
A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E
A L E  A D M I N I S T R A ! I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL JUSTI!IEI
ADMINISTRA!IA NA!IONAL" A PENITENCIARELOR

D E C I Z I E
pentru aprobarea aspectelor procedurale specifice cu privire la participarea 

persoanelor private de libertate la cursurile înv"#"mântului dual
Având în vedere dispozi#iile art. 90 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor $i a m%surilor privative de

libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modific%rile $i complet%rile ulterioare,
luând în considerare prevederile art. 66 alin. (4) $i (5) din anexa la Ordinul ministrului justi#iei nr. 1.322/C/2017 pentru

aprobarea Regulamentului privind organizarea $i desf%$urarea activit%#ilor $i programelor educative, de asisten#% psihologic% $i
asisten#% social% din locurile de de#inere aflate în subordinea Administra#iei Na#ionale a Penitenciarelor, cu modific%rile $i
complet%rile ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hot%rârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, func#ionarea $i atribu#iile Administra#iei
Na#ionale a Penitenciarelor $i pentru modificarea Hot%rârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea $i func#ionarea Ministerului
Justi#iei, cu complet%rile ulterioare,

directorul general al Administra#iei Na#ionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.
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CAPITOLUL I
Dispozi#ii generale

Art. 1. — (1) Prezenta decizie reglementeaz% aspectele
procedurale specifice cu privire la participarea persoanelor
private de libertate, în exteriorul locurilor de de#inere, la cursurile
înv%#%mântului dual, prev%zut la art. 25 alin. (4) din Legea
educa#iei na#ionale nr. 1/2011, cu modific%rile $i complet%rile
ulterioare.

(2) Participarea persoanelor private de libertate la cursurile
înv%#%mântului dual se realizeaz% în acord cu reglement%rile
specifice ale acestei forme de înv%#%mânt profesional $i tehnic,
promovate de c%tre Ministerul Educa#iei, $i ale prezentei decizii,
în func#ie de resursele umane, materiale $i logistice disponibile
la nivelul penitenciarelor, centrelor educative $i centrelor de
deten#ie.

Art. 2. — Instruirea $i formarea profesional% a participan#ilor
se realizeaz% pe baza contractului de parteneriat $i a
contractelor individuale de preg%tire practic%, prev%zute de
Ordinul ministrului educa#iei nr. 5.732/2022 privind aprobarea
Metodologiei de organizare $i func#ionare a înv%#%mântului dual,
precum $i a protocolului de colaborare prev%zut la art. 7 din
prezenta decizie $i a protocolului încheiat între Ministerul
Justi#iei — Administra#ia Na#ional% a Penitenciarelor $i Ministerul
Educa#iei.

Art. 3. — (1) Pot fi incluse în înv%#%mântul dual persoanele
private de libertate care îndeplinesc criteriile de vârst% $i de
studii prev%zute de Ordinul ministrului educa#iei nr. 5.732/2022
privind aprobarea Metodologiei de organizare $i func#ionare a
înv%#%mântului dual.

(2) La cursurile înv%#%mântului dual, organizate în exteriorul
unit%#ii penitenciare, pot participa, cu aprobarea directorului
locului de de#inere, persoanele condamnate sau internate
clasificate în regim deschis, persoanele condamnate clasificate
în regim semideschis, respectiv persoanele internate f%r%
supraveghere sau cu supraveghere.

(3) Supravegherea persoanelor private de libertate aflate în
regim semideschis $i a persoanelor internate cu supraveghere
care particip% la cursurile înv%#%mântului dual se realizeaz%
conform prevederilor legale.

Art. 4. — Persoanele private de libertate înscrise la
înv%#%mântul dual pot desf%$ura $i activit%#i lucrative, f%r% a
dep%$i durata normal% a timpului de munc%.

Art. 5. — În vederea inform%rii persoanelor private de
libertate, la nivelul locului de de#inere, are loc promovarea ofertei
de $colarizare pentru înv%#%mântul dual, la care pot participa $i
reprezentan#i ai unit%#ii $colare $i ai operatorului economic.

