
 

Proiect 

 
Ministerul Justiției 

al Republicii Moldova 

 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării al 

Republicii Moldova 

  

 

ORDIN 

COMUN 

 

 

mun. Chișinău 

 
Nr. _______ din ________________  Nr. _______ din ________________ 

 

 

 

ÎNREGISTRAT: 

Ministerul Justiției 

al Republicii Moldova 

nr. ______ din ________________ 

Ministrul Justiției 

_______________________ 

 

 

Cu privire la formarea profesională a condamnaților 

 

În temeiul art. 241 alin. (1) și (2) din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 

443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214-220, art. 704), 

art. 59 alin. (7) și (8), art. 62 alin. (5) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634),  

ORDONĂM: 

1. Se aprobă: 

1) Regulamentul privind desfășurarea învățămîntului profesional tehnic pentru formarea 

profesională a condamnaților, conform anexei nr. 1; 

2) Lista instituțiilor de învățămînt profesional tehnic în care se organizează grupe pentru 

formarea profesională a condamnaților, conform anexei nr. 2. 

 

2. Direcția învățămînt profesional tehnic a Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării 

va asigura monitorizarea procesului de implementare a prevederilor prezentului ordin. 

 

3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Secretarului de stat în 

domeniul educației. 

 

4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Ministrul 

justiției 

Fadei NAGACEVSCHI

Ministrul educației, 

culturii și cercetării 

Lilia POGOLȘA



 

Anexa nr. 1 

la Ordinul comun al ministrului justiției 

și ministrului educației, culturii și cercetării 

nr. _____ din ____________________ 

 
 

 

REGULAMENTUL  

privind desfășurarea învățămîntului profesional 

tehnic pentru formarea profesională a condamnaților 

 

Capitolul I 

Dispoziții generale 

1. Regulamentul privind desfășurarea învățămîntului profesional tehnic pentru formarea 

profesională a condamnaților (în continuare – Regulamentul) stabilește aspectele specifice 

referitoare la formarea profesională a condamnaților. 

2. Formarea profesională a condamnaților se realizează 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. 

3. Formarea profesională a condamnaților în cadrul programelor de formare profesională 

tehnică secundară prin învățămînt dual se realizează în conformitate cu prevederile 

Regulamentului cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin 

învățămînt dual, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 70/2018. 

4. Programele de formare profesională a condamnaților se realizează în parteneriat între 

instituția de învățămînt profesional tehnic (în continuare – instituție de învățămînt) și instituția 

penitenciară. Pot fi stabilite și alte parteneriate decît cele menționate în anexa nr. 2 în vederea 

asigurării formării profesionale a acestora, în cazul în care instituţia penitenciară dispune de 

condiții tehnico-materiale. 

5. Formarea profesională a condamnaților are un caracter benevol. Prin înscrierea la 

programele de formare profesională, condamnații își exprimă acordul de a participa la programul 

de instruire și de a respecta prevederile regulamentare în acest sens. 

6. Programul de formare profesională poartă caracter obligatoriu pentru condamnat, dacă 

este inclus în Programul individual de executare a pedepsei. 

7. Prezentul Regulament se aplică în măsura în care nu contravine actelor normative cu 

referire la învăţămîntul profesional tehnic, aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării. 

 

Capitolul II 

Organizarea procesului de 

formare profesională a condamnaților 

8 Organizarea şi desfăşurarea procesului de formare profesională a condamnaților se 

realizează de instituția de învățămînt și instituția penitenciară. 



 

9. Condiţiile privind derularea procesului de formare profesională a condamnaţilor se 

stabilesc prin acord comun între instituţia de învăţămînt şi instituţia penitenciară, încheiat în 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

10. Planul de admitere (comanda de stat)  pentru formarea profesională a condamnaților 

se aprobă anual prin hotărîre de Guvern. Instituția de învățămînt și instituţia penitenciară 

prezintă, în modul stabilit, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării oferta pentru a o include 

în Planul de admitere (comanda de stat). 

11. Instituția de învățămînt are următoarele atribuţii: 

1) elaborează prin coordonare cu instituția penitenciară Planul de învățămînt la meserie, 

respectînd prevederile Planului-cadru şi a prezentului Regulament pe care ulterior îl propune 

spre aprobare Ministerului Educației, Culturii și Cercetării; 

2) realizează programul de formare profesională în conformitate cu legislația; 

3) stabilește oferta de formare profesională în cadrul instituţiei penitenciare, pornind de la 

propunerile și condițiile disponibile de formare profesională a instituției respective; 

4) monitorizează procesul de desfășurare a formării profesionale. 

12. Instituţia penitenciară are următoarele atribuții: 

1) coordonează Planul de învățămînt la meserie; 

2) asigură condamnații cu echipamente și resurse didactice în vederea realizării 

programului de formare profesională în conformitate cu legislația; 

3) propune, anual, instituției de învățămînt oferta de formare profesională a 

condamnaților în conformitate cu necesitățile de instruire identificate; 

4) realizează înscrierea la programele de formare profesională a condamnaților respectînd 

prevederile actelor normative cu privire la admitere și o prezintă instituției de învățămînt; 

5) asigură accesul la clasele de studii a personalului didactic şi securitatea acestora pe 

parcursul desfăşurării procesului de studii. 

