
 

 
 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE AL 
CENTRULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ INTERRURALĂ 

- CPPI – USAMV IAŞI – 
 
 
 
Cap. I. DispoziŃii Generale 
 
Art. 1. Centrul de Pregătire Profesională Interrurală denumit în continuare CPPO – 
USAMV IAŞI, funcŃionează în structura UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină 
Veterinară Iaşi, conform capitolului 3 pct. 3.6. din Carta USAMV Iaşi, aprobat prin 
şedinŃa de Senat din 09.X.2009. 
 
Art. 2. Acest Centru de Pregătire Profesională Interrurală se înfiinŃează ca urmare a 
derulării proiectului POSDRU / 13//5.2/S/11 NR. 106/25.09. 2008 – Dezvoltarea pieŃei 
muncii prin promovarea ocupaŃiilor neagricole în mediul rural. 
 
Art. 3. Programele Centrului asigură următoarele niveluri de pregătire profesională: 
nivelul 1, nivelul 2, nivelul 3 şi nivelul 4 de formare profesională a adulŃilor prevăzute de 
legislaŃia în vigoare. 
 
Art. 4. Programele prevăzute la art. 3 vizează evaluarea şi acreditarea pe baza 
metodologiei conform legislaŃiei în vigoare. 
 
Cap. II. Denumire, Sediu, Scop 
 
Art. 5. Denumire – Centrul de Pregătire Profesională Interrurală – CPPI – USAMV 
Iaşi este organizat şi funcŃionează în cadrul UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină 
Veterinară Iaşi. 
 
Art. 6. Sediul – Sediul Centrului de Pregătire Profesională Interrurală – CPPI se 
află în incinta UniversităŃii ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, corp A şi îşi va 
desfăşura activităŃile de pregătire şi formare în cadrul USAMV Iaşi, Aleea M. Sadoveanu 
nr. 3, 700490 Iaşi. 
 
Art. 7. USAMV Iaşi poate înfiinŃa în Ńară filiale şi sucursale – puncte de lucru, de 
instruire profesională, ale CPPI în condiŃiile prevăzute de normele legale în vigoare. 
 



Art. 8. Scopul şi obiectivele 
Centrul de Pregătire Profesională Interrurală – CPPI – USAMV IAŞI are ca scop: 
organizarea, susŃinerea de acŃiuni concrete şi implementarea programelor de formare 
profesională a adulŃilor, asigurând îmbunătăŃirea permanentă a calităŃii resurselor umane 
inclusiv din zonele rurale pentru facilitarea inserŃiei socio-ocupaŃionale a persoanelor 
vulnerabile economic pe piaŃa muncii şi prin intermediul unei reŃele dedicate mediului 
rural. 
        

 
Art. 9. Obiectivele Centrului de Pregătire Profesională Interrurală – CPPI sunt 
următoarele: 

- Implementarea programelor de instruire profesională pentru grupările vulnerabile 
economic din mediul rural, programe orientate spre ocupaŃii neagricole; 

- Crearea reŃelei de puncte de lucru şi consolidarea ei pentru a susŃine organizaŃional 
implementarea programelor de formare profesională a aduŃilor, instruire 
profesională; 

- Creşterea gradului de ocupare neagricolă şi a ratei de participare pe piaŃa muncii 
din mediul rural în activităŃi neagricole; 

- Reducerea procesului de excluziune ocupaŃională manifestat în comunităŃile 
rurale; 

- Promovarea diversificării ocupaŃionale non-agricole prin realizarea cursurilor de 
formare profesională a adulŃilor, instruire profesională în funcŃie de aşteptările, 
aspiraŃiile ocupaŃionale a persoanelor vulnerabile economic din mediul rural; 

- Atenuarea inegalităŃilor de acces existente pe piaŃa forŃei de muncă rurale, pentru 
anumite grupuri marginalizate în prezent, prin inserarea lor în programele de 
formare profesională a adulŃilor; 

- Încurajarea activităŃilor colective pentru implementarea programelor de formare şi 
instruire profesională; 

- Promovarea participării la procesul dezvoltării rurale prin înfiinŃarea punctelor de 
lucru; 

- Realizarea de broşuri, pliante, afişe, programe informatice şi alte materiale 
informative; 

- Dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităŃile publice 
din Ńară; 

- Alte mijloace de acŃiune în legătură cu scopul CPPI; 
- Orice alte activităŃi care contribuie la atingerea scopului Centrului de Pregătire 

Profesională Interrurală – CPPI – USAMV Iaşi. 
 