CAPITOLUL II
Demersuri organizatorice

Art. 6. — (1) Anual, la nivelul fiec%rui loc de de#inere, are loc
estimarea num%rului persoanelor private de libertate care
îndeplinesc condi#iile necesare particip%rii la cursurile
înv%#%mântului dual.

(2) În baza estim%rii realizate conform alin. (1), unit%#ile din
sistemul penitenciar întreprind demersuri c%tre inspectoratele
$colare jude#ene/Inspectoratul &colar al Municipiului Bucure$ti,
pentru ob#inerea informa#iilor privind unit%#ile de înv%#%mânt care
organizeaz% înv%#%mânt dual.

(3) Conform informa#iilor ob#inute de la inspectoratele $colare
jude#ene/Inspectoratul &colar al Municipiului Bucure$ti, locul de
de#inere contacteaz% unitatea $colar%, respectiv operatorul
economic, în vederea analiz%rii posibilit%#ii de înscriere a unor
persoane private de libertate la forma de înv%#%mânt dual.

Art. 7. — (1) În vederea stabilirii cadrului general de
organizare $i desf%$urare a activit%#ilor de instruire $colar% a
persoanelor private de libertate, la nivelul locului de de#inere se
întreprind demersuri pentru încheierea protocolului de
colaborare cu unitatea $colar% colaboratoare, respectiv cu
operatorul economic.

(2) Protocolul de colaborare încheiat cu unitatea $colar%,
respectiv cu operatorul economic, al c%rui model este prev%zut
în anexa nr. 1, va cuprinde cel pu#in urm%toarele aspecte:

a) condi#iile de colaborare, drepturile $i obliga#iile, precum $i
cheltuielile care revin fiec%rei p%r#i;

b) identificarea loca#iei/loca#iilor în care persoanele private
de libertate vor desf%$ura activit%#i $colare/practice;

c) stabilirea traseului persoanelor private de libertate care se
deplaseaz% neînso#ite la $i de la loca#iile unde se deruleaz%
activit%#ile de instruire teoretic% $i practic%;

d) programul de desf%$urare a cursurilor $colare $i perioada
de derulare;

e) prezentarea persoanelor private de libertate la eventualele
probe de admitere la aceste cursuri, cu precizarea datelor de
desf%$urare;

f) modalitatea de informare a locului de de#inere cu privire la
absen#a persoanelor private de libertate la cursuri sau la
conduita acestora pe durata activit%#ilor;

g) modalitatea de primire a burselor prev%zute pentru
aceast% form% de înv%#%mânt profesional (de exemplu suma
stabilit%, data la care se vireaz%);

h) alte responsabilit%#i de informare între p%r#i.
Art. 8. — (1) La nivelul locului de de#inere se desemneaz% o

persoan% responsabil% cu activitatea de $colarizare în forma
înv%#%mântului dual, care asigur% leg%tura cu unitatea $colar%,
respectiv cu operatorul economic.



(2) În comunicarea cu unitatea $colar%, respectiv operatorul
economic, periodic, persoana responsabil% va urm%ri ob#inerea
de informa#ii cu privire la prezen#a, comportamentul $i situa#ia
$colar% a persoanelor private de libertate participante.

(3) În situa#ia în care se constat% c% persoana privat% de
libertate participant% la cursurile înv%#%mântului dual a înc%lcat
obliga#iile prev%zute în angajamentul de participare prev%zut la
art. 13, persoana responsabil% va informa conducerea unit%#ii
penitenciare, în vederea dispunerii m%surilor corespunz%toare.

