
ANEXĂ 
 

N O R M E     M E T O D O L O G I C E 
 de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea 

profesională a adulţilor 
 

CAPITOLUL I  
 Organizarea formării profesionale a adulţilor 

 
Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează, 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea 
profesională a adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 
septembrie 2002, denumită în continuare ordonanţă. 
Art. 2. - (1) Furnizorii de formare profesională, prevăzuţi la art. 6 alin. (1) din ordonanţă,  
sunt prestatorii de servicii de formare profesională, persoane juridice de drept public sau 
privat ori persoane fizice, care au prevăzut în actul de înfiinţare sau, după caz, în 
autorizaţia pentru desfăşurarea unor activităţi independente activităţi de formare 
profesională. 
   (2) Potrivit art. 6 alin. (3), respectiv art. 22 alin (3) din ordonanţă, furnizori de formare 
profesională pot fi şi filialele acestora, precum şi centrele de formare profesională fără 
personalitate juridică, înfiinţate, potrivit legii, de persoane juridice de drept public sau privat. 
   (3) Persoanele fizice pot avea calitatea de furnizori de formare profesională numai pentru 
organizarea uceniciei la locul de muncă. 
Art. 3. - (1) Nivelurile de pregătire prevăzute la art.  7 din ordonanţă reprezintă nivelurile de 
calificare stabilite prin Registrul naţional al calificărilor profesionale din România, care se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
   (2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) se utilizează 
nivelurile de calificare prevăzute în anexa nr. 1. 
   (3) Condiţiile pentru obţinerea nivelurilor de calificare, precum şi funcţionarea sistemului 
de credite transferabile, prevăzut la art. 7 alin. (1) din ordonanţă, se stabilesc prin Registrul 
naţional al calificărilor profesionale din România. 
Art. 4. - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării solicită, 
în temeiul art. 8 alin. (1) din ordonanţă, ministerelor, agenţiilor naţionale şi altor organe ale 
administraţiei publice centrale de specialitate, după caz, cu consultarea autorităţilor 
administraţiei publice locale, să pună la dispoziţie strategiile sectoriale şi teritoriale de 
dezvoltare a resurselor umane, inclusiv cele de formare profesională. 
Art. 5. - (1) Conform art. 11 alin. (1) din ordonanţă, programele de formare profesională se 
organizează de furnizorii de formare profesională pentru ocupaţii cuprinse în Clasificarea 
Ocupaţiilor din România – C.O.R., precum şi pentru competenţe profesionale comune mai 
multor ocupaţii.  
   (2) În situaţii deosebite, cu aprobarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a 
Adulţilor, furnizorii de formare profesională care solicită autorizarea pot propune programe 
de formare profesională pentru grupări de ocupaţii care permit folosirea unei programe de 
pregătire comune în proporţie de minimum 70%. În acest caz, furnizorii de formare achită o 
singură dată taxa de autorizare prevăzută la art. 26 din ordonanţă. 
   (3) Programele de formare profesională prin care se realizează calificarea sau 
recalificarea adulţilor se vor organiza pentru calificările cuprinse în Registrul naţional al 
calificărilor profesionale din România. 
Art. 6. - (1) Registrul naţional al calificărilor profesionale din România, prevăzut la art. 11 
alin. (2) din ordonanţă, cuprinde calificările recunoscute la nivel naţional. Acesta are la 
bază nivelurile de calificare, competenţele profesionale şi sistemul de credite transferabile, 
corespunzător cerinţelor pieţei muncii. 
   (2) Până la intrarea în vigoare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din 
România, nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu 

  



   

certificate de calificare se stabileşte de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii şi 
solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei şi cercetării, care se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
Art. 7. - (1) Programele de formare profesională se elaborează, potrivit art. art.12 alin. (1) 
din ordonanţă, în concordanţă cu standardele ocupaţionale recunoscute la nivel naţional, 
aprobate în condiţiile reglementărilor legale în vigoare.  
   (2) Standardele ocupaţionale pot fi obţinute de către furnizorii de formare profesională în 
condiţiile stabilite de  organismul abilitat, potrivit legii, cu gestionarea acestora.  
Art. 8. - (1) Persoanele cu nevoi speciale, prevăzute la art. 14 alin. (3) din ordonanţă, sunt 
persoane care se încadrează, în condiţiile legii, într-o categorie de persoane cu handicap. 
   (2) Programele de formare profesională la care participă persoanele cu nevoi speciale 
respectă particularităţile acestei categorii de persoane, atât în privinţa condiţiilor materiale, 
cât şi a programei de pregătire. 
Art. 9. - Furnizorii de formare care organizează programe finalizate cu certificate de 
calificare recunoscute la nivel naţional încheie cu participanţii la aceste programe, potrivit 
art. 16 alin. (1) din ordonanţă, contracte de formare profesională, conform modelului 
prevăzut în anexa nr. 2. 
Art. 10. - Organizarea şi desfăşurarea uceniciei la locul de muncă, prevăzută la art.17 alin. 
(1) din ordonanţă, se reglementează prin lege specială. 
 
