobarea statutului
propriu de organizare i funcionare a Ageniei
Naionale pentru Plăi i Inspecie Socială;

Cadrul legal specific
O.G.
nr.
129/2000
privind
formarea
profesională a adulnilor, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 375/2002,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
H.G. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonannei Guvernului nr. 129/2000 privind
formarea
profesională
a
adulnilor,
cu
modificările şi completările ulterioare;

Ordinul comun nr. 353/2003 al Ministrului muncii,
solidaritănii sociale şi familiei şi nr. 5.202/2003 al
Ministrului educaniei, cercetării şi tineretului
pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a
furnizorilor de formare profesională a adulnilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ordinul comun nr. 501/2003 al Ministrului muncii,
solidaritănii sociale şi familiei şi nr. 5.253/2003 al
Ministrului educaniei, cercetării şi tineretului
pentru aprobarea Metodologiei certificării formării
profesionale a adulnilor, cu modificările şi
completările ulterioare, alte acte normative
subsecvente;
Instruciunile Ministerului Muncii i Justiiei Sociale
(MMJS);
etc.

A.J.P.I.S. Iași este un serviciu public decencentrat
în suborsinea bgenţiei Naţionale pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială (A.N.P.I.S.), cu persenalitate
juridică, finanţat de la bugetul de stat.
A.J.P.I.S. Iași aplică în teritoriu politicile,
strategiile, legislaţia şi programele elaborate se
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale (M.M.J.S.) și
b.N.P.I.S. în demeniul beneficiiler de asistenţă
secială, a serviciiler seciale, a inspecţiei seciale, a
fermării prefesienale a adulțiler şi în alte arii de
cempetenţă.

Activitatea de formare profesională a
adulnilor se desfăşoară, la nivel naional,
începând cu anul 2003.
Până la data de 31.12.2016 activitatea a fost
coordonată de Autoritatea Naională pentru
Calificări (fost CNFPA);
În prezent, această activitate este coordonată
de Minsterul Muncii i Justiiei Sociale (MMJS),
care este reprezentat în teritoriu de comisiile
de
autorizare
judeene/a
municipiului
Bucureti.

Componena comisiilor de autorizare:
a) directorul AJPIS, respectiv a municipiului Bucureşti,
care are calitatea de preşedinte;
b) un reprezentant al inspectoratului şcolar judenean,
respectiv al municipiului Bucureşti;
c) un reprezentant al agenniei pentru ocuparea fornei
de muncă judenene, respectiv a municipiului
Bucureşti;
d)
un reprezentant
al
asocianiilor patronale
reprezentative la nivel judenean, propus prin
consens;
e) un reprezentant al organizaniilor sindicale
reprezentative la nivel judenean, propus prin
consens.

Ce este formarea profesională a
adulilor?
Formarea profesională a adulnilor, finalizată
cu certificate de calificare sau de absolvire cu
recunoaştere nanională şi/sau certificate de
competenne profesionale, este o activitate de
interes general care face parte din sistemul
nanional de educanie şi formare profesională.

Cine poate participa la programele de
formare profesională a adulilor?
La programele de formare profesională a
adulilor, organizate de furnizorii de formare
profesională a adulilor autorizai,
pot
participa adulii. Acetia au drepturi egale de
acces la formare profesională, fără discriminări
pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică,
apartenennă politică sau religioasă.
Programele de formare profesională se pot
realiza atât în limba română, cât şi în limbile
minoritănilor nanionale sau într-o limbă de
circulanie internanională.

Cine poate fi furnizor de formare
profesională a adulilor?
Formarea profesională a adulnilor se poate
realiza, după caz, de persoane fizice sau
persoane juridice, de drept public sau privat,
stabilite în România, în statele membre ale
Uniunii Europene sau în statele aparninând
Spaniului Economic European, indiferent de
forma juridică de organizare a acestora,
denumite furnizori de formare profesională.

Formarea profesională a adulnilor
cuprinde:
Formarea profesională ininială – care asigură
pregătirea
necesară
pentru
dobândirea
competennelor profesionale minime necesare
pentru obninerea unui loc de muncă;
Formarea profesională continuă, organizată
prin alte forme decât cele specifice sistemului
nanional de învănământ - este ulterioară
formării ininiale şi asigură adulnilor fie
dezvoltarea competennelor profesionale deja
dobândite, fie dobândirea de noi competenne.

