
HOTĂRÂRE nr. 901 din 9 noiembrie 2018 

pentru aprobarea regulamentului de organizare  şi funcţionare şi a 

structurii organizatorice  ale Autorităţii Naţionale pentru Formare 

Profesională Iniţială în Sistem Dual din România 

 

EMITENT:     GUVERNUL ROMÂNIEI 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 16 noiembrie 2018 

Data intrarii in vigoare : 16 noiembrie 2018 

 

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al 

art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2018 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 

pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România, 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

    ART. 1 

    Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii 

Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din 

România, prevăzut în anexa nr. 1. 

 

    ART. 2 

    Se aprobă structura organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru 

Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România, prevăzută în 

anexa nr. 2. 

 

    ART. 3 

    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

 

                    PRIM-MINISTRU 

                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ 

                    Contrasemnează: 

                    Secretarul general al Guvernului, 

                    Toni Greblă 

                    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Formare 

Profesională Iniţială în Sistem Dual din România, 

                    Victor Stelian Fedorca 

                    Ministrul educaţiei naţionale, interimar, 

                    Rovana Plumb 

                    Ministrul finanţelor publice, 

                    Eugen Orlando Teodorovici 

                    p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale, 

                    Mergeani Nicea, 

                    secretar de stat 

 

    Bucureşti, 9 noiembrie 2018. 

    Nr. 901. 

    

 

 



 ANEXA 1 

 

 

REGULAMENT 

de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale 

Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem 

Dual din România 

 

 

    ART. 1 

    (1)  Autoritatea Naţională pentru Formare Profesională Iniţială în 

Sistem Dual din România, denumită în continuare Autoritatea, 

funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în 

subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului. 

    (2)  Sediul Autorităţii este în municipiul Bucureşti, Str. 

Transilvaniei nr. 2, etaj 4-5, sectorul 1. 

 

    ART. 2 

    Autoritatea este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de 

stat, ajutat de doi vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat, 

numiţi şi eliberaţi din funcţie în condiţiile legii. 

 

    ART. 3 

    Preşedintele Autorităţii îndeplineşte, în condiţiile legii, 

următoarele atribuţii principale: 

    a) organizează, conduce şi controlează activitatea structurilor 

Autorităţii; 

    b) coordonează procesul de elaborare a reglementărilor specifice 

aflate în sfera de competenţă a Autorităţii; 

    c) aprobă metodologii privind certificarea profesională iniţială a 

absolvenţilor din sistemul de învăţământ dual; 

    d) asigură colaborarea cu ministerele, autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale, instituţii similare din străinătate, 

pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Autorităţii, potrivit legii; 

    e) stabileşte, la nivelul Autorităţii, numărul de personal pe 

direcţii/servicii/birouri/compartimente de specialitate, precum şi în 

cadrul birourilor regionale, fără personalitate juridică, în funcţie 

de necesităţile funcţionale şi în limita numărului de posturi 

aprobate; 

    f) aprobă operaţiuni de plăţi şi încasări în numele Autorităţii; 

    g) aprobă lista de investiţii în limita fondurilor alocate prin 

bugetul de cheltuieli; 

    h) acordă delegările de competenţă şi împuternicirile de 

reprezentare vicepreşedinţilor şi personalului Autorităţii încadrat pe 

funcţii de execuţie, în condiţiile legii; 

    i) aprobă rapoartele de audit public intern; 

    j) aprobă notele de control întocmite de compartimentul 

audit/control intern. 

 

 

    ART. 4 



    Vicepreşedinţii Autorităţii îndeplinesc atribuţiile stabilite de 

preşedintele Autorităţii şi împreună cu acesta, asigură colaborarea cu 

ministerele, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi 

cu instituţiile similare din străinătate, în scopul îndeplinirii 

atribuţiilor Autorităţii reglementate de dispoziţiile legale în 

vigoare. 

 

    ART. 5 

    (1)  Numărul maxim de posturi al Autorităţii este de 50 de 

posturi, exclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi cabinetul 

preşedintelui. 

    (2)  Autoritatea este organizată pe direcţii, servicii şi birouri 

ale căror atribuţii se stabilesc prin regulamentul intern, aprobat 

prin ordin al preşedintelui Autorităţii. 

    (3)  Numărul de posturi necesar pentru fiecare structură de 

specialitate din cadrul Autorităţii se stabileşte prin ordin al 

preşedintelui Autorităţii, în conformitate cu prevederile legale. 

    (4)  Statul de funcţii al Autorităţii se aprobă prin ordin al 

preşedintelui Autorităţii, cu avizul secretarului general al 

Guvernului. 

    (5)  Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile posturilor din 

structura de personal a Autorităţii se stabilesc prin fişele de post, 

aprobate de preşedintele Autorităţii. 

    (6)  Autoritatea are în structură 8 birouri regionale organizate 

în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională 

Iniţială în Sistem Dual din România, care sunt coordonate de un 

vicepreşedinte. 

    (7)  În subordinea preşedintelui Autorităţii este constituit 

Consiliul consultativ, organism fără personalitate juridică. 

    (8)  Structura, componenţa şi atribuţiile Consiliului consultativ 

se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii. 

 

    ART. 6 

    (1)  Autoritatea îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 3 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2018. 

    (2)  Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute 

expres în alte acte normative. 

 

    ART. 7 

    Autoritatea are în dotare un parc propriu de mijloace de 

transport, cu respectarea prevederilor legale care vizează numărul de 

mijloace de transport. 

 

 

    ------ 

 

 

 

 

 



ANEXA 2 

 

    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.  

    Numărul maxim de posturi: 50,  

    exclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi cabinetul preşedintelui 

    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

    a Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în 

Sistem Dual din România 

 (a se vedea imaginea asociată)  

 

 

 


