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          Ploiesti, 
          Nr. 8053/0-1/D.L./V.B. 
          Data: 24.05.2021 

 
MINUTĂ DE ŞEDINŢĂ 

COMISIA DE DIALOG SOCIAL  
22.04.2021 

A. Deschiderea şedintei:  
   Şedinţa de lucru a Comisiei de Dialog Social a fost convocată pentru orele 11.00, în data de 
22 aprilie, în Sala “200” a Palatului Administrativ, de către Instituţia Prefectului - Judeţul Prahova.  

B. Aprobarea ordinii de zi:  
 Informare cu privire la monitorizarea furnizorilor de formare acreditați din județul Prahova, 

precum și a cursurilor acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC). 
A prezentat: Domnul Narcis Toboc - Directorul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială 
Prahova. 

 Prezentarea exemplului de bună practică cu privire la înființarea Școlii Tehnice Germane din 
Brașov în sistemul de învățământ dual. 

A prezentat: Domnul Werner Braun – fondatorul Școlii Tehnice Germane din Brașov. 
Inițiatorul temelor: Domnul Gheorghe Cazan – Reprezentantul CONPIROM. 

La începutul şedinţei, domnul Cristian Ionescu, Prefectul județului Prahova, a supus la vot 
ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate. 

C. Desfăşurarea şedintei:  
Au răspuns invitaţiei de participare la şedință: reprezentantul Consiliului Județean Prahova, 

în calitate de co-președinte CDS – domnul Vicepreședinte Dumitru Tudone, reprezentantul Primăriei 
municipiului Ploiești, doamna viceprimar Magdalena Trofin, reprezentanții sindicatelor B.N.S. și 
C.S.N. Meridian, reprezentanţii patronatelor U.G.I.R., CNIPMMR și CONPIROM, ai instituţiilor 
deconcentrate, ai administraţiei publice locale, membrii în cadrul Comisiei de Dialog Social 
organizată la nivelul judeţului Prahova.  

Domnul Prefect a deschis ședința cu invitația adresată domnul Narcis Toboc - Directorul 
Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova, pentru a prezenta prima temă aflată pe 
ordinea de zi și anume informarea cu privire la monitorizarea furnizorilor de formare acreditați din 
județul Prahova, precum și a cursurilor acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări. 

Astfel, domnul Toboc a precizat următoarele aspecte: 
 Activitatea de formare profesională a adulţilor, reglementată de O.G. nr. 129/2000 privind 

formarea profesionala a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi de alte acte normative aplicabile, s-a desfăşurat sub coordonarea Comisiei de 
Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Judeţului Prahova (CAJ 
Prahova).  

 Comisia este ajutată în implementarea legislaţiei şi desfăşurarea activităţilor specifice de 
autorizare şi coordonare a furnizorilor de formare profesională autorizaţi, conform legii, de 
către Secretariatul Tehnic Judeţean Prahova (STJ al CAJ Prahova). 

 Din numărul total de programe de calificare derulate în anul 2020, ponderea cea mai mare 
au avut-o absolvenţii programelor de Agent de securitate, Cosmetician, Coafor, Frizer, 
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Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, Îngrijitoare bolnavi la domiciliu, Îngrijitoare bătrâni la 
domiciliu, Bucătar, Oaspătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie etc. 

 Numărul absolvenţilor cursurilor de absolvire (ocupaţii) a scazut uşor în anul 2020 faţă de 
cel din anul 2019 (5709 absolvenţi). Astfel, in anul 2020, judeţul Prahova a înregistrat o 
scădere semnificativă de absolvenţi de ocupaţii, cursuri care se adresează, în special, 
persoanelor cu studii medii şi studii superioare. Din acest număr, uşor mai mare faţă de cel 
din anul 2018, dar semnificativ mai mic decât în ceilalţi ani, ponderea cea mai mare au avut-
o absolvenţii programelor de Stilist protezist de unghii, Machior, Competenţe cheie, comune 
mai multor ocupaţii (competenţe antreprenoriale, competenţe sociale şi civice, comunicare 
în limba engleză), Cadru tehnic cu atribuții în prevenirea şi stingerea incendiilor, 
Inspector/referent resurse umane, Manager proiect, Formator, Manager etc. 

