
 
 

HOTĂRÂRE 

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

înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic 

 

        

În temeiul prevederilor art. 108  din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin.(1) din Legea 

90/2001 privind organizarea și funcționarea guvernului și a ministerelor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

ARTICOL UNIC 

Hotărârea Guvernului nr. 855 din 26 noiembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 465 din 4 decembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare privind înfiinţarea 

Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic se modifică și se completează 

și va avea următorul cuprins: 

 

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

”Art. 2  Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic are drept scop creşterea 

relevanţei sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială în raport cu nevoile de dezvoltare 

socio-economică la nivel naţional, regional şi local, în condiţiile asigurării de şanse egale de dezvoltare 

personală şi profesională a tuturor elevilor, în continuarea reformei învățământului profesional și 

tehnic, începută cu sprijinul Uniunii Europene prin Programul PHARE VET RO 9405.” 

  

2. Literele k, l și o ale articolului 3 se abrogă. 

 

3. La articolul 3 după lit.o se introduc zece litere noi, p – z, cu următorul cuprins: 

p) coordonează implementarea politicilor, strategiilor şi programelor din domeniul învățământului 

profesional și tehnic; 

q) urmărește și participă la evaluarea politicilor, strategiilor şi programelor din domeniul 

învățământului profesional și tehnic; 

r) coordonează extinderea şi dezvoltarea metodelor de învăţare care dezvoltă competenţele 

antreprenoriale ale participanților la programele de formare, prin învățământul profesional și tehnic, 

din unităţile de învăţământ profesional şi tehnic;  

s) dezvoltă metodologiile 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 și învățământul dual; 

t) implementează programe 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; 

u) asigură, cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale, controlul, monitorizarea şi evaluarea 

anumitor componente ale procesului de educaţie şi formare profesională iniţială, inclusiv pentru 

învățământul dual; 

 v) dezvoltă principiile și metodologiile de monitorizare a inserției socio-profesionale a absolvenților 

din învățământul profesional si tehnic și realizează, în parteneriat cu instituţii cu atribuţii în ocuparea 

forţei de muncă, monitorizarea inserţiei profesionale a acestora; 



x) asigură, la solicitarea şi în numele Ministerului Educaţiei Naţionale, reprezentarea în 

organismele/instituţiile şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, pentru domeniile sale 

de activitate; 

y) îndeplinește responsabilități 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;  

z) sprijină promovarea învățământului profesional și tehnic și a învățământului dual, consilierea și 

orientarea profesională a  elevilor în scopul creșterii participării acestora în învățământul profesional și 

tehnic și monitorizează acţiunile de informare şi publicitate de la nivel naţional şi judeţean destinate 

promovării învăţământului profesional şi tehnic. 

 

4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(1) Structura organizatorică, statul de funcții și regulamentul de funcționare ale Centrului Național 

de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic se aprobă prin ordin al ministrului educației 

naționale. 

(2) Personalul care a asigurat îndeplinirea funcției de Organism Intermediar pentru Programul 

Operațional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane, axa prioritară 2, domeniile majore de 

intervenție 2.1 - tranziția de la școala la viața activă - și 2.3 - accesul și participarea la formarea 

profesională continuă este preluat în structura organizatorică a centrului, cu încadrarea în numărul 

maxim de posturi aprobate. 

 

5. Articolul 6 se abrogă. 

 

6. Alineatul (1) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:     
(1) Numărul maxim de posturi ale Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și 

Tehnic este de 55.  

 

7. Alineatul (4) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(4) Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic are dreptul de a angaja 

personal necesar pentru derularea unor proiecte cofinanţate din fonduri externe nerambursabile, în care 

centrul este beneficiar sau partener, în afara numărului maxim de posturi, potrivit legislației în vigoare. 

 

8. La articolul 8, după alineatul 4, se introduc trei alineate noi (5)-(7) cu următorul cuprins: 

(5) Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic poate înființa Unitate de 

Implementare (UIP), în vederea coordonării, programării, implementării tehnice, raportării și 

monitorizării asistenței financiare nerambursabile acordate de Uniunea Europeană și alte state, având 

ca beneficiar centrul și alte structuri din coordonarea acestuia.  

(6) Structura organizatorică, numărul de personal, funcțiile și atribuțiile UIP se stabilesc prin decizie a 

directorului centrului. 

(7) Unitatea de implementare a proiectelor se finanțează din bugetele proiectelor menționate la alin. 5, 

pe perioada implementării acestora.” 

 

 

 

 

PRIM- MINISTRU 
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