Art. 10. FuncŃiile şi principalele activităŃi realizate de CPPI pentru atingerea acestor 
obiective se referă la următoarele: 

- Organizarea de cursuri de formare profesională a adulŃilor; 
- Implementarea cursurilor de formare profesională a adulŃilor; 
- Evaluarea şi certificarea competenŃelor profesionale; 



- Formarea, susŃinerea şi colaborarea cu punctele de lucru subordonate şi 
monitorizarea acestora acolo unde este cazul; 

- Gestionarea unei baze de date; 
- Crearea programelor de instruire profesională pentru grupuri din medii rurale, în 

funcŃie de opŃiunile şi aşteptările ruralilor. Grupurile Ńintă reprezentând categorii 
defavorizate (femei, tineri şomeri, persoane ocupate în agricultura de subzistenŃă) 
şi categorii care sunt purtătoare de modernizări ocupaŃionale (manageri); 

- Evaluarea permanentă a eficienŃei programelor de formare profesională, inclusiv 
neagricolă; 

- RelaŃiile de colaborare – parteneriate cu instituŃiile şi organizaŃiile locale (primării, 
şcoli, centre de cult, IMM-uri), care pot facilita implementarea; 

- Analize şi studii privind piaŃa muncii; 
- Crearea de reŃele de formare profesională a adulŃilor. 

 
Cap. III. Organizare şi conducere 
 
Art. 11. CPPI are următoarele organe de conducere: 

a) Manager General al Centrului de Pregătire Profesională Interrurală – MG; 
b) Manager de proiect – MP; 
c) Coordonator Centru – CC; 
d) Manager de Obiectiv – MO; 
e) ExperŃi obiectiv – EO; 
f) Activitatea din Centrele teritoriale este condusă de un Coordonator Centru – CC – 

desemnat de Managerul General – MG al CPPI – USAMV Iaşi. 
 
Art. 12. Managerul general – MG al CPPI este numit de Senatul USAMV Iaşi. 
 
Art. 13. În cadrul CPPI formarea profesională a adulŃilor va fi asigurată de: cadre 
didactice din învăŃământul universitar şi preuniversitar care desfăşoară activităŃi de 
formare şi de cercetare; alte persoane care desfăşoară activităŃi de formare şi persoane 
care pot contribui la atingerea scopului CPPI, persoane care sunt angajate sau 
colaboratori cu USAMV Iaşi. 
 
Art. 14. Personalul din Centrul de Progătire Profesională Interrurală va respecta 
hotărârile Senatului şi Carta UniversităŃii. 
 
Cap. IV FinanŃarea 
 
Art. 15. Resursele financiare ale CPPI, organizat în structura USAMV Iaşi, se folosesc 
autonom, în regimul resurselor de tipul venituri proprii. 
 



Art. 16. FinanŃarea CPPI se face conform legii, pe baza asistenŃei financiare 
nerambursabile, împrumuturilor externe, sponsorizări şi autofinanŃări – taxe pentru 
servicii de instruire, de elaborare şi tipărirea cursurilor etc. 
 
Art. 17. Resursele financiare cumulate ale CPPI se pot folosi, cu respectarea procedurilor 
legale în vigoare, pentru elaborarea de noi cursuri, activităŃi de promovare, deplasări, 
achiziŃii, informare şi documentare în domeniu, taxe pentru participarea ca membru în 
organizaŃii şi instituŃii de profil, organizarea şi participarea la manifestări interne şi 
internaŃionale pe tema Formării Profesionale, publicaŃii şi materiale educaŃionale audio, 
video, soft, multimedia, remunerarea specialiştilor, personalului didactic, tehnic şi 
administrativ, implicat în activităŃile de formare profesională a adulŃilor. 
 
Art. 18. Veniturile realizate şi neutilizate la finele anului se reportează cu aceeaşi 
destinaŃie pentru anul următor. 
 
Cap. V. DispoziŃii finale 
 
Art. 19. DispoziŃiile prezentului Regulament intră în vigoare de la data aprobării lui de 
către Senatul USAMV Iaşi. 
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