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Pentru modificarea Regulamentului cu privire la formarea continuă  

a adulților, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 193/2017 

----------------------------------------------------------- 

 

Guvernul  HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulților, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 193/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2017, nr. 92-102, art. 266), se modifică după cum urmează: 

 

1)  pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Educaţiei”, la orice 

formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „Agenția 

Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional” se substituie cu 

cuvintele „Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare”; 

 

2) punctul 3 va avea următorul cuprins:   

„3. Formarea profesională continuă a adulţilor se organizează în mod 

distinct pe niveluri de formare şi specialităţi, ţinîndu-se cont de nevoile 

angajatorilor, de competenţele generale ale adulţilor, de cerinţele înaintate pentru 

funcţiile pe care aceştia le exercită şi de posibilităţile lor de promovare sau de 

încadrare în muncă. 

Formarea profesională continuă a adulţilor se realizează prin programe de 

recalificare, calificare suplimentară, specializare, policalificare și perfecționare.”; 

 

 3) la punctul 9 subpunctul 5),  cuvintele „să dețină programe de formare 

continuă” se substituie cu  cuvintele „să dețină programe de formare profesională 

continuă”, iar cuvintele „coordonate cu Ministerul Educației” se exclud; 

 

4) la punctul 30, cuvintele „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei” se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale”; 
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  5) punctul 45 va avea următorul cuprins:  

„45. Formarea profesională continuă a adulţilor, în funcţie de 

complexitate, se realizează prin: 

1) cursuri tematice şi programe de perfecționare/specializare – pînă la 

90 de ore; 

 2) cursuri şi programe de perfecționare/specializare de scurtă durată – de 

la 90 de ore pînă la 300  de ore; 

 3) cursuri şi programe de perfecționare/specializare multidisciplinare – de 

la 300 de ore pînă la 600 de ore; 

 4) cursuri şi programe de calificare suplimentară pentru nivelul 

3,4,5 ISCED, corespunzătoare aceluiaşi domeniu general de studii sau formare 

profesională – de la 540 de ore pînă la 900 de ore; 

 5) cursuri şi programe de calificare suplimentară pentru nivelul 6 ISCED, 

corespunzătoare aceluiaşi domeniu general de studii sau formare profesională – 

de la 900 de ore pînă la 1800 de ore; 

 6) cursuri şi programe de recalificare profesională pentru nivelul 

3,4,5 ISCED, corespunzătoare unui alt domeniu general de studii sau formare 

profesională – de la 900 de ore pînă la 1800 de ore; 

 7) cursuri şi programe de recalificare profesională pentru nivelul 

6 ISCED, corespunzătoare unui alt domeniu general de studii sau formare 

profesională – de la 1800 de ore pînă la 2700 de ore.”; 

 

6)  punctul 47 va avea următorul cuprins:     

„47. Pentru cursurile și programele de recalificare profesională și 

calificare suplimentară, furnizorul de formare profesională continuă a adulților 

eliberează certificate și diplome: 

 1) în baza studiilor de nivel ISCED 3 – certificate de calificare; 

 2) în baza studiilor de nivel ISCED 4/ISCED 5 – diplome de nivel 

ISCED 4/ISCED 5; 

 3) în baza studiilor superioare – diplome de nivel ISCED 6.”;  

               

7)  punctul 49  va avea următorul cuprins:   

„49. Furnizorii de formare profesională continuă a adulților 

implementează sistemul de credite transferabile, după cum urmează:  

 1) creditele sînt valori numerice întregi, care se alocă fiecărei unităţi de 

curs/modul/activităţi distincte din planul de învăţămînt şi nu sînt divizibile; 

 2) o unitate de credit este constituită din 30 de ore de activitate de învățare 

(auditoriale şi lucru individual); 

 3) corelarea dintre orele auditoriale şi orele de activitate individuală de 

învăţare se stabileşte în funcţie de specificul şi asigurarea didactico-metodică a 

unităţii de curs/a modulului, conform prevederilor din planul de învățămînt, de 

1:3; 

 4) creditele măsoară cantitatea de muncă solicitată formabilului, timpul 

necesar realizării tuturor activităţilor de studiu; 
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 5) creditele nu măsoară importanţa, gradul de dificultate sau gradul de 

aprofundare/detaliere al unei unităţi de curs/modul; nu măsoară munca 

profesorului.” 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.  

 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

  

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul cu privire la modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 193/2017

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 

nr, 193/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulţilor este 
elaborat de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării în contextul promovării învăţării pe tot 
parcursul vieţii prin formarea competenţelor profesionale a adulţilor în vederea încadrării pe piaţa 
muncii sau pentru a putea accede la studii de diferite nivele atât în ţară cât şi peste hotare.

Modificările şi completările au fost realizate în scopul excluderii unor contradicţii sau 
asigurării unităţii terminologice şi coerenţei între documentele conexe,

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul de modificare şi completare a Regulamentului prenotat conţine prevederi, menite 

să îmbunătăţească calitativ actul normativ şi nu afectează concepţia generală, caracterul unitar al 
documentului. în scopul asigurării clarităţii şi evitării blocajelor în partea ce ţine de clasificarea 
cursurilor în conformitate cu Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei(ISCED), numărului 
de ore, cuantificarea şi implementarea numărului de credite transferabile potrivit Sistemului 
Naţional de Credite de Studiu şi recomandărilor Ghidului utilizatorului ECTS.

Totodată, pentru simplificarea şi debirocratizarea procedurii de evaluare în vederea 
autorizării de funcţionare provizorie sau acreditării a fost exclusă prevederea conform căruea 
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării coordonează programele de formare profesională 
continuă. Astfel, furnizorii de educaţie vor elabora, aproba şi coordona cu alte ministere de resort 
programele de formare profesională potrivit metodologiei de elaborare a programelor şi curriculum- 
ului. Decizia cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie, la acreditare, neacreditare sau la 
retragerea dreptului de organizare a unui program de formare profesională continuă se va emite în 
continuare de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării în baza rezultatelor evaluării 
efectuate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare,

III. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea Proiectul cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire 

la formarea continuă a adulţilor nu va necesita cheltuieli financiare din bugetul de stat.
IV. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Implementarea prevederilor prezentului proiect nu va necesita modificarea altor acte 

normative.
V. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Proiectul este plasat pe pagina web oficială a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

https://mecc.gov.md. Transparenţa decizională.
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Igor ŞAROV 
Secretar General de Stat

https://mecc.gov.md

	Hotarirea.pdf
	Nota informativa.pdf



