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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

 

 

 

 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 855 din 26 noiembrie 1998 privind 

înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic 

 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii prezentului act normativ  

 

 

 

1.Descrierea situației actuale   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Prin Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 4 

decembrie 1998 a fost înființat Centrul Naţional de Dezvoltare 

a Învăţământului Profesional şi Tehnic.   

      Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului 

Profesional şi Tehnic, denumit în continuare CNDIPT, 

instituție aflată în subordinea Ministerului Educației Naționale,  

are scopul de a contribui la creşterea relevanţei sistemului de 

educaţie şi formare profesională iniţială în raport cu nevoile 

de dezvoltare socio-economică la nivel naţional, regional şi 

local şi a atractivităţii  acestuia, în condiţiile asigurării de 

şanse egale  de dezvoltare personală şi profesională a 

tuturor elevilor. CNDIPT asigură coordonarea ştiinţifică şi 

dezvoltă metodologiile de proiectare, dezvoltare, 

implementare şi revizuire a calificărilor și curriculumului 

pentru învăţământul profesional şi tehnic, asigură 

coordonarea ştiinţifică şi dezvoltă metodologii de proiectare a 

sistemului de evaluare şi de certificare a formării profesionale 

specifice învăţământului profesional şi tehnic.  

De asemenea asigură coordonarea ştiinţifică şi elaborează 

propuneri privind pregătirea personalului didactic din 
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învăţământul profesional şi tehnic și asigură coordonarea 

ştiinţifică a proiectelor de inovare şi de dezvoltare a 

învăţământului profesional şi tehnic. CNDIPT coordonează 

elaborarea şi actualizarea periodică a documentelor de 

planificare strategică a ofertei de educaţie şi formare 

profesională iniţială, la nivel regional şi judeţean. 

Potrivit art. 3 lit. o) din Hotărârea de Guvern nr. 855/1998 

privind înfiinţarea CNDIPT, cu modificările și completările 

ulterioare, CNDIPT a asigurat îndeplinirea funcţiei de 

organism intermediar pentru Programul operaţional sectorial - 

dezvoltarea resurselor umane, axa prioritară 2, domeniile 

majore de intervenţie 2.1 tranziţia de la şcoală la viaţa activă şi 

2.3 accesul şi participarea la formarea profesională continuă. 

      Conform art. 8 al aceluiași act normativ,  numărul maxim 

de posturi ale CNDIPT este de 136. 

      În baza prevederilor art. 10 alin. (3) și alin. (4) din 

Hotărârea de Guvern nr. 44/2016 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice, cu modificările și completările ulterioare, din 

structura CNDIPT au fost mutate 50 de posturi aferente 

activităţii de organism intermediar în structura Ministerului 

Educaţiei Naţionale - OI POCU.  

       În baza Hotărârii de Guvern nr.518/2017 pentru 

modificarea și completarea Hotărârii de Guvern 26/2017 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 

Naţionale, din structura CNDIPT au fost mutate 12 posturi în 

structura Ministerului Educaţiei Naţionale. 

     În baza Hotărârii de Guvern nr. 683/2017 pentru 

modificarea Hotărârii de Guvern 1401/2009 privind înființarea, 

organizarea şi funcţionarea Centrului Național de Evaluare și 

Examinare au fost mutate 3 posturi în structura Centrului 

Național de Evaluare și Examinare. 

     În baza Acordului cadru încheiat între Consiliul Federal 

Elvețian și Guvernul României, referitor la implementarea 

Programului de cooperare româno-elvețian pentru reducerea 

disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene 

extinse și a Acordului încheiat între Ministerul Educației 

Naționale și Universitatea Pedagogică din Zurich, CNDIPT a 

încheiat un Acord de Cooperare cu Universitatea Pedagogică 

din Zurich (PHZH)-Centrul pentru proiecte internaționale în 

domeniul educației (IPE), pentru implementarea proiectului 

Job Orientation-training in Businesses and Schools (JOBS).  
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Proiectul JOBS are ca obiectiv promovarea instruirii privind 

orientarea profesională în ultimii ani de învățământ secundar 

inferior și primii ani de învățământ secundar superior, în 

sistemul de învățământ din România.  

Conform prevederilor Addendum-lui la proiect și a Acordului 

de Cooperare cu Universitatea Pedagogică din Zurich (PHZH)-

Centrul pentru proiecte internaționale în domeniul educației 

(IPE), a fost agreată înființarea departamentului JOBS în cadrul 

CNDIPT. Acest departament are ca scop să asigure 

sustenabilitatea rezultatelor proiectului, să sprijine 

implementarea acestora în curriculumul revizuit, să continue 

formarea cadrelor didactice pentru a  aplica curriculumul 

revizuit cu introducerea elementelor de orientare și consiliere, 

să sprijine colaborarea dintre unitățile de învățământ și 

operatorii economici pentru asigurarea consilierii și orientării 

profesionale a elevilor.     