 

CAPITOLUL lI 
 Autorizarea furnizorilor de formare profesională 

 
Art. 11. - Potrivit art. 18 alin. (1) din ordonanţă, sunt supuşi autorizării numai furnizorii de 
formare profesională care doresc să elibereze certificate de calificare sau de absolvire cu 
recunoaştere naţională. Ceilalţi furnizori de formare profesională pot organiza programe de 
formare profesională finalizate cu documente de absolvire proprii, care nu sunt însă 
certificate cu recunoaştere naţională.  
Art. 12. - Instituţiile de învăţământ superior acreditate se supun autorizării potrivit 
prezentelor norme pentru programele de formare profesională care nu intră sub incidenţa 
prevederilor art. 18 alin. (2) din ordonanţă. 
Art. 13. - În temeiul art. 19 alin. (1) din ordonanţă, Consiliul Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor coordonează activitatea de autorizare a furnizorilor de formare 
profesională, aşa încât aceasta să se desfăşoare în mod unitar în întreaga ţară, scop în 
care: 
   a) poate înfiinţa comisii de autorizare a furnizorilor de formare profesională la nivel 
judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, conform art. 19 alin. (2) din ordonanţă;  
   b) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de art. 25 din ordonanţă; 
   c) centralizează datele cu privire la comisiile de autorizare, precum şi la activitatea 
acestora; 
   d) elaborează şi transmite instrucţiuni comisiilor de autorizare şi secretariatelor tehnice; 
   e) semnalează Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, asociaţiilor patronale şi 
organizaţiilor sindicale deficienţele constate în activitatea comisiilor de autorizare; 
   f) ţine evidenţa profesiilor sau ocupaţiilor pentru care există cerinţe speciale la 
organizarea pregătirii profesionale în colaborare cu autorităţile de reglementare, în 
condiţiile legii;  
   g) acordă consultanţă de specialitate privind formarea profesională; 
   h) întocmeşte şi actualizează Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a 
adulţilor, care cuprinde toţi furnizorii de formare autorizaţi. 
Art. 14. - (1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face de către comisii de 
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autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 
   (2) Conform art. 20 alin. (1) din ordonanţă, comisiile de autorizare a furnizorilor de 
formare profesională sunt formate din 5 membri, din care un preşedinte care este directorul 
general al direcţiei generale judeţene de muncă şi solidaritate socială, respectiv a 
municipiului Bucureşti. 
   (3) În vederea înfiinţării comisiilor de autorizare, în temeiul art. 20 alin. (2), lit. a) - c) din 
ordonanţă, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor solicită Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, organizaţiilor 
sindicale şi asociaţiilor patronale reprezentative la nivel judeţean să îşi nominalizeze 
reprezentanţii în comisiile de autorizare, persoane cu experienţă în domeniul formării 
profesionale.  
Art. 15. - În sensul art. 20 alin. (2) lit. d) şi e) din ordonanţă, reprezentative la nivel judeţean 
sunt organizaţiile sindicale şi asociaţiile patronale care reprezintă în plan judeţean 
organizaţiile sindicale şi asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, conform Legii 
nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările ulterioare. 
Art. 16. - Organizaţiile sindicale şi asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional 
stabilesc prin consens organizaţiile ai căror reprezentanţi vor fi desemnaţi în comisiile de 
autorizare la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti şi le comunică Consiliului 
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a 
prezentelor norme.  
Art. 17. - În cazul în care, din motive obiective, membrii titulari nu sunt disponibili, 
înlocuitorii acestora, desemnaţi în scris de autorităţile publice, organizaţiile sindicale şi 
asociaţiile patronale prevăzute la art. 14 alin. (3) din prezentele norme, vor participa cu 
drept de vot la şedinţele de lucru ale comisiei de autorizare. 
Art. 18. - După nominalizarea membrilor de către autorităţile publice, organizaţiile sindicale 
şi asociaţiile patronale prevăzute la art. 14 alin. (3) din prezentele norme, comisiile de 
autorizare sunt înfiinţate prin hotărâre a Consiliului Naţional de Formare Profesională a 
Adulţilor. 
   (2) Hotărârea de înfiinţare a comisiilor de autorizare va fi comunicată Ministerului Muncii 
şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, asociaţiilor patronale şi organizaţiilor sindicale, reprezentative 
la nivel naţional. 
Art. 19. - (1) Comisiile de autorizare îşi desfăşoară lucrările în prezenţa tuturor membrilor. 
   (2) În situaţii excepţionale, lucrările se pot desfăşura în prezenţa a minimum 3 membri, 
cu condiţia ca preşedintele şi reprezentanţii partenerilor sociali să fie prezenţi. 
Art. 20. - Hotărârile se iau cu minimum trei voturi exprimate pentru acordarea, neacordarea 
sau retragerea autorizaţiei, după caz. 
Art. 21. - Potrivit art. 20 alin. (3) din ordonanţă, pentru evaluarea furnizorilor de formare 
profesională în vederea autorizării, comisiile de autorizare pot folosi la specialişti sau 
experţi în domeniul ocupaţional, respectiv care verifică îndeplinirea de către furnizorul de 
formare profesională a criteriilor de evaluare în vederea autorizării. 
Art. 22. - Nivelul indemnizaţiilor membrilor comisiei de autorizare şi a specialiştilor pe 
domeniile ocupaţionale folosiţi de către comisii, este stabilit anual de Consiliul Naţional de 
Formare Profesională a Adulţilor şi este avizat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.  
Art. 23. - (1) Taxele de autorizare se virează de către persoanele juridice în contul  direcţiei 
generale de muncă şi solidaritate socială din judeţul în care se solicită autorizarea.  
   (2) Taxele de autorizare plătite de către furnizorii de formare profesională se constituie 
venituri la bugetul de stat, conform legii.  
   (3) Salariul mediu brut pe economie luat în calcul la plata taxelor de autorizare este cel 
comunicat de Institutul Naţional de Statistică în luna precedentă celei în care se achită taxa 
de autorizare de către furnizorul de formare profesională. 
Art. 24. - Cheltuielile pentru funcţionarea comisiilor de autorizare, respectiv cheltuielile 
curente şi de capital, cheltuielile cu salarizarea secretariatelor tehnice judeţene, respectiv 
al municipiului Bucureşti, plata indemnizaţiilor membrilor comisiilor de autorizare şi ale 
specialiştilor pe domenii ocupaţionale se efectuează de la bugetul de stat, prin bugetul 
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Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, de către direcţiile generale de muncă şi 
solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  
Art. 25. - Pentru buna desfăşurare a activităţii comisiilor de autorizare şi a secretariatelor 
tehnice ale acestora, conform art. 20 alin. (5) din Ordonanţă, direcţiile generale de muncă 
şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pun la dispoziţie 
comisiilor de autorizare un spaţiu corespunzător la sediul direcţiei. 
Art. 26. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor menţionate la art. 21 din ordonanţă, comisiile de 
autorizare: 
   a) aprobă listele de specialişti şi experţi la care se poate apela pentru activităţile de 
evaluare a furnizorilor de formare profesională şi de examinare a participanţilor la 
programele de formare profesională; 
   b) emit decizii; 
   c) transmit Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor date privind 
activitatea de autorizare şi monitorizare a furnizorilor de formare profesională; 
   d) desfăşoară alte activităţi necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.  
Art. 27. - (1) Secretariatele tehnice judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, ale 
comisiilor de autorizare ajută comisiile în exercitarea atribuţiilor ce le revin, asistând la 
lucrările comisiei şi întocmind documentele în care se consemnează conţinutul şi 
rezultatele acestor lucrări. 
   (2) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute în art. 21 alin. (2) din ordonanţă, secretariatele 
tehnice judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, ale comisiilor de autorizare realizează 
următoarele activităţi: 
   a) sprijină comisiile de autorizare în activităţile legate de evaluarea şi monitorizarea 
furnizorilor de formare profesională; 
   b) rezolvă lucrările de secretariat legate de procesul de autorizare; 
   c) asigură comunicarea dintre Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, 
comisiile de autorizare, furnizorii de formare profesională, specialiştii implicaţi în activităţile 
de evaluare a furnizorilor de formare profesională şi de examinare a participanţilor la 
programele de formare profesională; 
   d) oferă informaţii publicului interesat despre procesul de autorizare şi despre furnizorii 
