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BULETIN INFORMATIV
CU PRIVIRE LA RESPECTAREA LIBERULUI ACCES LA INFORMAȚIILE DE
INTERES PUBLIC PE ANUL 2012

Conform art. 1 din Legea nr. 544/2001, ”accesul liber și neingrădit al persoanei la orice
informatii de interes public, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane
și autoritățile publice, în conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale
ratificate de Parlamentul Romaniei”.
CNDIPT este organ de specialitate în subordinea Ministerului Educației Naționale, instituție
publică cu personalitate juridică înființat prin Hotărârea de Guvern, nr.855 din 26 noiembrie 1998.
CNDIPT a fost înființat cu scopul de a continua reforma învățământului profesional și tehnic (IPT), care
a început cu asistența Uniunii Europene, prin programul Phare VET RO 9405. Prin modificările și
completările ulterioare a hotărârii de înfiițare, instituția și-a diversificat atribuțiile în dezvoltarea
învățământului profesional și tehnic și a îmbunătățirii continue a acestuia. Prin HG 837/2007, Centrul a
dobândit şi calitatea de organism intermediar în POSDRU, Axa prioritară 2, domeniile majore de
intervenţie 2.1 si 2.3.
Fiind institutie publică, a cărei funcționare implică utilizarea resurselor financiare publice,
CNDIPT asigură accesul la informațiile de interes public din oficiu și la cerere, prin intermediul Biroului
Informare, Publicitate și Help-desk în cadrul OIPSDRU și al persoanelor desemnate în acest scop: una
pentru OIPOSDRU, cealaltă pentru CNDIPT ca unitate de implementare a proiectelor finanțate din surse
nerambursabile.
Prezentul buletin informativ a fost realizat conform cerințelor art. 5, alin (2) din legea nr. 544/2001
(”Autoritatile si institutiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un
buletin informativ care va cuprinde informatiile prevăzute la alin. (1) al aceluiași articol).
Pentru anul 2012, au fost comunicate din oficiu, prin postare pe siteul oficial al instituției,
următoarele informații de interes public:
Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

Funcționarea CNDIPT este reglementată de către următoarele acte normative:
 Hotarârea Guvernului nr. 855 din 26.11.1998 privind înființarea Centrul Național de Dezvoltare a
Învățământului Profesional și Tehnic cu modificările și completările introduse prin HG nr.
1218/2000, HG nr. 641/2005 și HG nr. 837/2007;
 Regulamentul de Organizare și Funcționare, aprobat prin ordin de ministru (inclusiv
organigrama);
 Regulamentul Intern, aprobat de către directorul instituției, prin decizia nr. 515/24.05.2011.
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Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de
funcţionare, programul de audienţe al CNDIPT
Structura organizatorică a CNDIPT (organigrama) a fost aprobată prin OMECTS nr. 3884/02.05.2012
(anexa 1). Aceasta cuprinde:

Compartimente aflate direct în subordonarea directorului instituției, Gabriela Liliana Ciobanu
(Compartimentul de Audit Public Intern, Oficiul Juridic și UIP – unitatea de implementare a proiectelor
finanțate din fonduri nerambursabile);

CNDIPT (cu atribuții specifice învățământului profesional), coordonat de către directorul adjunct
Zoica Elena Vlăduț. Această structură înglobează: Compartimentul Monitorizare, Serviciul Prognoză,
Dezvoltare Ofertă Educațională ÎPT, Serviciul Programe de Formare Profesională și Asigurarea Calității,
Compartimetnul ROCT și Serviciul Financiar Administrativ.