Forme de organizare
Formarea profesională a adulnilor se
organizează prin programe de ininiere,
calificare, recalificare, perfecnionare,
specializare, definite astfel:
a) ininierea reprezintă dobândirea
uneia sau mai multor competenne
specifice
unei calificări conform
standardului ocupanional (SO) sau de
pregătire profesională (SPP);

b) calificarea, respectiv recalificarea,
reprezintă pregătirea profesională care
conduce la dobândirea unui ansamblu de
competenne profesionale care permit
unei persoane să desfăşoare activităni
specifice uneia sau mai multor ocupanii;
c) perfecnionarea reprezintă pregătirea
profesională care conduce la dezvoltarea
sau
completarea
cunoştinnelor,
deprinderilor
sau
competennelor
profesionale ale unei persoane care
denine deja o calificare;

d) specializarea reprezintă dezvoltarea
competennelor
în
cadrul
aceleiaşi
calificări, dobândirea de competenne noi
în aceeaşi arie ocupanională sau într-o
arie ocupanională nouă, dobândirea de
competenne
fundamentale/cheie
sau
competenne tehnice noi.

Formarea profesională i piaa
muncii
FPA este coordonată de Minsterul Muncii i se
organizează în mod distinct pe niveluri de
pregătire, profesii, ocupanii, meserii şi
specializări, pentru că legiuitorul ine seama
de:
nevoile angajatorilor;
de competennele de bază ale adulnilor;
de cerinnele posturilor pe care aceştia le
ocupă i de posibilitănile lor de promovare
sau de încadrare în muncă;
de cerinnele de pe piana muncii şi aspiraniile
adulnilor.

Piana
muncii,
caracterizată
printr-un
dinamism accentuat, generază permanent
multiple şi diversificate nevoi de formare.
Pe piana formării profesionale, nevoile de
formare se manifestă sub forma cererii de
formare. Aceasta poate căpăta două forme:
cererea rezultată din nevoile reale ale
pienei muncii;
cererea de formare individuală, rezultată
din dorinnele personale, la rândul lor
determinate de speranna găsirii unui loc de
muncă sau sporirea veniturilor.

La
realizarea
procesului
de
formare
profesională a adulnilor participă următorii
“actori”:
Ministerul Muncii i Justiiei Sociale ( până la
31.12.2016 -Autoritatea Nanională pentru Calificări (ANC),
fost CNFPA);

Comisia Judeneană/a municipului Bucureti de
Autorizare a Furnizorilor de Formare
Profesională a Adulnilor (CAJ) şi Secretariatul
Tehnic Judenean/a municipiului Bucureti
(STJ);
Furnizorii de formare profesională a adulnilor
autorizai (FFPA);
Cursannii.

Formele de realizare a formării profesionale a
adulnilor sunt:
a) cursuri (programe de formare) organizate de
furnizorii de formare profesională (autorizai
sau neautorizai);
b) cursuri organizate de angajatori în cadrul
unitănilor proprii;
c) stagii de practică şi specializare în unităni din
nară sau din străinătate;
d) alte forme de pregătire profesională.

Formarea profesională a adulnilor, organizată
de furnizorii de formare profesională a
adulilor autorizai (FFPA), se realizează prin
programe de formare profesională a
adulilor autorizate (cursuri).
Programele de formare profesională (PFPA) se
organizează de furnizorii de formare
profesională autorizai pentru:
- ocupanii cuprinse în Clasificarea ocupaniilor
din România (C.O.R.);
calificări
cuprinse
în
Nomenclatorul
calificărilor (N.C.).

Formarea profesională a adulilor în
judeul IAI
În judeul Iai, MMJS este reprezentat de
Comisia de Autorizare a Furnizorilor de
Formare Profesională a Adulnilor a Judenului
Iaşi (CAJ Iaşi).
Comisia este ajutată în implementarea
legislaniei şi desfăşurarea
activitănilor
specifice de autorizare şi coordonare a
furnizorilor
de
formare
profesională
autorizani, conform legii, de Secretariatul
Tehnic Judenean Iaşi (STJ al CAJ Iaşi).

Statistică FFPA i PFPA în judeul Iai
Nr.
FFPA
autoriza
ți (2004
–2018)

Nr. PFPA
autorizate
(2004 –
2018)

Nr. FFPA
autorizați în
prezent

Nr. PFPA
autorizate
în prezent

Nr. absolvenți
care au
obținut
certificate de
calificare
(2004 –
2017)

Nr.
absolvenți
care au
obținut
certificate de
absolvire
(2004 –
2017)

Nr. total al
absolvențil
lor
(2004 –
2017)

cca.
255

1699

152

530

100839

149982

250821

Numărul absolvenilor (atât la calificări,
cât i la ocupaii) a fluctuat de-a
lungul anilor, astfel:
anul cu cei mai muli absolveni: 2015
(19099 – calificare i 10998 absolvire);
anul cu cei mai puini absolveni: 2016
(2929 calificare i 6018 absolvire).

Creterea nr. de absolveni s-a datorat, în
special:
Numărului mare de proiecte cu finanare europeană
în domeniul resurselor umane care au fost accesate i
derulate de furnizorii de formare profesională a
adulilor autorizai în judeul Iai;
Programelor comunitare, sociale si educationale care
au venit in sprijinul şomerilor inregistrati în rândul
persoanelor absolvente a învănământului obligatoriu
sau cel mult a studiilor medii care s-au îndreptat
spre altfel de cursuri în vederea recalificarii si a
acumulării de competenne în domenii noi de activitate
(programe organizate în special de A.J.O.F.M. Iai).

