
Anexă nr.3 
la Hotărîrea Guvernului nr.1224 

din 09 noiembrie 2004 
REGULAMENT 

cu privire la activitatea Consiliului Naţional de 

Formare Profesională Continuă 

Capitolul I. Dispoziţii generale 
 
Art. 1. Prezentul Regulament este elaborat în scopul realizării prevederilor articolului 35 al Legii 
Învăţămîntului (Nr. 547-XIII din 21.07.1995), Codului Muncii (Legea nr. 154 – XV din 
28.03.2003), Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 611 din 15.05.2002 „Cu privire la 
aprobarea Strategiei forţei de muncă în Republica Moldova” şi reglementează organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională Continuă. 
 
Art. 2. Consiliul Naţional de Formare Profesională Continuă ( în continuare Consiliul) este un 
organ consultativ, creat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova, şi are ca scop elaborarea 
propunerilor privind strategia dezvoltării sistemului naţional de formare profesională continuă, 
promovarea politicii statului în domeniul perfecţionării şi recalificării cadrelor din economia 
naţională în conformitate cu cerinţele economiei de piaţă, tendinţele de dezvoltare a formării 
profesionale continue în Europa în contextul Memorandumului Comisiei Comunităţilor 
Europene /A Memorandum Lifelong Learning, Brussels, 30.10.2002 SEC (2000) 1832/. asupra 
învăţării permanente pe parcursul întregii vieţi. Consiliul exercită funcţii consultative şi 
contribuie la luarea de decizii de către organele statale şi la realizarea acestor decizii în domeniul 
formării profesionale continue a personalului din economia naţională. 
 
Art. 3. Consiliul este subordonat Prim-ministrului Republicii Moldova şi este format din 
reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului 
Economiei, Ministerului Industriei, Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor, Ministerul 
Energeticii, Ministerul Finanţelor, altor ministere şi departamente de stat, sindicatelor, 
patronatului , reprezentanţi ai administraţiei publice şi locale, ai instituţiilor de învăţământ 
superior şi ai instituţiilor specializate de formare profesională continuă. Consiliul are în 
componenţă 15 membri. Mandatul membrilor Consiliului se acordă pe o perioadă de 4 ani, 
mandat ce poate fi reînnoit. Statutul şi componenţa nominală a Consiliului se aprobă prin 
Hotărârea Guvernului.  
 
Art. 4. În activitatea sa Consiliul se conduce de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi de 
prezentul Regulament. 
 
Art. 5. În scopul dezvoltării formării profesionale continue, perfecţionării mecanismelor juridice 
şi economice de funcţionare a sistemului de formare profesională continue, Consiliul 
conlucrează cu instituţiile statale corespunzătoare, Camera de Comerţ şi Industrie, Patronatul, 
organizaţiile sindicale, asociaţiile şi uniunile profesionale şi de creaţie. 
 
Art. 6. Organul de conducere al Consiliului este Prezidiul format din preşedintele Consiliului 
(Prim-ministrul), vicepreşedinte (Ministrul Educaţiei), secretar şi 3 membri permanenţi. Între 
şedinţele Consiliului, Prezidiul examinează şi ia decizii privind problemele operative. Şedinţele 
Consiliului au loc nu mai rar de trei ori în an. Hotărârile Consiliului se iau prin majoritatea 
simplă de voturi şi se perfectează prin procese-verbale semnate de preşedintele Consiliului sau 
de vicepreşedinte. 
 
Art. 7. Activitatea metodică şi informativ-analitică a Consiliului este asigurată de subdiviziunea 



corespunzătoare în domeniul formării profesionale continue din cadrul Ministerului Educaţiei al 
Republicii Moldova. 
 
Art. 8. Consiliul poate crea grupuri de lucru temporare şi comisii pentru studierea problemelor 
concrete privind formarea profesională a adulţilor. Consiliul lucrează conform planului aprobat 
de preşedintele Consiliului. 
 
Art.9. Cheltuelile necesare pentru activitatea Consiliului vor fi suportate din surse extrabugetare, 
sponsorizări, donaţii, surse externe atrase.  

