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PROTOCOL

în scopul numirii personalului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţii 
subordonate, pentru desemnarea în comisiile de evaluare în vederea autorizării furnizorilor de formare 
profesională a adulţilor, în echipele de monitorizare a furnizorilor de formare profesională autorizaţi, 
precum şi în comisiile de examinare care organizează şi efectuează examinarea şi notarea 
participanţilor la examenele de absolvire a programelor de formare profesională, pentru profesiile 
reglementate din aria de competenţă a IGSU

In baza prevederilor:

- art. 340'1 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

- art. 22*) alin.f1), art. 25, alin.f1), art. 29, art. 41, art. 42, art. 43, art. 62 alin. fi) din Ordon 
Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

- art. 21, art. 26 şi art. 31 alin. f1) şi f2) din Hotărârea Guvernului nr.522/2003 pentru aprobat 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000. 
formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

- art. 16 şi art. 18 din Ordinul nr. 353/5202 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei c. 
autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioa ..

- art. 6, art. 7 şi art.8, alin. (2) din Ordinul nr. 501/5253 din 8 octombrie 2003 pentru aprobări 
Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare,

- Decretului Preşedintelui României nr. 76 din 29 ianuarie 2018 pentru numirea Guvernului României,

- Hotărârii Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului .Muncii şi Just? 
Sociale, cu modificările şi completările ulterioare



- art. 11, Ut. u) din Anexa 1 ia Hotărârea Guvernului nr, 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţa, cu 
modificările şi completările ulterioare,

- art. 12. alin. (1) şi art. 34. alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu
modificările şi completările ulterioare;

art. 13, alin. (1), \2), (4) şi (6) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată;

•eprezentat prin domnul general de brigadă Dan-°au! iAMÂNDi, în calitate de Inspector general, 

denumite in continuare părţi, au convenit, de comun acord, încheierea prezentului protocol:

5. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Ministerul Muncii şi justiţiei Sociale coordonează şi controlează autorizarea furnizorilor de
formare profesională a adulţilor, gestionează registrele naţionale ale furnizorilor de formare 
oro esională a adulţilor, precum şi reglementarea sistemului de asigurare a calităţii în formarea
profesională a adulţilor.

Art. 2 Scopul pentru care se încheie prezentul protocol îl reprezintă stabilirea modului unitar de 
ommaiizare a personalului inspectoratului Generat pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare 
3SU şi al inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Bucureşti-Ilfov, denumite în continuare 

inspectorate judeţene, pentru desemnarea specialiştilor în comisiile de evaluare în vederea autorizării 
morilor de formare p; . /esională a adulţilor, în echipele de monitorizare a furnizorilor de formare 

profesională autorizaţi, precum şi în comisiile de examinare care organizează şi efectuează examinarea 
şi notarea participanţilor la examenele de absolvire a programelor de formare profesională denumite în 
conţin, .-are comisii, pentru profesiile reglementate din aria de competenţă a IGSU, în condiţiile legii, 
prevăzute în Anexă, la solicita'ea Comisiilor de autorizare a furnizorilor de forma; o profesională a 
adulţilor judeţene/a municipiului Bucureşti, denumite în continua- e comisii de autorizare.

II. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art, 3 Ministerul Muncii şi -justiţiei Sociale, or ie comisiile de autorizare:

: 1 > Solicită în scris SGSU sau inspectoratelor judeţene, nominalizarea specialiştilor în vederea 
desemnării acestora în comisiile de- evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea 

utorizării, respectiv în echipele de monitorizare a furnizorilor de formare profesională- autorizaţi, cu
ocazia organizării fiecărei activităţi în parte. ' "j #\

MINISTERUL MUNCI! Şl JUSTIŢIEI SOCIALE,

cu sediul în str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, sectorul 1. Bucureşti,

reprezentat prin doamna Lia - Olguţa VASiLESCU, în calitate de Ministru,

Şi

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, 

cu sediul în str. Banul Dumitrache, nr, 46, sector 2, Bucureşti,



(2) Cu minimum 20 zile înaintea datei de desfăşurare a examenelor de absolvire, comisia de autorizare 
solicită în scris IGŞU sau inspectoratelor judeţene, nominalizarea specialiştilor în comisiile de 
examinare a parncmanţilot la examenele de absolvire a programe’or de formare profesională 
organizate pentru profesiile reglementate din aria de competenţă a iGr.u, in condiţiile legii

(3) Comisiile de autorizare programează activităţile comisiilor, în timpul programului de lucru al 
personalului desemnat din t mirul IGSU.