 

În Planul de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţii ex-

ante pentru Obiectivul Tematic 10. Investiții în educație, 

formare și formare profesională pentru competențe și 

învățare pe tot parcursul vieții, Condiţionalitatea 10.4. 

Învăţământul profesional: Existența unui cadru strategic de 

politică națională sau regională pentru creșterea calității și 

eficienței sistemelor de educație și formare profesională 

(EFP), în limitele articolului 165 din TFUE, România a 

raportat că sunt măsuri implementate privind dezvoltarea 

unor sisteme EFP orientate spre cerere în sensul că sunt 

constituite şi sunt funcţionale parteneriate sistematice la 

nivel regional si judeţean în cadrul structurilor manageriale 

consultative: Consorţiile regionale şi Comitetele Locale de 

Dezvoltare a Parteneriatului Social din care fac parte 

reprezentanţii filialelor regionale ale CNDIPT. În acelaşi 

document s-a asumat ca acţiune viitoare realizarea 

demersurilor necesare în scopul unei mai riguroase 

reglementări a funcţionării Consorţiilor Regionale. În urma 

asumării acestei acţiuni a fost aprobat prin OMECS nr. 

4456/08.07.2015 Cadrul general de organizare şi funcţionare 

a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul 

profesional şi tehnic (Consorţiile regionale şi Comitetele 

Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social) . Prin OMEN  

4456/08.07.2015, CNDIPT asigură prin angajaţii săi din 

regiunile de  dezvoltare, secretariatul Consorţiilor regionale. 

Având în vedere raportarea menţionată anterior şi 

angajamentele asumate de România, este necesară păstrarea 

structurii CNDIPT, cu o componentă regională, realizată cu 

personal care își desfășoară activitatea în teritoriu.  
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2. Schimbări preconizate                Prin prezentul proiect de act normativ se propune 

reorganizarea CNDIPT prin eliminarea atribuțiilor specifice 

de Organism Intermediar ca urmare a încetării  Acordului de 

delegare de funcții privind implementarea Programului 

Operațional  Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013 cu nr. VET/ 1981/01.08.2017 și preluarea personalului 

Organismului Intermediar . 

Întrucât prin Hotărârea de Guvern nr. 518/2017 pentru 

modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 26/2017 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 

Naţionale, din structura CNDIPT au fost mutate 12 posturi 

în structura Ministerului Educației Naționale,iar în baza 

prevederilor art. 10 alin. (3) și alin. (4) din Hotărârea de 

Guvern nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu 

modificările și completările ulterioare, din structura CNDIPT 

au fost mutate 50 de posturi aferente activităţii de organism 

intermediar în structura Ministerului Educaţiei Naţionale -OI 

POCU se  impune  o reducere a  numărului de posturi 

aferente CNDIPT de la 136 posturi la 55 posturi.  

Prin Programul de Guvernare 2017-2020 sunt prevăzute o serie 

de măsuri care au în vedere dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale ale elevilor din învățământul secundar inferior. 

Având în vedere experiența Centrului Național de Dezvoltare a 

Învățământului Profesional și Tehnic în elaborarea 

curriculumului pentru învățământul profesional și tehnic, parte 

a curriculumului național și integrarea competențelor 

antreprenoriale în formarea cadrelor didactice pentru aplicarea 

metodei de predare-învățare prin firma de exercițiu, în 

administrarea platformei firmelor de exercițiu a centralei 

firmelor de exercițiu (ROCT), în organizarea, începând cu anul 

2008, a competiției Business plan și în sprijinirea organizării 

târgurilor firmelor de exercițiu, atribuțiile Centrului Național de 

Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic se vor 

diversifica.  

În plus, având în vedere, strategiile Ministerului Educației 

Naționale pentru învățământul profesional și tehnic se 

propune  introducerea de noi atribuții care se referă la: 
 - monitorizarea şi evaluarea politicilor, strategiilor şi 

programelor din domeniul  formării profesionale iniţiale; 

- coordonarea extinderii şi dezvoltării metodelor de învăţare 

pentru dobândirea competenţelor antreprenoriale ale 

participanților la programele de formare, prin învățământul 

profesional și tehnic, din unităţile de învăţământ profesional şi 

tehnic.  