CAPITOLUL III
Procedura de selec#ie $i înscriere a persoanelor 

private de libertate la cursurile înv"#"mântului dual
Art. 9. — (1) Pentru participarea la cursurile înv%#%mântului

dual se va avea în vedere selec#ionarea persoanelor private de
libertate care:

a) au o conduit% constant pozitiv%, nu sunt sub efectul unei
sanc#iuni disciplinare $i nu au sanc#iuni disciplinare neridicate
sau au abateri disciplinare în curs de cercetare/solu#ionare;

b) men#in leg%tura cu mediul de suport;
c) particip% constant $i activ la demersurile de reintegrare

social% $i nu au înregistrat un refuz de participare sau abandon
la vreunul dintre demersurile consemnate în Planul individualizat
de evaluare $i interven#ie educativ% $i terapeutic%;

d) nu sunt în curs de cercetare, urm%rire penal% sau judecat%
pentru s%vâr$irea altor infrac#iuni;

e) prezint% suficient% încredere c% nu mai comit alte
infrac#iuni;

f) nu au comis infrac#iunea de evadare sau tentativ% de
evadare, inclusiv în pedeapsa anterioar%.

(2) Selec#ionarea $i prezentarea la cursuri se realizeaz% f%r%
a afecta siguran#a misiunilor de escortare, paz%, înso#ire $i
supraveghere a persoanelor private de libertate în exteriorul
locului de de#inere.

(3) În cazul în care, pe durata desf%$ur%rii cursurilor $colare,
se constat% c% nu mai sunt îndeplinite prevederile alin. (1), se
reanalizeaz% situa#ia persoanei $i se poate decide retragerea
de la aceast% activitate.

Art. 10. — (1) Selec#ionarea persoanelor private de libertate
la forma înv%#%mântului dual se realizeaz% de c%tre administra#ia
locului de de#inere, #inând cont de prioritizarea nevoilor educative
ale acestora $i în baza recomand%rilor consemnate în Planul
individualizat de evaluare $i interven#ie educativ% $i terapeutic%,
de posibilit%#ile locului de de#inere, starea de s%n%tate, tipul
regimului de executare $i m%surile de siguran#% aplicate.

(2) Selec#ionarea persoanelor private de libertate care pot
participa la cursurile înv%#%mântului dual se desf%$oar% conform
prevederilor Regulamentului privind organizarea $i desf%$urarea
activit%#ilor $i programelor educative, de asisten#% psihologic% $i
asisten#% social% din locurile de de#inere aflate în subordinea
Administra#iei Na#ionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul
ministrului justi#iei nr. 1.322/C/2017, cu modific%rile $i
complet%rile ulterioare, #inându-se cont, în mod corespunz%tor,
$i de procedurile specifice privind selec#ionarea la cursuri de
instruire $colar%.

(3) Înscrierea persoanelor private de libertate la cursurile
înv%#%mântului dual se realizeaz% cu avizul medicului de unitate.

(4) Înscrierea persoanelor private de libertate la aceast%
form% de înv%#%mânt se realizeaz% cu respectarea condi#iilor
impuse de unitatea $colar% $i cu prezentarea actelor de studii
care atest% ultimul nivel de studii absolvit, a c%r#ii de identitate
$i a certificatului de na$tere.

Art. 11. — (1) Admiterea persoanelor private de libertate la
cursurile înv%#%mântului dual se realizeaz% în conformitate cu
calendarul admiterii în înv%#%mântul profesional $i în
înv%#%mântul dual.

(2) La solicitarea sa, operatorul economic poate participa la
recrutarea, selec#ia $i admiterea candida#ilor pentru locurile
oferite în înv%#%mântul dual.

CAPITOLUL IV
Participarea persoanelor private de libertate 

la cursurile înv"#"mântului dual
Art. 12. — (1) În vederea particip%rii la activitatea de instruire,

fiecare persoan% privat% de libertate selec#ionat% încheie
împreun% cu operatorul economic $i unitatea de înv%#%mânt un
contract individual de preg%tire practic%, în conformitate cu
prevederile Ordinului ministrului educa#iei nr. 5.732/2022 privind
aprobarea Metodologiei de organizare $i func#ionare a
înv%#%mântului dual $i ale Ordinului ministrului educa#iei
na#ionale nr. 4.798/2017 privind aprobarea Contractului de
preg%tire practic% a elevilor din înv%#%mântul dual.