 

Capitolul III 

Programele de formare 

profesională tehnică secundară de scurtă durată 

13. Programele de formare profesională tehnică secundară de scurtă durată includ 

formarea de profil (teoretică și practică) – acumularea cunoștințelor şi formarea abilităţilor de 

bază integrate în competenţe profesionale. Formarea de profil se organizează pe module.  

14. Durata programului de formare profesională de scurtă durată este de 720-840 de ore 

în funcție de specificul meseriei, care se realizează într-o perioadă de 6-8 luni și cuprinde: 

1) Instruire teoretică (IT) prin care se asigură asimilarea cunoştinţelor teoretice, necesare 

pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale specifice unui modul;  

2) Instruire 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.  

15. Practica în producţie se desfășoară în cadrul instituției penitenciare și după 

posibilitate în cadrul unui agent economic.  



 

16. Raportul între pregătirea teoretică și pregătirea practică constituie 30%-45% pentru 

instruire teoretică și respectiv 55%-70% pentru instruire practică, inclusiv practica în producţie. 

Numărul de ore la instruire practică poate varia în funcție de specificul meseriei. 

17. Realizarea programului se desfășoară în cadrul instituțiilor penitenciare, în acord cu 

programul de activitate a acestora, pe durata de pînă la un an de zile. 

 

Capitolul IV 

Statutul condamnatului 

în procesul de formare profesională 

18. Pentru înscrierea în programul de formare profesională condamnatul prezintă 

conducătorului instituției penitenciare o cerere. Înscrierea condamnaţilor la programe de formare 

profesională se face prin ordinul directorului instituției de învățămînt conform demersului 

conducătorului instituției penitenciare. 

19. Condamnatul înmatriculat la un program de formare profesională are dreptul: 

1) să utilizeze gratuit baza didactico-materială destinată procesului de instruire; 

2) să beneficieze de pregătirea profesională conform prevederilor curriculei în scopul 

obținerii competențelor profesionale specifice calificării; 

3) să aibă acces la formare profesională suplimentară;  

4) să beneficieze de egalitate de șanse şi de tratament; 

5) să beneficieze de repaus zilnic şi săptămînal; 

6) alte drepturi. 

20. Condamnatul înmatriculat la un program de formare profesională are obligația: 

1) să respecte regulamentele interne ale instituției de învăţămînt și ale instituției 

penitenciare; 

2) să manifeste un comportament civilizat, să păstreze bunurile din patrimoniul care îi 

este pus la dispoziție; 

3) să frecventeze activitățile didactice, să însuşească materiile prevăzute de programele 

de studii; 

4) să respecte indicaţiile personalului didactic şi să realizeze sarcinile necesare în 

procesul de desfăşurare a formării profesionale; 

5) să respecte cerințele de securitate şi sănătate în muncă în cadrul instruirilor practice şi 

a practicii în producţie; 

6) alte obligaţii.  

21. Pentru perioada de instruire, condamnații nu beneficiază de burse, alimentație gratuită 

sau de alte beneficii stabilite elevilor din învățămîntul profesional tehnic.  

 

  



 

Anexa nr. 2 

la Ordinul comun al ministrului justiției 

și ministrului educației, culturii și cercetării 

nr. ______ din ______________ 

 

 

 

Lista instituțiilor de învățămînt 

profesional tehnic în care se organizează 

grupe pentru formarea profesională a condamnaților 

 

Nr. 

crt 

Instituția de învățămînt 

profesional tehnic 
Penitenciarul 

1.  Școala Profesională nr. 1 or. Cahul Penitenciarul nr. 1, or. Taraclia 

2.  Școala Profesională or. Briceni Penitenciarul nr. 2, or. Lipcani 

3.  Școala Profesională or. Leova Penitenciarul nr. 3, or. Leova 

4.  Școala Profesională nr. 3 mun. Chișinău Penitenciarul nr. 4, or. Cricova 

5.  Școala Profesională or. Soroca Penitenciarul nr. 6, or. Soroca 

6.  Școala Profesională or. Hîncești 
Penitenciarul nr. 7, s. Rusca, 

r-nul Hîncești 

7.  Școala Profesională or. Căușeni Penitenciarul nr. 8, nr. 12, or. Bender 

8.  Școala Profesională nr. 9 mun. Chișinău 
Penitenciarul nr. 9, nr. 10, 

mun. Chișinău 

9.  Școala Profesională nr. 7 mun. Chișinău Penitenciarul nr. 15, or. Cricova 

10.  Școala Profesională or. Rezina Penitenciarul nr. 17, or. Rezina 

11.  Școala Profesională or. Orhei 
Penitenciarul nr. 18, s. Brănești, 

r-nul Orhei 

 

 

 

 

 
 