-  asigurarea coordonării ştiinţifice şi dezvoltarea metodologiilor 
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specifice de asigurare și monitorizare a calității  programelor de 

educație și formare profesională din învățământul profesional și 

tehnic, inclusiv pentru componenta de învățare la locul de muncă; 

- implementarea programelor de formare profesională continuă a 

personalului didactic din învăţământul profesional şi tehnic, 

inclusiv în domeniul educației antreprenoriale, precum şi a 

personalului partenerilor economici, implicat în formarea 

profesională iniţială; 

- asigurarea, cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale, a 

controlulului, monitorizării şi evaluării anumitor componente ale 

procesului de educaţie şi formare profesională iniţială; 

 - dezvoltarea principiilor și metodologiilor de monitorizare a 

inserției socio-profesionale a absolvenților din învățământul 

profesional si tehnic și realizarea, în parteneriat cu instituţii cu 

atribuţii în ocuparea forţei de muncă, a monitorizării inserţiei 

profesionale a acestora; 

- asigurarea, la solicitarea şi în numele Ministerului Educaţiei 

Naţionale, a reprezentării în organismele/instituţiile şi în 

organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, pentru 

domeniile sale de activitate; 

- îndeplinirea responsabilității în cadrul Sistemului de Informare 

al Pieței Interne (sistemul IMI), în măsura în care se află sub 

controlul său, inclusiv prin transmiterea de răspunsuri adecvate 

și prompte la cererile de cooperare administrativă;  

- sprijinirea promovării învățământului profesional și tehnic, a 

consilierii și orientării profesionale a  elevilor, în scopul creșterii 

participării acestora în învățământul profesional și tehnic și 

monitorizarea acţiunilor de informare şi publicitate de la nivel 

naţional şi judeţean, destinate promovării învăţământului 

profesional şi tehnic; 

De asemenea, având în vedere încetarea funcției de organism 

intermediar a CNDIPT pentru Programul operaţional sectorial - 

dezvoltarea resurselor umane, axa prioritară 2, domeniile majore 

de intervenţie 2.1 (tranziţia de la şcoală la viaţa activă) şi 2.3 

(accesul şi participarea la formarea profesională continuă) se 

propune abrogarea atribuțiilor care vizau: 

- asigurarea pregătirii şi participării unităţilor şcolare la 

programele şi proiectele de dezvoltare socioeconomică la nivel 

naţional, regional şi local; 

- asigurarea, la cererea Ministerului Educaţiei Naţionale, a 

pregătirii şi participării unităţilor şi instituţiilor subordonate 

acestuia la programele comunitare ce vizează fondurile europene 

structurale; 

- asigurarea îndeplinirii funcţiei de organism intermediar pentru 

Programul operaţional sectorial - dezvoltarea resurselor umane, 

axa prioritară 2, domeniile majore de intervenţie 2.1 (tranziţia de 

la şcoală la viaţa activă) şi 2.3 (accesul şi participarea la 

formarea profesională continuă). 
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Având în vedere diferitele tipuri de raporturi juridice în care 

este implicat CNDIPT pentru realizarea scopului său se 

impune introducerea posibilității de a încheia contracte civile 

și contracte de drepturi de autorpentru a se putea derula 

unele dintre  proiecte cofinanţate din fonduri externe, în 

afara numărului maxim de posturi, în condiţiile legii. 

În aceste condiții se propune modificarea  Hotărârii de 

Guvern  nr. 855/1998 privind organizarea și funcționarea 

Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional 

și Tehnic.  

3. Alte informații Nu este cazul. 

 

 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ  

 

 

 

1. Impactul macro-economic               Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.  

 

1
1
. Impactul asupra mediului 

concurențial și domeniului 

ajutoarelor de stat 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.  

 

2. Impactul asupra mediului 

de afaceri 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2
1
. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2
2
. Impactul asupra 

întreprinderilor mici și 

mijlocii 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social                      Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Impactul asupra mediului Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Alte informații                      Nu este cazul. 
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Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

Prezentul act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.                                                                                                                                                                                                                                 

                - mii lei - 

               Indicatori Anul 

Curent 

Următorii 

4 ani 

Media 

 pe 5 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din 

acesta: 

    (i) impozit pe profit 

-920 -2208 -2208 -2208 -2208 -1950 

    (ii) impozit pe venit       

b) bugetele locale: 

    i) impozit pe profit 

      

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

    (i) contribuții de 

asigurări 

      

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare,                       

   plus/minus, din care:                              

      

                    

a) buget de stat, din 

acesta:                           

    (i) cheltuieli de 

personal     

-920 -2208 -2208 -2208 -2208 -1950 

    (ii) bunuri şi servicii                                   

                   

 b) bugete locale:  

     (i) cheltuieli de 

personal    

      

    (ii) bunuri şi servicii                                  

 c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat:                

     (i) cheltuieli de 

personal       

      

    (ii) bunuri şi servicii                                                                                                    

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care:                                  

 a) buget de stat                         

-920 -2208 -2208 -2208 -2208 -1950 
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 b) bugete locale                                

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii      

cheltuielilor bugetare                                   

      

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea  

veniturilor bugetare                                       

      

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

și/sau cheltuielilor 

bugetare 

Prin HG 

518/2017, 12 

posturi din 

statul de 

functii al 

CNDIPT au 

fost realocate 

MEN.    

