
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind înfiinţarea Centrului Regional de Resurse pentru Ocupare şi Formare Profesională 

în cadrul proiectului „Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele în căutarea unui loc 

de muncă, din regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piaţă a 

muncii modernă, flexibilă şi inclusivă” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active 

de ocupare” DMI 5.1. ,,Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 16 aprilie 2014; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Centrului Regional de 

Resurse pentru Ocupare şi Formare Profesională în cadrul proiectului „Oportunităţi sporite pentru 

şomeri şi persoanele în căutarea unui loc de muncă, din regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru 

participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă” selectat spre finanţare prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 

„Promovarea măsurilor active de ocupare” DMI 5.1. ,,Dezvoltarea şi implementarea măsurilor 

active de ocupare”; 

- Raportul de specialitate al Biroului Accesare şi Coordonare Proiecte nr.6193/ 

10.04.2014; 

           Văzând: 

           - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 -  Cooperare interinstituțională și mediu 

de afaceri ; 

Ţinând cont de: 

            - Ghidul solicitantului privind condiţiile generale ale Programului Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; 

- Ghidul solicitantului privind condiţiile specifice ale Cererii de propuneri de proiecte de 

tip strategic aferent POS DRU 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de 

ocupare” DMI 5.1. ,,Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”; 

           Având în vedere prevederile: 

- art. 6 din Ordonanţa 129/2000 republicată, privind formarea profesională a adulţilor; 

-  art.5 din Hotărârea Guvernului României nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de 

acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă; 

- art. 91 – (5) lit. „a” pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 În temeiul art. 97 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  

   

H O T Ă R Â R E 

 

Art. 1. Se aprobă înfiinţarea Centrului Regional de Resurse pentru Ocupare şi Formare 

Profesională în cadrul proiectului „Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele în căutarea 

unui loc de muncă, din regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piaţă a 

muncii modernă, flexibilă şi inclusivă”, cu sediul în oraşul Cugir, strada Victoriei nr. 8A, structură 

fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Alba având ca obiect de activitate 

servicii integrate de informare, consiliere şi mediere pentru piaţa muncii precum şi servicii de 

formare profesională continuă pentru adulţi. 

Art. 2. Atribuţiile şi competenţele Centrului Regional de Resurse pentru Ocupare şi Formare 

Profesională, potrivit cererii de finanţare, sunt: 

a) informarea şomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă asupra condiţiilor 

pieţei muncii;  

b) consilierea şomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea creşterii 



şanselor de ocupare pe piaţa muncii; 

c) medierea în vederea ocupării în muncă a şomerilor şi persoanelor în căutarea unui loc de 

muncă; 

d) elaborarea programelor de formare profesionala pentru autorizarea cursurilor de calificare 

sau recalificare, iniţiere, perfecţionare şi specializare; 

e) organizarea de cursuri de calificare sau recalificare, iniţiere, perfecţionare şi specializare; 

f) organizarea de conferinţe, simpozioane, seminarii, dezbateri privind serviciile de ocupare şi 

formare profesională pentru adulţi; 

g) organizarea de târguri de joburi. 

Art. 3. Cheltuielile de funcţionare ale Centrului Regional de Resurse pentru Ocupare şi 

Formare Profesională se finanţează prin bugetul proiectului „Oportunităţi sporite pentru şomeri şi 

persoanele în căutarea unui loc de muncă, din regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru participarea 

viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă”, pentru o perioadă de 18 luni. 

Art. 4. Se aprobă Statul de funcţii al  Centrului Regional de Resurse pentru Ocupare şi 

Formare Profesională, potrivit Anexei nr.1 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Regional de 

Resurse pentru Ocupare şi Formare Profesională  potrivit Anexei nr.2 – parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- Biroului Accesare şi Coordonare Proiecte. 

 

 

      PREȘEDINTE,                                                                       

   ION DUMITREL 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                                                                             Mariana HURBEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia,  16 aprilie 2014 

Nr.87 

 



 

 

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII 

 AL CENTRULUI  REGIONAL DE RESURSE PENTRU OCUPARE  

ȘI FORMARE PROFESIONALĂ  

 

 

Nr.

crt. 

Denumirea postului Număr de posturi 

1 Coordonator CROFP 1 

2 Expert formare profesională 2 

3 Expert IT 2 

4 Expert consiliere antreprenorială şi start-up 4 

5 Expert consiliere şi orientare profesională 5 

6 Psiholog  2 

7 Facilitator  4 

8 Expert autorizare, organizare examene 2 

Notă: posturile sunt cu timp parţial de muncă conform cererii de finanţare a proiectului 

„Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele în căutarea unui loc de muncă, din regiunile 

Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi 

inclusivă”, finanţat prin POS DRU 2007-2013, Axa prioritară 5, DMI 5.1. „Dezvoltarea şi 

implementarea măsurilor active de ocupare” 
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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

 A CENTRULUI  REGIONAL DE RESURSE PENTRU OCUPARE  

ȘI FORMARE PROFESIONALĂ  

 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. Centrul Regional de Resurse pentru Ocupare și Formare Profesională (abreviat CROFP) 

funcționează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Consiliului Județean Alba, înfiinţat 

prin proiectul „Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele în căutarea unui loc de muncă, 

din regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, 

flexibilă şi inclusivă”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013, cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 125 “Fii activ pe piaţa 

muncii!”, Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, DMI 5.1. “Dezvoltarea şi 

implementarea măsurilor active de ocupare”.    