 Tot în cursul anului 2020 CAJ Prahova a actualizat, în mod constant, Lista de specialişti şi 
experţi la care se poate apela pentru activităţile de evaluare a furnizorilor de formare 
profersională şi de examinare a participanţilor la programele de formare profesională 
aprobată de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a 
Judeţului Prahova, în funcţie de solicitările primite de la diferite persoane care şi-au 
exprimat dorinţa şi care au îndeplinit criteriile pentru de a deveni evaluatori/specialişti ai CAJ 
Prahova. 

 Începând cu anul 2019, în baza prevederilor OUG nr. 96/2016, activitatea CAJ Prahova, a 
fost coordonată exclusiv de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.  

 În acest sens, CAJ Prahova a avut următoarele atribuții generale: 
a) a autorizat furnizorii de formare profesională care au depus cereri de autorizare însoţite 
de dosarele aferente (au fost autorizate 67 de programe de formare profesională); 
b) a oferit consultanţă şi informaţii furnizorilor de formare profesională; 
c) a monitorizat activitatea furnizorilor de formare profesională  şi organizarea examenelor 
de absolvire (au fost monitorizate 0 de  programe autorizate déjà, care se aflau în perioada 
de 4 ani de valabilitate a autorizaţiei).  
d) a coordonat organizarea examenelor de absolvire la terminarea cursurilor de iniţiere, 
calificare, recalificare, perfecţionare profesională şi alte forme specific (au fost emise decizii 
pentru organizarea a 447 sesiuni de examinare). 

 Secretariatul Tehnic al CAJ Prahova a avut următoarele atribuții: 
a) a primit dosarele furnizorilor de formare, a verificat conţinutul şi a organizat evidenţa 
acestora; 
b) a înaintat preşedintelui comisiei de autorizare dosarele fiecărui furnizor de formare 
profesională; 
c) a înregistrat tabelele nominale cu participanţii la programele de formare profesională, 
care au încheiat contracte cu furnizorii; 
d) a primit şi a înregistrat notificările furnizorilor de formare profesională neautorizaţi. În 
ceea ce priveşte furnizorii de formare   transfrontalieri, nu a fost raportat niciun caz în 
judeţul Prahova în anul 2020. 
e) a întocmit acordurile pentru completarea condiţiilor iniţiale de autorizare, atât pentru 
furnizorii autorizaţi în judeţul Prahova, cât şi pentru funizorii autorizaţi în alte judeţe, dar 
care îşi desfăşoară activitatea în judeţul nostru; 
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f) a întocmit convocările la şedinţele CAJ, precum şi la toate întrunirile care au avut loc în 
anul 2020, organizate de comisia de autorizare; 
g) a întocmit toate deciziile luate de CAJ Prahova; 
h) a întocmit şi gestionat şi completat Lista de specialisti a Comisiei de Autorizare a 
Furnizorilor de Formare Profesională a Judetului Prahova; 
i) a întocmit şi a actualizat registrele specifice activităţii de formare profesională, şi anume: 

 Registrul de evidenţă a cererilor de autorizare; 
 Registrul furnizorilor de formare profesională a adulţilor autorizaţi în judeţul Prahova; 
 Registrul judeţean al absolvenţilor programelor autorizate de formare profesională a 

adulţilor; 

 Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională neautorizaţi; 
 Registrul de corespondenţă; 
 Registrul de gestionare a certificatelor de absolvire – intrări; 
 Registrul de gestionare a certificatelor de absolvire – ieşiri; 
 Registrul de gestionare a certificatelor de calificare – intrări; 
 Registrul de gestionare a certificatelor de calificare – ieşiri; 

 Registrul de eliberare a autorizaţiilor; 
 Registrul de evidenţă a deciziilor emise de către comisia de autorizare;  
 Registrul de evidenţă a tabelelor nominale de deschidere cursuri şi contracte de 

formare. 
 Registrul de predare/primire a dosarelor în vederea evaluării/monitorizării. 

