
 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului comun al ministrului justiției și ministrului 

educației, culturii și cercetării cu privire la formarea profesională a 

condamnaților 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului 

Proiectul ordinului comun a fost elaborat de Ministerul Justiției și 

Administrația Națională a Penitenciarelor, în colaborare cu Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile 

urmărite 

Proiectul are drept scop implementarea efectivă a art. 241 alin. (1) și (2) din 

Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (în continuare – Codul de 

executare), care prevede că în penitenciare, în mod obligatoriu, se organizează 

instruirea profesională a condamnaților, iar crearea condiţiilor şi elaborarea 

programelor de instruire profesională se efectuează în modul stabilit de Ministerul 

Justiţiei, de comun acord cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. 

În conformitate cu prevederile expuse supra, precum și art. 59 alin. (7) și 

(8), art. 62 alin. (5) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014, 

prezentul proiect urmărește instituirea învățămîntului profesional tehnic pentru 

formarea profesională a condamnaților, prin aprobarea unui regulament care va 

asigura și implementa un mecanism eficient de reabilitare și reintegrare socială a 

persoanelor deținute. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul prevede, în principal, aprobarea Regulamentului privind 

desfășurarea învățămîntului profesional tehnic pentru formarea profesională a 

condamnaților (în continuare – Regulamentul). 

Potrivit Regulamentului, formarea profesională a condamnaților se va 

realiza conform programelor de studii acreditate sau autorizate provizoriu, în 

conformitate cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al 

meseriilor/profesiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 425/2015, prin: 

1) programe de formare profesională tehnică secundară de scurtă durată; 

2) programe de formare profesională tehnică secundară prin învățămînt 

dual. 

Durata programului de formare profesională de scurtă durată va fi de 720-

840 de ore în funcție de specificul meseriei, care se va realiza într-o perioadă de 

6-8 luni și va cuprinde: 

1) Instruirea teoretică (IT) prin care se asigură asimilarea cunoştinţelor 

teoretice, necesare pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor 

profesionale specifice unui modul;  

2) Instruirea practică (IP) prin care se asigură formarea deprinderilor 

practice, abilităților necesare pentru formarea şi dezvoltarea 

competenţelor profesionale specifice unui modul; 



 

3) Practica în producţie (PP) prin care se definitivează formarea 

profesională și se asigură formarea/dezvoltarea competențelor 

profesionale prevăzute în standardul de calificare profesională; 

4) Examenul de calificare. 

La rîndul său, formarea profesională a condamnaților în cadrul programelor 

de formare profesională tehnică secundară prin învățămînt dual se va realiza în 

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea 

programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 70/2018. 

Programele de formare profesională a condamnaților se vor realiza în 

parteneriat între instituția de învățămînt profesional tehnic și instituția 

penitenciară. În acest sens, proiectul ordinului comun prevede și aprobarea Listei 

instituțiilor de învățămînt profesional tehnic în care se organizează grupe pentru 

formarea profesională a condamnaților (în continuare – Lista). 

Totuși, vor putea fi stabilite și alte parteneriate decît cele menționate în 

Listă, în cazul în care instituţia penitenciară dispune de condiții tehnico-materiale. 

Planul de admitere (comanda de stat) pentru formarea profesională a 

condamnaților se aprobă anual prin hotărîre de Guvern. Instituția de învățămînt și 

instituţia penitenciară vor prezenta, în modul stabilit, Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării oferta pentru a o include în Planul de admitere (comanda de 

stat). 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect nu necesită cheltuieli financiare 

suplimentare din bugetul de stat. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect nu va fi necesară 

modificarea altor acte normative. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența 

în procesul decizional, proiectul este plasat pe pagina web oficială a Ministerului 

Justiției www.justice.gov.md, compartimentul Transparența decizională, 

directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare, precum și pe 

platforma guvernamentală www.particip.gov.md.  

De asemenea, conform art. 20 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative, elaborarea prezentului proiect a fost demarată odată cu publicarea pe 

pagina web oficială a Ministerului Justiției la compartimentul Transparența 

decizională, directoriul Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative, a 

anunțului de inițiere a procesului de elaborare, prin care s-a solicitat implicarea 

tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor de rigoare. 

Ministru                                                Fadei NAGACEVSCHI 
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