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REFERAT DE APROBARE 

 
 

a deciziei pentru aprobarea metodologiei de organizare și derulare a 
activităților de informare și consiliere profesională, medierea muncii și formare 

profesională a deținuților, în sistemul administrației penitenciare 
 
 
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de 

organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările 
ulterioare, reglementează la art. 92–94 formarea profesională a persoanelor private 
de libertate, în sistemul administrației penitenciare. 

Totodată, Hotărârea de Guvern nr. 157/2016 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a 
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului 
penal, cu modificările și completările ulterioare, prevede la art. 193–195 modalitatea 
de organizare a cursurilor de formare profesională. 

Reglementarea privind metodologia și normele privind înscrierea și 
participarea la activități și cursuri de formare profesională, se regăsește în cuprinsul 
art. 90-97 din Ordinul Ministrului Justiției nr. 1322/C/2017 pentru aprobarea 
Regulamentului privind condițiile de organizare și desfășurare a activităților 
educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică și asistență socială din 
penitenciare, la art. 94 din acest act normativ, fiind prevăzut temeiul pentru 
aprobarea prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor a Metodologia de organizare şi derulare a activităţilor de informare şi 
consiliere profesională, medierea muncii şi formare profesională a deţinuţilor, în 
sistemul administraţiei penitenciare. 

Precizăm că în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1103 din 27 
decembrie 2018, a fost publicată Legea nr. 335/2018 pentru modificarea art. 66, alin. 
(4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea 
ocupării forței de muncă, care prevede că persoanele private de libertate, începând 
cu finalul perioadei de carantină și până la ultima zi de executare a pedepsei ori a 
măsurii educative sau până la data la care sunt propozabile pentru liberare 
condiționată ori pentru înlocuirea internării cu măsura asistării zilnice, pot urma un 
program de formare profesională organizat de agențiile pentru ocuparea forței de 
muncă județene, respectiv a municipiului București, cheltuielile necesare formării fiind 
suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. 

În contextul celor mai sus prezentate, pentru a consacra si clarifica aceste 
aspecte și în cuprinsul actului normativ care reglementează metodologia și normele 
privind înscrierea și participarea la activități și cursuri de formare profesională, și 
totodată, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 privind 
organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor, cu 
modificările și completările ulterioare, s-a constituit un grup de lucru pentru 
elaborarea proiectului deciziei pentru aprobarea metodologiei de organizare și 
derulare a activităților de informare și consiliere profesională, medierea muncii și 
formare profesională a deținuților, în sistemul administrației penitenciare, prevăzut la 
art. 94 din Ordinul Ministrului Justiției nr. 1322/C/2017. 
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În cuprinsul proiectului au fost inserate dispoziții exprese potrivit cărora, anual, 
unitățile penitenciare vor transmite agențiilor teritoriale, propunerile de cursuri de 
formare profesională, pentru a fi incluse, după caz, în Planul Național de Formare 
Profesională pentru anul următor, iar în situația în care unitatea penitenciară are în 
custodie și femei care pot fi avute în vedere pentru organizarea unui curs de formare 
profesională, vor fi transmise propuneri care să cuprindă și programe specifice 
acestei categorii.  

Precizăm că  costurile pentru organizarea activităţilor de informare şi consiliere 
profesională, medierea muncii şi formare profesională pentru persoanele private de 
libertate pot fi acoperite în condițiile art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 și art. 92 
din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Înscrierea deținuților la programe de formare profesională se realizează, 
începând cu finalul perioadei de carantină și până în ultima zi de executare a 
pedepsei ori a măsurii educative sau până la data la care persoanele sunt 
propozabile pentru liberarea condiționată ori pentru înlocuirea internării cu măsura 
asistării zilnice, pe bază de cerere scrisă, aprobată de directorul locului de deținere. 

Responsabilii activității de formare profesională vor comunica, lunar, agențiilor 
teritoriale date cu privire la persoanele private de libertate care vor fi puse în libertate. 

Consilierea profesională a persoanelor private de libertate se realizează de 
către consilieri de orientare a carierei din cadrul Agenţiei Județene pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă  
           La absolvirea programului de formare profesională prin examen, participanții 
primesc, după caz: certificat de absolvire pentru cursuri și stagii de inițiere, precum și 
pentru cursuri și stagii de perfecționare sau de specializare; certificat de calificare 
pentru cursuri de calificare sau recalificare și pentru ucenicie la locul de muncă. 

Totodată, a fost prevăzut în mod expres faptul că penitenciarele informează și 
recomandă persoanelor private de libertate ca, după liberare, să se înregistreze la 
agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă din zona de domiciliu/reședință 
ca persoane în căutarea unui loc de muncă pentru a putea beneficia de măsurile 
active prevăzute de lege (informare, consiliere, formare profesională, mediere etc.).  

Proiectul deciziei directorului general al ANP pentru aprobarea metodologiei 
de organizare și derulare a activităților de informare și consiliere profesională, 
medierea muncii și formare profesională a deținuților, în sistemul administrației 
penitenciare a fost transmis spre consultare unităților subordonate și structurilor de 
specialitate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor precum și 
organizațiilor sindicale reprezentative și va urma procedura de transparență 
decizională, prin postarea pe site-ul instituției. 

La data intrării în vigoare a Metodologiei de organizare și derulare a 
activităților de informare și consiliere profesională, medierea muncii și formare 
profesională a deținuților, în sistemul administrației penitenciare își încetează 
aplicabilitatea decizia directorului general al ANP nr. 523/31.07.2013 privind 
metodologia de organizare și derulare a activităților de informare și consiliere 
profesională, medierea muncii și formarea profesională a persoanelor private de 
libertate, în sistemul administrației penitenciare. 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de decizie pentru aprobarea 
metodologiei de organizare și derulare a activităților de informare și consiliere 
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profesională, medierea muncii și formare profesională a deținuților, în sistemul 
administrației penitenciare, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl aprobați. 

 


