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CĂTRE 

 MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIAE 

 

Referitor Observații la draftul de Ordin privind stabilirea tarifelor pentru plata membrilor 

comisiilor de autorizare, a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare profesională şi a 

specialiştilor pe domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională desemnaţi 

în comisiile de examinare,  

aflat în dezbatere publică pe site-ul  

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4752-2017-02-09-

ordin-

tarife?highlight=WyJvcmRpbiIsInN0YWJpbGlyZWEiLCJ0YXJpZmVsb3IiLCJzdGFiaWxpcmVhI

HRhcmlmZWxvciJd 

 

Stimate Doamne, 

Stimați Domni, 

 

Trimitem mai jos Observațiile Asociației Patronale a Furnizorilor de Formare Profesională din 

România la draftul de Ordin privind stabilirea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de 

autorizare, a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare profesională şi a specialiştilor pe 

domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională desemnaţi în comisiile de 

examinare. 

 

1) Considerăm că sumele propuse pentru Tarifele examinatorilor sunt foarte mari și nu justifică 

munca prestată. Propunem ca examinatorii să fie remunerați funcție de orele alocate acestei 

activități, pe tipuri de program (calificare/specializare/initiere/perfectionare) și nu funcție 

de numărul de cursanți pe care furnizorii de formare reușesc, de cele mai multe ori, cu mare 

greutate să îi convingă să urmeze un curs. În acest sens, vă recomandăm să luați ca reper, cel 

mult, tariful orar de plată a unui expert român plătit în cadrul poiectelor cu finanțare prin 

Fondul Social European – prin programul POCU. 

2) Deoarece sursa de finanțare a examinatorilor și a evaluatorilor dosarelor de autorizare ale 

furnizorilor este incertă în documentele legislative recente, sperăm ca aceasta să fie bugetul 
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de stat și, în nici un caz, să fie suportate de către furnizorii de formare profesională. 

Recomandăm acest lucru având în vedere eforturile pe care le fac furnizorii de formare 

profesională, zi de zi, pentru convingerea angajatorilor de importanța investitiei în proprii 

angajați, precum și resursele alocate de furnizori pentru atragerea adulților la programele de 

formare profesională oferite.  

Nu contestăm calitatea serviciilor prestate de către specialiștii evaluatori de dosare ale furnizorilor 

sau de examinatori, ori capacitatea profesională a acestora, însă principiul de comparabilitate cu 

salariile din breaslă rămâne o condiție elementară.   

Cu respect,  

 

PREȘEDINTE 

Ing. dipl. Racolța Steluța 

  