Organismul intermediar POSDRU, coordonat de către directorul adjunct Ioana Loredana Cîrstea.
Acesta include: Compartimentul Juridic și Administrativ, Compartimentul Antifraudă și Nereguli,
Compartimentul Verificare Tehnică (ex-ante), Serviciul Managementul Informației (având în
componență Compartimntul IT-SMIS, Biroul Informare Publicitate și Help-desk, Compartimetnul
Programare), Serviciul Selecție și Contractare Proiecte (avînd în componență Compartimentul Evaluare
și Selecție Proiecte și Compartimetnul Contractare). Organigrama mai include Serviciul Verificare
Proiecte Finanțate (având în componență Biroul Verificare Proiecte Finanțate) și Compartimentul
Economico-Financiar coordonate de către directorul adjunct pentru managementul financiar Cristina
Niculae.
Atribuțiile departamentelor sunt specificate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al CNDIPT,
aprobat prin OMEN nr. 4941/30.08.2013.
Pe parcursul anului 2012, programul de funcționare al instituției a fost: în intervalul luni-joi între orele
8-16,30, iar vinerea între orele 8-14. Programul de audiențe ale directorilor (publicat și pe siteul
instituției la adresa http://cndiptoi.tvet.ro/ ) a fost în fiecare joi, între orele 14-16). De asemenea, în
cadrul OIPSDRU, a fost și un program de relații cu publicul (postat tot la adresa web anterior
menționată) realizat de către Registratură (L-J: 8,30-14,30), Biroul Informare, Publicitate și Help – Desk
(L-V: 9,00-15,00) și Servicul Contractare (marți: 9,00-12,00 și joi 12,00-14,30).

Numele şi prenumele persoanelor din CNDIPT
responsabile cu difuzarea informaţiilor publice

Pe parcursul anului 2012, difuzarea informațiilor publice s-a realizat de către echipa de conducere a
CNDIPT (director – Liliana Gabriela Ciobanu și cei doi directori adjuncți: Elena Zoica Vlăduț și Ioana
Loredana Cîrstea) precum și a celor două persoane delegate în acest scop: Dana Stroie pentru
CNDIPT, respectiv Maria Bondoc pentru OIPOSDRU.
Coordonatele de contact ale CNDIPT
Persoanele fizice sau juridice interesate au putut obține informații despre CNDIPT, cum ar fi:
 denumirea completă a acestuia (prezentă în antet),
 locații: CNDIPT are un sediu central în București, Str. Spiru Haret 10-12, Bucureşti - 010176,
sector 1 și 10 sedii regionale aflate în cele 8 regiuni de dezvoltare regională
 Numerele de telefon accesibile tuturor persoanelor interesate: (+4) 021.311.11.62/ 021.312.11.61
pentru sediul central din București, iar pentru regiuni, după cum urmează: 0232/21/79.79 (NE Iași), 0233/22.67.00 (NE - Piatra Neamț), 0239/62.10.77 (SE – Brăila), 0245/62.00.26 (Sud-
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Muntenia - Târgoviște), 0242/33.31.34 (Sud - Muntenia – Călărași), 0252/31.44.13 (SV- Oltenia –
Drobeta Turnu Severin), 0258/81.28.87 (Centru – Alba Iulia), 0268/47.33.82 (Centru – Brașov),
0256/24.60.26 (Vest- Timișoara), 0264/59.44.10 (NV- Cluj-Napoca), 0213/12.20.24 (București –
Ilfov).
Număr de fax: (+4021) 312.54.98,
Adresa de e-mail este: vet@tvet.ro , cndiptoiposdru@tvet.ro
Adresa paginii de internet este: www.tvet.ro,
Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

Resursele financiare necesare desfășurări activităților CNDIPT provin de la bugetul de stat și resurse
extrabugetare, atrase prin derularea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, în care CNDIPT este
beneficiar (FSE).
În anul 2012, bugetul CNDIPT, conform filei de buget aprobată de MECTS, a avut prevăzute următoarele
fonduri:
•
42.699 mii lei, defalcate astfel:
•
Venituri proprii: 17.479 mii lei
•
Subvenții : 25.220 mii lei
Bilantul contabil, înaintat către ordonatorul principal de credite – MECTS – oglindește situațía
patrimonială a instituției, după cum urmează:
•
•
•

