
FORMAREA PROFESIONALĂ INIȚIALĂ, 

CONTINUĂ, 

EVALUAREA CAPACITAȚILOR

prin utilizarea mijloacelor IT

ESENȚA   DEZVOLTĂRII DURABILE A 
TRANSPORTURILOR RUTIERE



Formarea profesională

• Formarea obligatorie 

1. legislație internațională transpusă național

2. specific național 

• Formarea de performanță la cererea industriei 



Formarea obligatorie  
- șoferi transport marfă      > 3,5 To

- șoferi transport persoane> 8+1

- șoferi transport mărfuri periculoase – ADR

- manageri transport rutier 

- consilieri siguranță   - ADR

• Formarea obligatorie specific național

- șoferi transport agabaritic

- șoferi transport taxi, tramvai, troleibuz

- manageri taxi si închiriere

-profesori si instructori ( formatori pentru obținerea 

permisului de conducere auto)
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Curs CONDUCERE Preventivă/Defensivă/RAȚIONALĂ

Evaluare/Instruire PRACTICĂ individuală

Curs/Training CONDUCERE PRUDENTĂ

Training SAFETY-DRIVE

AUDITARE

Curs/Training ECO-DRIVE
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Pregătire/Calificare INIȚIALĂ < CPI/ADR/Agab./Avar.>0
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Pregătire/Perfecționare PERIODICĂ < CPC >

Curs/Training de EXPLOATARE (RAȚIONALĂ)

SPECIALIZARE (Arimare/ADR 1.3/Rel.Pasagerii/Dispeceri/Manageri)3

2

1

20

FORMAREA PROFESIONALĂ INIȚIALĂ,CONTINUĂ și PERFORMANȚĂ 
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Pregătirea profesională - centre de pregătire (CPP) 

- autorizate de MT, condiții: 

Bază materială 

Sediu cu spaţii adecvate desfăşurării activităţii

Dotări tehnico-didactice

Autovehicule pentru pregătirea practică

Competenţă profesională

Onorabilitate

FORMAREA PROFESIONALĂ

Parteneriatul public al pregătirii și evaluării în vederea 

obținerii certificatelor de atestare profesională ( CP) 



BAZĂ MATERIALĂ

DOTĂRI TEHNICO-DIDACTICE

Reţea informatică:

- min. 20 de calculatoare

- acces la internet

- asigură rularea programelor software corespunzătoare cursurilor 

- rularea programelor software de verificare

- administrare cursanți în aplicația MT-ARR ( pune la dispoziție 

aplicația de administrare cursuri și cursanți)

- înscriere/absolvire curs

- date personale cursant ( operatori de date 

caracter personal) 



EVALUAREA COMPETENȚELOR

 Sali dotate cu PC, acces internet securizat, 

înregistrare video a examenelor MEN

 Condiții de integritate act examinare 

 Desfășurare examen condiții optime

 Examinarea – parteneriat MT – MEN

 Afișare rezultate- electronic acces CNP(probe 

scrise)



APLICAȚIA DE EXAMEN

EXAMINAREA ON-LINE



ACCES ÎN APLICAȚIE



COD DE PORNIRE EXAMEN



COD CANDIDAT PERSONALIZAT



TEST EXAMEN INDIVIDUAL



CALIFICATIV OBȚINUT



SISTEM INFORMATIC PRIVIND EXAMINAREA

 Asigura un cadru standardizat , obiectiv si unitar fără 
diferențieri sau interpretări, privind evaluarea 
profesionala a persoanelor examinate

 Fiecare candidat are un chestionar unic

 No printing

 Mai ieftin decât examinarea cu chestionare tipărite şi 
pix

 Posibilitatea creării continue de întrebări

 Uşurinţă la inserarea imaginilor



SISTEM INFORMATIC PRIVIND EXAMINAREA

 Afişează în timp real programarea persoanelor si 
rezultatele examinării

 Oferă analiza statistica calitativa si cantitativa a 
rezultatelor obţinute în urma procesului de 
examinare

 Facilitează obţinerea certificatelor /atestatelor de 
pregătire profesionala, prin simplificarea fluxului 
informaţional

 Asigura securitatea informaţiilor  referitoare la 
programarea candidatilor cât si a rezultatelor 
examinării acestora



SISTEM INFORMATIC PRIVIND EXAMINAREA

Rapoarte si statistici

 Lista candidatilor înscrisi si a codului alocat de sistem, pentru fiecare 
examen la care a fost inscris

 Liste dinamice filtrate dupa data examenului, tip atestat, examene, 
reevaluari

 Istoricul fiecarui candidat indiferent de institutele la care a participat 
la examen

 Rapoarte statistice pe vârsta, localitate, promovabilitate, tip atestat, 
activitatea institutelor



CPC - ȘOFERI



CPC SOFERI



CPP - MANAGER



CAPTURI DIN EXAMEN









RAPOARTE SI STATISTICI DIN 

EXAMEN

 Nr total de cursanți/categorii de pregătire – M/P, 
ADR/MG, Cisterna, cls1, cls 7

 promovabilitate/pe CPP/categ. de pregătire

 promovabilitate/ tip de pregătire(CPI-M/P,CPC-
M/P,ADR,Agabaritic, troleibuz, tramvai, taxi)

 promovabilitate/grupe de întrebări ( AETR, Mecanica, 
siguranța rutiera, stil conducere, documente de 
transport...etc/ cursant/ centru de pregătire

 Promovabilitate cursanți ( 70 -80%, 80-90%, de excelența 
>95

 Promovabilitate/lectori

 Nr total de șoferi profesioniști/categorii



MANAGEMENTUL ACTULUI DE 

PREGĂTIRE SI DE EVALUARE

 Flexibilitate examinare

managementul bazei de întrebări în timp real funcție de:

- lacunele cursantului - depășirea unui minim de 

cunoștințe de  baza

- lacune în predare CPP

- corelarea statisticilor privind cauzelor accidentelor cu 
întrebările de examen

- tematici naționale și internaționale

În fapt:



MANAGEMENT DOCUMENTE CPP

 Datele administrate de centrele de pregătire 
sunt preluate în sistemul ARR de eliberare CPP



ÎNTĂRIREA CAPACITAȚII DE CONTROL

 Baza de date privind deținătorii de CPP 

facilitează  controlul documentelor (ISCTR)



UTILĂ INDUSTRIEI

 Recrutarea forței de munca



Va multumesc,

Sorin SIRBU