 Privitor la asigurarea desfăşurării activităţii furnizorilor în condiţiile normelor legale, CAJ 
Prahova şi STJ Prahova au vegheat la respectarea aplicării legislaţie în voigoare şi 
funcţionarea în condiţii de legalitate.  

 Prin intermediul Secretariatului Tehnic Judeţean s-a asigurat îndrumarea metodologică 
pentru aplicarea actelor normative din domeniul formării profesionale a adulţilor în general, 
referitoare la: 
- procedura de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor; 
- întocmirea dosarelor de autorizare; 
- întocmirea de către furnizorii autorizaţi a registrelor specifice activităţii de formare 

profesională, a situaţiilor specifice, a documentaţiilor şi formularisticii pentru demarerea 
programelor de formare, a documentaţiilor pentru examinările finale, s.a.; 

- pregătirea documentelor în vederea prezentării acestora echipelor desemnate prin 
decizie de către CAJ Prahova sa efectueze monitorizarea diferitelor programe autorizate; 

- întocmirea dosarului ce se depune în vederea accederii pe Lista de evaluatori şi de 
specialişi ai CAJ Prahova; 

- completarea corectă a certificatelor de calificare/absolvire şi a suplimentelor descriptive; 
- emiterea acordurilor pentru furnizorii autorizaţi în alte judeţe care doresc să desfăşoare 

activitaţi de formare profesională pe teritoriul judeţului Prahova; 
 Toate solicitările de informaţii au primit răspunsuri adecvate, conform legislaţiei în vigoare şi 

practicii în domeniu. 
 Indicatori cantitativi de performanţă: 

 Nr. cursuri de formare profesională organizate şi finalizate de furnizorii autorizaţi: 
447 
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 Nr. absolvenţi cursuri de absolvire:  3763 (examene ocupatii) 
 Nr. absolvenţi cursuri de calificare:  2515 (examene calificari). 

 Aplicarea vizei în vederea apostilării pentru certificatele de absolvire şi de calificare 
 În anul 2020 la STJ al CAJ Prahova au fost înregistrate, din partea absolvenţilor, un număr 

de 2 solicitări de aplicare a vizei în vederea apostilării pe certificatele de calificare/absolvire 
eliberate de furnizorii de formare profesională autorizaţi în judeţul Prahova. Toate aceste 
solicitări au fost soluţionate în cel mai scurt timp posibil. Astfel, s-a constatat că procesul de 
atestare a calificării profesionale a fost realizat conform normelor legale în vigoare. 

 În prezent sunt autorizate 223 programe de formare profesională, respectiv 101 furnizori de 
formare profesională. 
În continuarea ședinței, domnul Prefect a dat cuvântul domnului Werner Braun, fondatorul 

Școlii Tehnice Germane din Brașov, pentru prezentarea exemplului de bună practică cu privire la 
înființarea Școlii Tehnice Germane din Brașov în sistemul de învățământ dual: 

 Campusul Tehnic Braşov urmăreşte promovarea şi învăţarea meseriilor căutate pe piaţa 
muncii, fiind un produs de succes sub formă de consorţiu al colaborării dintre: Şcoala 
Profesională Germană Kronstadt - prima şcoală profesională în sistem dual din România şi 
Colegiul Tehnic Energetic Remus Răduleţ - colegiu de profil energetic cu o tradiţie de peste 
50 de ani. 

 Argumente pentru alegerea învăţământului profesional în sistem dual: 
o Alegerea perfectă pentru a ajunge un bun profesionist 
o Adaptată la cerinţele actuale ale pieţei muncii 

o Școli moderne cu dotări la standarde europene 
o Meserii căutate de companii de renume 
o Accent pe pregătire practică, desfăşurată în cadrul companiilor 
o Prioritate la angajare după absolvire 
 Oportunităţi de dezvoltare alături de companie prin: 
o Posibilitatea continuării studiilor liceale, formă de învăţământ seral 
o Posibilitatea continuării studiilor universitare 

Istoric – evoluţie: 

 2011 - mai multe companii membre în Asociaţia Clubul Economic German Braşov încep 
demersurile pentru înfiinţarea primei şcoli profesionale în sistem dual după model german şi 
înfiinţează Asociaţia DWK Fit for Future. 