(4) Cu titlu de excepţie, în situaţii deosebite/temeinic justificate de către furnizorul de formare 
profesională, participarea în comisii în afara programului normal de lucru, poate fi efectuata num; 
aprobarea expresă a inspectorului general/inspectorului şef, după caz.

Art. 4 Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratele judeţene au următoarele
obligaţii:

fi) Să nominalizeze specialiştii solicitaţi de comisiile de autorizare, In concordanţă cu experienj 
pregătirea acestora, respectând următoarele condiţii:

a) specialistul nor inalîzat să fi desfăşurat, timp de minimum 3 ani, activităţi în domeniul ocupaţionai 
care este organizat programul de formare profesională sau să fi ocupat o funcţie ce conducere a unei 
structuri în cadrul căreia sunt desfăşurate astfel de activităţi;

b) să fieabsolvent.de studii universitare;

(2) Sa solicite specialiştilor desemnaţi depunerea unei declaraţii pe propria răspundere, sub incidenţa 
prevederilor art. 126 cod penal, în vederea verificării existenţei/inexisti • şei unei eventuale situaţii tiu 
incompatibilitate, cat e va conţine următoarele date:

ni nu se afla în raport de rudenie, până la gradul al Ui-tea inclusiv, cu persoane din conducerea 
furnizorului de formare profesională;

b) nu sa află/nu s-a aflat într-un raport patrimonial cu furnizorul de formare profesională;

c) nu are/a avut calitatea de formator In cadrul programului/prograr >r de formare profesie 
organizate de către furnizorul de formare profesională a adulţilor pentru care se constituie comisia, c 
excepţia furnizorilor de formare profesională a adulţilor care funcţionează în cadrul unităţii 
subordonate IGSU.

(3) Să numească prin ordin de zi pe unitate specialiştii nominalizaţi pentru fiecare solicitare primită de 
la comisiile de autorizare, în calitate de reprezentanţi ai IGSU sau al inspectoratelor judeţene.

(4) Să îşi asume esponsabiiitatea privind numirea persoanelor în vederea desemnării de către za  c 
de autorizare să desfăşoare activităţile de evaluare/monitorizare a furnizorilor şi programelor 
formare, respectiv de examinare a participanţilor la examenele de absolvire a programelor de formar« 
profesionala, din aria de competenţă a IGSU.

Art. 5 în cazul în care furnizorul de formare profesională are sediul social în zona de competenţă a 
unui inspectorat judeţean iar programul de formare pentru care se solicită nominalizarea specialiştilor 
în comisii este- organizat în zona de competenţă a altui inspectorat ju c  p an . si ecialiştii vor fi nu 
de către inspectoratul judeţean în a cărui zonă de competenţă se organizează-programat de formari 
cele două inspectorate având obligaţia de a colabora pe aspecte ce privesc -formarea--profesională a 
adulţilor.



Hi, DISPOZIŢII FINALE

A. A 6 Specialiştii iGSU nominalizaţi/desemnaţi în comisiile de evaluare/monitorizare/examinare 
; ţdeplinesc o atribuţie de serviciu şi nu sunt remuneraţi suplimentar salarizării acestora, potrivit legii.

7 Specialiştii IGSU care au desfăşurat activităţile de evaluare a furnizorilor de formare în vederea 
■Mor, zării, respectiv de monitorizare a furnizorilor de formare profesională autorizaţi sau de examinare 

participanţilor la examenele de absolvire a programelor de formare profesională, solicită comisiei de
vrizare, care i-a desemnat, vizarea ordinului de serviciu pentru întreaga perioadă în care a

desfăşurat aceste activităţi;

3 Prezentul protocol intră în vigoare Li data semnării de către ambele părţi şi poate înceta prin
denunţarea unilaterală a fiecărei părţi.

■rt. 9 în cazul în care niciuna dintre părţi nu solicită denunţarea unilaterală a protocolului, acesta se
sns'ideră reînnoit de drept, anual

Arî. 10 Denunţarea unilaterală, de către oricare din părţi, se notifică în scris celeilalte părţi, cu cel 
puţin 30 de zile calendaristice înainte de data solicitată pentru încetarea prevederilor prezentului 
protocol.

Art. 11 Protocolul poate fi modificat sau completat numai cu acordul ambelor părţi, ori de câte ori 
acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării prezentului 

rotocol va transmite cete, alte părţi, spre analiza, în scris, propunerile respective,

a r t .  12 Anexa face parte integrantă din prezentul protocol.

rt. 13 Prezentul protocol a fost redactat în 2 (două) exemplare originale, cate unul pentru fiecare
parte, ambele având forţă juridică egală.
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