 

Art. 2. Sediul CROFP este situat în orașul Cugir, strada Victoriei nr. 8A, județul Alba.   

 

Art. 3. Cadrul juridic general care reglementează activitatea CROFP este format din: 

a) Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

b) Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă; 

c) Ordinul nr. 1804 din 3 iulie 2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a 

instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei – cadru cu privire la 

serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii;  

d) Hotărârea nr. 277 din 21 martie 2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a 

furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă; 

e) Hotărârea nr. 790 din 19 mai 2004 privind modificarea Criteriilor de acreditare a 

furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002; 

f) OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată; 

g) HG nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a 

adulţilor; 

h) Legea Educaţiei Nationale nr. 1/2011 - Titlul V- Învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

 

  

II. SCOP ŞI OBIECTIVE 

 

Art. 4. CROFP are ca scop dezvoltarea serviciilor de ocupare şi formare profesională în domeniul 

tehnologiilor de varf şi al proceselor asistate de calculator, în conformitate cu standardele 

ROMÂNIA 
JUDETUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN   

ANEXA 2  
la Hotărârea nr. 87/16.04.2014 

http://www.cnfpa.ro/Files/Legislatie/OG129%20republicata.pdf
http://www.cnfpa.ro/Files/Norme%20metodologice/HG_522.pdf


internaţionale din industria constructoare de maşini şi TIC şi a altor domenii economice de interes 

local şi regional. 

 

Art. 5. CROFP asigură următoarele servicii: 

 servicii integrate de informare, consiliere şi mediere privind piața muncii și 

 servicii de formare profesionala pentru adulți.  

 

Art. 6. Pentru realizarea scopului propus, CROFP are în vedere următoarele obiective: 

a) identificarea nevoilor de informare, respectiv formare profesională a şomerilor, persoanelor 

aflate în căutarea unui loc de muncă; 

b) furnizarea de servicii de informare, consiliere, mediere privind piaţa muncii; 

c) oferirea de oportunităţi de formare profesională pentru adulţi în corelație cu nevoile pieței 

muncii; 

d) dezvoltarea de parteneriate locale/regionale/transnaţionale cu alte organizaţii profesionale 

şi atragerea fondurilor structurale destinate dezvoltării capitalului uman;  

e) colaborarea cu structuri similare din ţară şi străinătate în domeniul de interes. 

 

III.  ATRIBUŢII 

 

Art. 7. CROFP are următoarele atribuţii: 

a) informarea şomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă asupra condiţiilor 

pieţei muncii;  

b) consilierea şomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea creşterii 

şanselor de ocupare pe piaţa muncii; 

c) medierea în vederea ocupării în muncă a şomerilor şi persoanelor în căutarea unui loc de 

muncă; 

d) elaborarea programelor de formare profesională pentru autorizarea cursurilor de calificare 

sau recalificare, iniţiere, perfecţionare şi specializare; 

e) organizarea şi desfăşurarea de cursuri de calificare sau recalificare, iniţiere, perfecţionare şi 

specializare; 

f) organizarea de conferinţe, simpozioane, seminarii, dezbateri privind serviciile de ocupare şi 

formare profesională pentru adulţi; 

g) organizarea de târguri de joburi. 

 

IV.  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

Art. 8. CROFP  este structură fără personalitate juridică în subordinea Consiliului Judeţean Alba. 

 

Art. 9. CROFP include în structura sa două departamente specializate:  Departamentul de Formare 

Profesională a Adulților, în care se va desfăşura pregătirea teoretică şi practică aferentă cursurilor 

acreditate şi Departamentul de Servicii Integrate pentru Ocupare care va cuprinde două Birouri 

pentru Servicii Integrate de Ocupare – unul fix şi unul mobil, în care se vor desfăşura activităţile 

de informare, consiliere şi mediere privind piaţa muncii.  

 

Art. 10. CROFP are următoarea structură de personal: 

a) coordonatorul CROFP; 

b) experţi formare profesională; 



c) experţi IT; 

d) experţi consiliere antreprenorială şi start-up; 

e) experţi consiliere şi orientare profesională; 

f) psihologi; 

g) facilitatori; 

h) experţi autorizare, organizare examene. 

 

V. BENEFICIARI 

 

Art. 11. CROFP vine în întâmpinarea nevoilor de informare, consiliere, mediere privind piaţa 

muncii, respectiv formare profesională continuă pentru şomeri şi persoane în căutarea unui loc de 

muncă. 

 

VI.  BAZA MATERIALĂ 

 

Art. 12. Baza materială necesară desfăşurării activităţii CROFP se asigură din bugetul proiectului 

„Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele în căutarea unui loc de muncă, din regiunile 

Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi 

inclusivă”, finanțat în cadrul POS DRU 2007-2013, Axa prioritară 5, DMI 5.1. “Dezvoltarea şi 

implementarea măsurilor active de ocupare”, pe o perioadă de 18 luni de la data semnării 

contractului de finanțare. 

 

VII. DISPOZITII FINALE 

 

Art. 13. Prezentul Regulament a fost adoptat pe baza legislației în vigoare şi în conformitate cu 

atribuțiile Consiliului Judeţean Alba şi intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul 

Judeţean Alba. 

 

Art. 14. Modificarea şi completarea prezentului regulament se aprobă prin Hotărâre a Consiliului 

Judeţean Alba.   

 

 

  

 

 