Capitolul II. Direcţiile de bază ale activităţii Consiliului 

Art. 10. Consiliul activează în următoarele direcţii:  

• Evaluează în baza investigaţiilor şi analizelor efectuate, necesităţile privind formarea 
profesională continuă, pe termen mediu şi lung, pe domenii de activitate, profesii, meserii 
şi specialităţi, în plan regional, ramură a economiei naţionale, precum şi la nivelul întregii 
ţări;  

• avizează proiectele de acte normative care au ca obiect formarea profesională continuă;  
• colaborează cu instituţiile guvernamentale, autorităţile administrative autonome şi cu 

organizaţiile neguvernamentale, naţionale şi internaţionale, care desfăşoară activităţi în 
domeniul formării profesionale continue;  

• elaborează propuneri pentru Guvern referitor la concepţia formării profesionale continue, 
la dezvoltarea sistemului naţional de formare profesională continuă, participă la 
monitorizarea procesului de formare profesională continuă;  

• înaintează propuneri cu privire la direcţiile prioritare de dezvoltare a resurselor umane şi 
de formare profesională continuă;  

• prezintă Guvernului propuneri privind cadrul legislativ, finanţarea de către agenţii 
economici a formării profesionale continue a personalului în conformitate cu prevederile 
Codului Muncii, acordă asistenţă informaţională, inclusiv privind crearea reţelei naţionale 
de formare profesională continuă;  

• analizează activităţile în domeniul formării profesionale continue şi elaborează propuneri 
pentru organele puterii executive privind eficientizarea activităţilor de formare 
profesională continuă;  

• efectuaează analiza comparativă a experienţei altor ţări în domeniul formării profesionale 
continue şi prezintă propuneri în vederea perfecţionării sistemului naţional de formare 
profesională continuă, inclusiv referitor la standardele educaţionale, durata şi modalităţile 
de formare continuă, utilizarea tehnologiilor moderne de instruire specifice adulţilor, 
dezvoltă colaborarea pe plan internaţional în domeniul formării profesionale a adulţilor;  

• elaborează propuneri pentru Guvern privind optimizarea structurilor existente de formare 
profesională continuă, implicarea activă a instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de 
specialitate în activităţile de perfecţionare şi recalificare a cadrelor, activităţi prin care 
instituţiile de învăţământ vor dezvolta relaţiile de colaborare cu agenţii economici şi, ca 
rezultat, vor contribui la creşterea calităţii pregătirii cadrelor pentru economia naţională;  

• contribuie la crearea asociaţiilor (consorţiilor) pentru soluţionarea problemelor concrete 
privind formarea profesională continuă şi realizarea programelor statale în acest 
domeniu;  

• examinează şi înaintează Guvernului propuneri privind reorganizareai, lichidarea, crearea 
de noi instituţii de formare profesională continuă;  

• contribuie la crearea sistemului de asistenţă legislativă şi juridică a instituţiilor de 
formare profesională continuă;  

• contribuie la dezvoltarea şi consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor de formare 
profesională continuă;  



• generalizează experienţa avansată în domeniul formării profesionale continue şi 
determină implementarea şi extinderea ei;  

• elaborează măsuri privind pregătirea formatorilor pentru sistemul naţional de formare 
profesională continuă din rândul corpului profesoral didactic şi al specialiştilor calificaţi 
din economia naţională;  

• elaborează măsuri privind instruirea persoanelor responsabile de formarea profesională 
continuă la nivel regional, de ramură, întreprindere şi organizaţie;  

• organizează conferinţe ştiinţifico-practice, seminare, simpozioane, expoziţii mobile, 
„mese rotunde” în problemele formării profesionale continue;  

• exercită alte activităţi în domeniu în conformitate cu legislaţia în vigoare;  
• elaborează criterii specifice şi proceduri de elaborare a standardelor ocupaţionale;  
• aprobă noile standarde ocupaţionale, modifică şi anulează standardele ocupaţionale 

existente;  
• elaborează metodologia certificării formării profesionale a adulţilor. 

III. DISPOZIŢII FINALE 
Art. 11. Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobare prin Hotărâre a Guvernului 
Republicii Moldova. 
 