Reincadrarea 

personalului 

CNDIPT OI 

POSDRU 

conform legii 

153/2017, 

cheltuielile de 

personal sunt 

mai mici cu 

184 mii 

lei/luna 

184 

mii*5luni=920 

mii lei 

Prin HG 518/2017, 12 posturi din statul de 

functii al CNDIPT au fost realocate MEN.    

Reincadrarea personalului CNDIPT OI 

POSDRU conform legii 153/2017, 

cheltuielile de personal sunt mai mici cu 

184 mii lei/luna 

184mii*12luni=2208 mii lei 

 

7. Alte informații                              

 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 

1.Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor prezentului act 

normativ (acte normative în vigoare ce 

vor fi modificate sau abrogate, ca urmare 

a intrării în vigoare a prezentului act 

normativ): 

a) acte normative care se modifică sau se 

abrogă ca urmare a intrării în vigoare a 

prezentului act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

Se modifică Hotărârea de Guvern nr. 855/1998 

privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare 

a Învăţământului Profesional şi Tehnic. 
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elaborate în vederea implementării noilor 

dispoziții 

 

1
1
. Compatibilitatea prezentului act 

normativ cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Conformitatea prezentului act normativ 

cu legislația comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare                                              

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect.  

 

 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii 

Europene              

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect.  

5. Alte acte normative şi/sau        

documente internaționale din care decurg 

angajamente, făcându-se referire la un 

anume acord, o anume rezoluție sau 

recomandare internațională ori la alt 

document al unei organizații 

internaționale:          

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

7. Alte informații                   Nu este cazul. 

                                                                 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

1. Informații privind procesul de                                             

consultare cu organizații                                                 

neguvernamentale, institute de                                            

cercetare şi alte organisme                                           

implicate                         

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Fundamentarea alegerii  organizațiilor cu 

care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor 

organizații este legată de obiectul 

prezentului act  normativ                          

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Consultările organizate cu autoritățile 

administrației publice locale, în situația în 

care prezentul act normativ are ca obiect 

activități ale    acestor autorități, în condițiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităților administrației 

publice locale la elaborarea  proiectelor de 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

 

 

 

 

 



10 

 

acte normative      

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente      

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Informații privind avizarea de către:                           

a) Consiliul Legislativ    

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării                                                                

c) Consiliul Economic şi Social                                            

d) Consiliul Concurenței                                                  

e) Curtea de Conturi              

Proiectul de act normativ este supus avizării 

Consiliului Legislativ. 

 

6. Alte informații                   Nu este cazul. 

 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea prezentului act normativ 

1. Informarea societății civile cu  privire la 

necesitatea elaborării  prezentului act 

normativ                

                               

 

 Proiectul de act normativ a îndeplinit procedura 

privind transparența decizională prevăzută de Legea 

nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată,  

2. Informarea societății civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma  

implementării prezentului act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătății şi 

securității cetățenilor sau diversității 

biologice                         

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Alte informații                   Nu este cazul. 

                                                         

         

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 1. Măsurile de punere în aplicare a 

prezentului act normativ de către 

autoritățile administrației publice 

centrale şi/sau locale - înființarea unor 

noi organisme  sau extinderea 

competențelor instituțiilor existente                                                   

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 2. Alte informații                   Nu este cazul. 
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de HOTĂRÂRE pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 855 din 26 noiembrie 1998 privind înfiinţarea 

Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, pe care îl supunem 

Guvernului spre adoptare. 

 

 

Ministrul Educației Naționale  

 

Liviu Marian POP 

 

 

 

 

 

Avizăm favorabil 

 

 

Viceprim-ministru, 

Ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 

 

Sevil SHHAIDEH 

 

 

 

Ministrul Finanțelor Fublice,                          Ministrul Muncii și Justiției Sociale 

         Ionuț MIȘA                                              Lia- Olguța VASILESCU 

 

 

 

 

Ministrul Justiției, 

 

Tudorel TOADER 
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Secretar de Stat,                                                                       Secretar de Stat, 

                                                                                                                                                                                 

Ariana Oana BUCUR                                            Gabriel Liviu ISPAS 

 

 

 

 

Secretar General, 

                         Dănuț GHICAN        

 

 

 

Direcția Generală Juridic 

 

Director General 

Crina Mădălina CIOBANU 

 

 

       Direcția Generală Economică 

 

Director General                                                         

Mihai PĂUNICĂ 

 

             

 

 

Direcţia Generală Învățământ Secundar  

Superior și Educație Permanentă 

 

Director General 

Corina MARIN 
 

 

 

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului 

Profesional și Tehnic 

 

Director 

      Gabriela Liliana PETRE 

 

 

 

Aviz de legalitate,                                                               Aviz de conformitate, 

   Valentin POPESCU 

 