 24.04.2012 - partenerii care vor susţine acest proiect semnează un protocol de colaborare: 
Primăria Municipiului Braşov Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov Colegiul Tehnic Mircea 
Cristea Agenţii economici membri DWK Fit for Future 

 01.07.2013 - Şcoala Profesională Germană Kronstadt obţine personalitate juridică 

 01.09.2019 - ia naştere Campusul Tehnic Braşov prin extinderea colaborării cu renumitul 
Colegiul Tehnic Energetic Remus Râduleţ. 

 2014-2020 - 1044 absolvenţi angajaţi în proporţie de 98 %, în companiile în care au fost. 

Dotări: 10 ateliere disponibile: 

 Lăcătuşerie Sudură 
 Maşini unelte convenţionale 
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 Operaţii pe maşini cu comandă numerică 

 Pneumatică şi hidraulică Îmbunătăţire continuă Logistică 
 Injecţie mase plastice Electromecanică Confecţii piele 
 Mecatronică (urmează dotarea)  
 Asamblări mecanice (urmează dotarea) 

Cum transformă învâţâmântul profesional dual, provocările în oportunităţi de dezvoltare pentru 
elevii, părinţii şi cadrele didactice: 

 Creşterea calităţii învăţământului profesional 
 Creşterea actractivităţii rutei educaţionale de învăţământ profesional: 

 Promovarea învăţământului profesional dual 

 Suport financiar - Caravana Meseriilor 
 Scăderea abandonului şcolar 

 Monitorizarea atentă a absenteismului prin intermediul softului propriu de prezentă; 
 Suportarea costurilor de cazare şi transport de către companii pentru elevii din afara 

Braşovului; 

 Sisteme de monitorizare şi comunicare performantă elev; 
 Dotare laboratoare cu privire la nevoie industrie digitalizată 4.0; 
 Material E-learning pentru elevi, manuale digitale, tablete; 
 Specializarea cadrelor didactice cu privire la competenţe digitale. 

 Introducerea de calificări noi conform cerinţelor industriei digitalizate (nivel 3 calificare): 
Mecatronist, Analist sisteme mecatronice, Analist sisteme mecanice. 
Pe parcursul ședinței, membrii Comisiei de Dialog Social au avut mai multe intervenții, dintre 

care menționăm: 
Reprezentantul ISJ Prahova, doamna Inspector general școlar Ilona Rizea: 

- La nivelul județului Brașov mai există și alte școli care au învățământ dual, în afara 
exemplului prezentat? 

- Sunt operatori economici care au încheiat contracte cu liceele tehnologice? 
Domnul Werner Braun, fondatorul Școlii Tehnice Germane din Brașov: 

- Da, există concurență, sunt colegii tehnice care au încheiat contracte cu operatorii 
economici. Au fost încheiate contracte cu 17 operatori economici. 

- Pentru o implementare a proiectului și la nivelul județului Prahova, este absolut necesară și 
o vizită la unitățile școlare interesate. 

Reprezentantul Consiliului Județean Prahova, domnul Vicepreședinte Dumitru Tudone: 
- Vă asigurăm că suntem alături de acest demers și că dorim implementarea acestui model și 

la nivelul județului Prahova. 
Reprezentantul Primăriei municipiului Ploiești, doamna viceprimar Magdalena Trofin: 

- Calificarea într-o meserie se face, de regulă, la locul de muncă.  
- Primăria municipiului Ploiești sprijină, de asemenea, acest proiect și adresează invitația către 

domnul Werner Braun de a prezenta acest proiect și reprezentanților primăriei Ploiești. 

D. Finalul şedinţei:  
Domnul Prefect Cristian Ionescu a mulţumit tuturor participanţilor pentru prezență şi a 

încheiat şedinţa la ora 12.20. 
____________________________________ 
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