de formare profesională autorizaţi. 
Art. 28. - (1) Fiecare comisie de autorizare dispune de ştampilă proprie şi dispozitiv de 
aplicare a timbrului sec. Modelele de ştampilă şi de timbru sec se aprobă de Consiliul 
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi se transmit comisiilor de autorizare. 
   (2) Cheltuielile necesare pentru procurarea ştampilelor, a dispozitivului de aplicare a 
timbrului sec, tipizatelor şi a celorlalte imprimate necesare în activitatea de autorizare se 
efectuează de către direcţiile generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv 
a municipiului Bucureşti, la solicitarea comisiilor de autorizare. 
Art. 29. - (1) Problemele ivite în activitatea comisiilor de autorizare se soluţionează de către 
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. 
   (2) Instituţiile şi organizaţiile reprezentate în comisiile de autorizare vor acorda tot 
sprijinul Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pentru soluţionarea 
problemelor care se pot ivi în activitatea comisiilor de autorizare.  
Art. 30. - (1) Documentul prin care se certifică autorizarea, prevăzut la art. 22 alin. (4) din 
ordonanţă, se numeşte autorizaţie şi i se eliberează furnizorului de formare profesională 
pentru fiecare tip de program de formare profesională.  
   (2) Forma, conţinutul şi regimul de eliberare a autorizaţiei sunt cuprinse în metodologia 
de autorizare, care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi 
al ministrului educaţiei şi cercetării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
   (3) Metodologia de autorizare cuprinde criteriile şi procedurile de evaluare a furnizorilor 
de formare profesională în vederea autorizării sau retragerii autorizaţiei prevăzute la art. 25 
lit. c) din ordonanţă. 
   (4) Metodologia de autorizare se elaborează de Consiliul Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor, în colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a 
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prezentelor norme. 
Art. 31. - (1) Potrivit art. 22 alin. (2) din ordonanţă, autorizarea se face pentru fiecare dintre 
ocupaţiile, grupurile de ocupaţii sau calificările pentru care furnizorul organizează programe 
de formare profesională, conform art. 5 al prezentelor norme. 
   (2) Furnizorii de formare profesională care sunt autorizaţi să organizeze programe de 
formare profesională finalizate cu certificate de calificare cu recunoaştere naţională, pot 
organiza şi programe de iniţiere pentru dobândirea unora dintre competenţele aferente 
programului de calificare respectiv, finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere 
naţională, în baza aceleiaşi autorizaţii. 
Art. 32. - (1) Activitatea de monitorizare prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. c) şi la art. 25 lit. e) 
din ordonanţă constă în urmărirea sistematică a îndeplinirii de către furnizorul de formare 
profesională a criteriilor care au stat la baza autorizării acestuia, pentru organizarea unui 
program de formare profesională.  
   (2) Neîndeplinirea criteriilor care au stat la baza autorizării furnizorului de formare 
profesională, pentru organizarea programului de formare profesională, determină 
retragerea autorizaţiei respective. 
   (3) Procedura de monitorizare, criteriile şi procedura de retragere a autorizaţiei fac parte 
integrantă din metodologia de autorizare prevăzută la art. 30 alin. (2) din prezentele norme.  
Art. 33. - (1) În cazul în care comisia de autorizare respinge cererea de autorizare a unui 
furnizor de formare profesională, acesta poate contesta decizia la Consiliul Naţional de 
Formare Profesională a Adulţilor. 
   (2) Modalitatea de soluţionare a contestaţiei este cuprinsă în metodologia de autorizare 
prevăzută la art. 30 alin. (2) din prezentele norme. 
Art. 34. - (1) În temeiul art. 27 din ordonanţă, Consiliul Naţional de Formare Profesională a 
Adulţilor stabileşte modalităţile de colectare şi de organizare a datelor cuprinse în Registrul 
naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor.  
   (2) Aceste date sunt puse la dispoziţia publicului interesat prin secretariatele tehnice ale 
comisiilor de autorizare, prin secretariatul tehnic al Consiliului Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor şi prin Internet.  
   (3) Structura Registrului naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor, 
denumit în continuare RNFFPA, este prevăzută în anexa nr. 3. 
 