Total active: 36.106.573 lei
Total datorii: 37.325.978 lei
Total capitaluri proprii: -1.219.405 lei

Programele şi strategiile proprii

Programele și strategiile proprii cuprind Proiecte de dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic,
implementate de CNDIPT și cofinanțate din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007- 2013:



Învățământul profesional și tehnic în domeniul TIC; contract nr. POSDRU/1/1.1/S/4
Revizuirea metodologiilor, instrumentelor și procedurilor pentru creșterea calității
învățământului profesional și tehnic, contract nr. POSDRU/55/1.1/S/38855
 Corelarea ofertei educaționale a învățământului profesional și tehnic cu cerințele pieței muncii,
contract: POSDRU/55/1.1/S/37932
 Formarea cadrelor didactice din învățământul profesional și tehnic-profil SERVICII, pentru
extinderea metodei moderne de învățare firma de exercițiu, contract nr. POSDRU/57/1.3/S/33440,
 Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor profesionale contract nr.
POSDRU/57/1.3/S/30768
 Imbunătățirea calității educației și formării profesionale prin rețele parteneriale, contract nr.
POSDRU/1.1/S/57551.
 Curriculum Revizuit în Învățământul Profesional și Tehnic (CRIPT) contract nr. POSDRU/
POSDRU/ 85/1.1/S/58832
 Parteneriate active școală-întreprindere pentru îmbunătățirea formării profesionale inițiale –
PAȘII FPI, contract POSDRU/85/1.1/S/63196;
 Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor profesionale, contract nr.
POSDRU/57/1.3/S/30768.
CNDIPT a susținut dezvoltarea IPT implicând unitățile de învățământ în proiecte intenaționale:
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Proiect Leonardo da Vinci – CO.L.O.R. (Competency and Learning Outcomes Recognition for
migrants)
 Leonardo da Vinci – CPU-Europe (Certification par unités en Belgique francophone)
 Leonardo da Vinci – ECVET Malta (VET Credit Conversion System)
 Proiectul Leonardo da Vinci L4L – Learning for Living: Innovation in career education
 Proiect Leonardo da Vinci – ECVET ASSET (ECVET Automobile Service Sector Ecvet Testing)
 Proiect Leonardo da Vinci – QALEP
Au fost încheiate proiectele:
 Programul național de educație și formare profesională pentru dezvoltarea integrată a zonei
montane – în parteneriat cu Kulturkontakt Austria
 Programul de cooperare româno-francez pentru dezvoltarea de calificări în domeniul de
activitate auto
 METRO EDUCATION – proiect de cooperare între Ministerul Educației,Cercetării Tineretului și
Sportului și Grupul METRO privind dezvoltarea calității pregătirii practice din domeniul comerț
 TRAFA (START PENTRU SUCCES) - Proiect privind utilizarea firmei de exercițiu în programele
de formare destinate adulților
 Proiectul Leonardo da Vinci RECOMFOR
 Proiectul Leonardo da Vinci OPIR
 Proiectul Leonardo da Vinci ECT - European Class Trucks
 INTENT – Proiect Leonardo da Vinci pentru promovarea competențelor antreprenoriale în
Europa prin îmbunătățirea condițiilor pentru mobilitate
 Proiectul Leonardo da Vinci EMA Customizer – European Mobility Agreement Customizer
 Proiectul Skills for Employability.