Diminuarea nr. de cursani începând cu anul
2016 a fost determinată, in special, de:
Scăderea numărului de proiecte cu finannare
europeană in domeniul resurselor umane care au
fost accesate şi derulate de către FFPA din judenul
Iaşi;
Diminuarea nr. programelor comunitare, sociale şi
educanionale promovate la nivel local i naional;
Inexistena unor cercetări aprofundate la nivelul ANC
i MMJS care evidenieze cerinele concrete ale pieei
muncii, astfel încât FFPA să poată organiza cursuri
adaptate nevoilor reale de pregătire pentru piaa
muncii;
Preurile ridicate ale programelor de formare
profesională a adulilor autorizate.

Programe de calificare cu ponderea cea mai
mare în numărul total al absolvenilor :
Agent de securitate
Tehnician maseur
Cosmetician
Coafor
Frizer
Îngrijitoare bolnavi la domiciliu
Îngrijitoare bătrâni la domiciliu
Bucătar
Oaspătar (chelner) vânzător în unităni de alimentanie
Fizer-coafor-manichiurist-pedichiurist
Îngrijitoare copii
Cofetar-patiser
Autor mecanic auto, Agent comercial, Asfaltator, Electrician
exploatare medie i joasă tensiune etc.

Programe de absolvire cu ponderea cea mai
mare în numărul total al absolvenilor:
Stilist protezist de unghii
Machior
Formator
Inspector/referent resurse umane
Operator introducere, validare i prelucrare date

Competenne cheie, comune mai multor ocupanii (competenne
antreprenoriale, competenne sociale şi civice, comunicare în
limba engleză)
Manager proiect
Expert achiziii publice
Evaluator de furnizori i programe de formare
Pedagog de recuperare
Contabil
Auditor în domeniul calităii
Cadru tehnic cu atribuii în prevenirea i stingerea incendiilor
etc.

DIFICULTĂI ÎNTÂMPINATE ÎN
DESFĂURAREA ACTIVITĂII DE
FORMARE PROFESIONALĂ A ADULILOR
Legislaia
neactualizată
i
neadaptată
realităilor i cerinelor pieii muncii;
Necorelarea actelor normative deja existente cu
unele noi,
care reglementează aspecte ce
privesc i formarea profesională a adulilor;
Inexistena unor cercetări aprofundate la
nivelul ANC i MMJS care să evidenieze
cerinele concrete ale pieei muncii, astfel încât
FFPA să poată organiza cursuri adaptate
nevoilor reale de pregătire pentru piaa muncii;

Activitatea ineficientă a Comitetelor sectoriale
în scrierea de Standarde Ociupaionale (SO)
pentru ocupaii/calificări noi, solicitate pe
piaa muncii;
Inexistena, până de curând, a unui model
unitar de Standard Ocupaional (SO) care să
impună aceleai condiii de desfăurare
(programa de pregătire, planul de pregătire, nr. de
ore de pregătire teoretică i practică) pentru toi

furnizorii care se autorizează
anumită ocupaie / calificare;

pentru

o

În unele cazuri nu se realizează pregătirea la
nivelul standardelor de performană. Nu există
o motivaie pentru învăare/acumulare de
cunotine noi a participanilor la cursuri, fapt
corelat uneori cu manifestarea unui interes
scăzut a furnizorilor în livrarea unor cursuri cu
un coninut înalt calitativ pentru cursani.

PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂIREA
ACTIVITĂII DE FORMARE PROFESIONALĂ A
ADULILOR
Actualizarea legislaiei în domeniul FPA;
Eficientizarea activităii Comitetelor sectoriale
i realizarea de SO pentru ocupaiile/calificările
noi într-un timp cât mai scurt, pentru a permite
autorizarea în domeniile respective, conform
cerinelor pieei muncii;
Introducerea unui sistem care să impună
furnizorilor
respectarea
termenelor
i
condiiilor prevăzute de legislaia în domeniu;

Înfiinnatea unei Baze de date nanională, care să
gestioneze Registru nanional al absolventilor

programelor
autorizate
de
formare
profesională a adulnilor, de completarea căruia
ar trebui să fie responsabili furnizorii de
formare
profesională
autorizai.
Măsura
propusă ar asigura, pe de o parte,
responsabilizarea FFPA (deoarece ar răspunde conform
legislaiei în vigoare, pentru toate datele introduse în Baza de

iar pe de altă parte ar crea, în sistem real,
o bază de date cu toi absolvenii programelor
de formare autorizate din ară.

date),

ALESE MULUMIRI !