CAPITOLUL III 
 Evaluarea şi certificarea formării profesionale a adulţilor 

Art. 35. - (1) În temeiul art. 28 şi 29 din ordonanţă, examenele de absolvire susţinute de 
participanţii la programele de formare profesională se organizează conform Metodologiei 
certificării formării profesionale a adulţilor. 
   (2) Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor se elaborează de către 
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, în temeiul art. 30 din ordonanţă, se 
aprobă în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme prin ordin 
comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei şi cercetării şi se 
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
Art. 36. - (1) Certificatele de calificare profesională sau de absolvire cu recunoaştere 
naţională, prevăzute la art. 31 din ordonanţă, sunt imprimate-tip, tipărite pe hârtie specială, 
având elemente de securizare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4 şi 5, şi au 
regimul actelor de studii. 
   (2) Certificatele prevăzute la alin (1) se eliberează însoţite de o anexă denumită 
„Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizează competenţele profesionale 
dobândite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. 
   (3) Cheltuielile pentru tipărirea certificatelor de calificare profesională şi de absolvire, 
precum şi a anexelor acestora sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. 
Art. 37. - (1) Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor obţinute pe alte căi decât 
cele formale prevăzută la art. 32 din ordonanţă, se elaborează de Consiliul pentru 
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Standarde Ocupaţionale şi Atestare în colaborare cu Consiliul Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor, se aprobă în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentelor norme prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al 
ministrului educaţiei şi cercetării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
   (2) Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor prevăzută la alin. (1) stabileşte şi 
modul de autorizare a centrelor care au dreptul să organizeze evaluarea şi certificarea 
competenţelor obţinute pe alte căi decât cele formale. 

 

CAPITOLUL IV 
 Dispoziţii finale 

Art. 38. – Cheltuielile cu pregătirea profesională a salariaţilor, efectuate de către societăţile 
comerciale, companiile şi societăţile naţionale, unităţile cooperatiste, regiile autonome şi 
alte instituţii, precum şi de către persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi 
independente, înregistrate în contabilitatea proprie, sunt cheltuieli deductibile la calculul 
profitului impozabil, respectiv al venitului impozabil. 
Art. 39. - Metodologia de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a 
adulţilor, prevăzută la art. 45 alin. (2) din ordonanţă, se va elabora în termen de 12 luni de 
la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. 
Art. 40. - Pentru alcătuirea şi completarea listei profesiilor şi ocupaţiilor pentru care există 
cerinţe speciale la organizarea pregătirii profesionale prevăzute la art. 13 lit. f) din 
prezentele norme metodologice, ministerele, agenţiile naţionale şi alte autorităţi sau 
organizaţii responsabile vor  transmite Consiliului Naţional de Formare Profesională a 
Adulţilor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme 
metodologice, informaţiile privind aceste profesii şi ocupaţii, cu menţionarea cadrului 
legislativ şi a condiţiilor de reglementare. 
Art. 41. - (1) Activitatea de control prevăzută la  art. 46 din ordonanţă are în vedere: 
   a) activitatea de formare profesională desfăşurată de furnizorii de formare profesională; 
   b) activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională. 
   (2) Controlul asupra modului de organizare a activităţii de formare profesională 
desfăşurată de furnizorii de formare profesională se efectuează de Ministerul Muncii şi 
Solidarităţii Sociale şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
   (3) Pentru realizarea controlului prevăzut la alin. (2), furnizorii de formare profesională  
vor pune la dispoziţia persoanelor împuternicite să exercite controlul toate informaţiile 
solicitate, referitoare la activitatea de formare profesională.  
   (4) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor va întocmi periodic rapoarte 
privind activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională pe care o 
coordonează  şi le va pune la dispoziţie ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi 
ministrului educaţiei şi cercetării.  
Art. 42. - Nerespectarea prezentelor norme metodologice atrage, după caz, răspunderea 
disciplinară, contravenţională, penală sau civilă a persoanelor vinovate, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 
Art. 43. - Anexele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. 
 