Documentele de interes public

CNDIPT oferă, în format electronic, o gamă largă de documente de interes public, pentru elevi,
profesori, parteneri, beneficiari (potențiali bebeficiari) ai proiectelor POSDRU derulate prin intermediul
organismului intermediar CNDIPT, câteva exemple fiind cuprinse în lista următoare:
Pentru calificări:
 Nomenclatoarele calificărilor profesionale pentru care se asigură pregatirea prin învățământul
preuniversitar, precum și durata de școlarizare
 Standarde de pregătire profesională pentru calificările profesionale pentru care se asigură
pregătirea prin Învățământul preuniversitar
Pentru curriculum:
 Auxiliare Curriculare
 Planurile de învățamânt pentru pregătire practică și stagiu de pregătire practică, din aria
curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învățământ profesional de 2 ani
 Programele școlare pentru stagiile de pregătire practică în vederea dobândirii unei calificări
profesionale de nivel 2
 Curriculumul pentru cultura de specialitate, pregătire practică și stagii de pregătire practică din
aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învățământ profesional cu durata de 2 ani
Alte documente de interes public, despre dezvoltarea învățământului profesional și tehnic sistemul
național de educație și formare profesională, cooperare internațională, proiecte de dezvoltare a
învățământului profesional și tehnic, precum și despre derularea proiectelor prin intermediul
OIPOSDRU – CNDIPT pot fi obținute accesând adresele web: http://www.tvet.ro/ și
http://cndiptoi.tvet.ro/.

4

Categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

În cadrul serviciilor și compartimentelor CNDIPT/CNDIPT-OIPOSDRU este realizată o serie largă de
documente, conform legislației în vigoare naționale/europene sau conform prevederilor procedurilor
specifice. Principalele documente realizate și gestionate sunt menționate în cadrul nomenclatorului
arhivistic al documentelor create de CNDIPT, aprobat prin decizia directorului CNDIPT nr.
943/29.12.2011 și confirmat de către directorul Arhivelor Naționale. Nomenclatorul arhivistic este un
instrument de lucru intern al CNDIPT, are caracter nesecret și poate fi oferit la cerere solicitanților.
Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana
se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

CNDIPT este receptiv la solicitările persoanelor fizice sau juridice care solicită informații de interes
public. Personalul nostru, care are atribuții specifice informării și publicității, oferă telefonic, în scris
sau prin intermediul internetului (după caz), toate informațiile soliciate disponibile în momentul
solicitării, iar în cazul în care sunt neclarități, acesta fie îndrumă solicitanții către forurile competente,
ierarhic superioare sau abilitate legal să ofere informații, fie se documentează și oferă ulterior, în
termenele legale, răspunsurile (competente) la problemele solicitate. Liberul acces la informațiile cu
caracter public sunt garantate în CNDIPT de către Regulamentul Intern – cap. XV (art. 60-62) – ”Liberul
acces la informațiile cu caracter public”.
În cazul cererilor scrise, CNDIPT are obligația să răspundă în scris solicitanților, conform prevederilor
legii nr. 544/2001- art. 7 alin (1) în termen de 10 zile și după caz în cel mult 30 de zile de la înregistrarea
solicitării sau în 45 de zile, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și
de urgența solicitării. Dacă durata necesară identificării și difuzării informației solicitate depășește 10
zile, solicitantul este înștiințat (în termen de 10 zile de la solicitare) iar răspunsul va fi comunicat în
scris, în maximum 30 de zile. Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunică
în termen de 5 zile de la primirea solicitărilor.
Dacă persoana fizică sau juridică se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de
interes public, aceasta poate contesta răspunsul primit/refuzul prezentării documentelor/informațiilor
de interes public solicitate, conform art 22 din legea 544/2001, adică: ”persoana poate face plângere la
secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei
rază teritorială se află sediul instituției publice” (în cazul nostru CNDIPT). Plângerea se face în termen
de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 mai sus prezentat. Conform art. 22 din
legea nr. 544/2001:
 Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public
solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
 Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
 Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
 Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă
de timbru.
CNDIPT nu s-a confruntat cu asemenea situații pe parcursul anului 2012.
Publicat în: decembrie 2013
Toate drepturile de copiere, reproducere și distribuție sub orice formă aparțin CNDIPT în conformitate cu
legislația în vigoare din România.
Copyright © CNDIPT
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