(2) În cazul minorilor, unitatea penitenciar% informeaz%
p%rintele/tutorele/sus#in%torul legal al acestora cu privire la
posibilitatea includerii la cursurile înv%#%mântului dual $i la
demersurile necesar a fi întreprinse.

Art. 13. — (1) Anterior semn%rii contractului individual de
preg%tire practic%, persoanele private de libertate beneficiaz%
de consiliere educa#ional%, oferit% de personalul de specialitate
de la nivelul unit%#ii penitenciare, în vederea con$tientiz%rii
drepturilor $i obliga#iilor ce le revin $i a beneficiilor acestei forme
de înv%#%mânt, ocazie cu care semneaz% un angajament de
participare, al c%rui model este prev%zut în anexa nr. 2.

(2) Pe durata particip%rii la cursuri, persoanele private de
libertate beneficiaz% de consiliere educa#ional% ori de câte ori
este necesar.

Art. 14. — (1) Se va evita transferarea persoanelor private de
libertate înscrise la cursurile înv%#%mântului dual în alt loc de
de#inere pân% la finalizarea acestora.

(2) În situa#ia în care o persoan% privat% de libertate nu poate
fi prezent% la cursuri, responsabilul de activitate informeaz%
unitatea $colar%, respectiv operatorul economic.

Art. 15. — (1) Pentru participarea la cursurile înv%#%mântului
dual, participan#ii pot beneficia, în condi#iile legii, de burse $i alte
forme de sprijin material $i stimulente financiare.

(2) Valoarea $i periodicitatea de acordare a burselor $i a
celorlalte forme de sprijin material $i stimulente financiare se
precizeaz% în protocolul de colaborare încheiat la nivel local.

(3) Sumele de bani apar#inând de#inu#ilor vor fi încasate
într-un cont de „disponibil pentru sume de mandat $i sume în
depozit”, apar#inând locului de de#inere, deschis la Trezoreria
Statului în a c%rei raz% este înregistrat fiscal.

Art. 16. — (1) Participan#ii la forma înv%#%mântului dual au
obliga#ia de a frecventa cursurile $colare, conform planific%rii
privind instruirea teoretic% $i practic%.

(2) În situa#ia în care persoana privat% de libertate refuz%
participarea la cursuri, se întocme$te un proces-verbal, iar
informa#ia se consemneaz% în aplica#ia informatic% $i este avut%
în vedere la evaluarea conduitei de#inutului $i a eforturilor
depuse în cadrul activit%#ilor de reintegrare social% în vederea
liber%rii condi#ionate.

Art. 17. — La absolvirea unui an $colar, persoanele private
de libertate beneficiaz% de credite $i zile considerate ca
executate, în conformitate cu reglement%rile în vigoare.

CAPITOLUL V
Dispozi#ii finale

Art. 18. — Anexele nr. 1 $i 2 fac parte integrant% din prezenta
decizie.

Art. 19. — Prezenta decizie se public% în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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Directorul general al Administra#iei Na#ionale a Penitenciarelor,
Dan Halchin

Bucure$ti, 20 decembrie 2022.
Nr. 709.



ANEXA Nr. 1
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1 Documentul reprezint% un model $i trebuie adaptat $i completat la nivelul unit%#ii cu informa#ii specifice.

P R O T O C O L  D E  C O L A B O R A R E
— model1 —

I. P"r#ile
Penitenciarul/Centrul educativ/Centrul de deten#ie ..........................................., cu sediul în ...................................,

reprezentat de ................................................, în calitate de director,
..................................................., cu sediul în .........................................., reprezentat% de ................................................,

în calitate de ............................................ 
(institu#ie de înv%#%mânt)

$i
.........................................................., cu sediul în ............................................, reprezentat% de .......................................,

în calitate de ..........................................
(operator economic)

II. Obiectul protocolului
Protocolul vizeaz% asigurarea cadrului general de colaborare între p%r#ile implicate, în vederea organiz%rii $i desf%$ur%rii

înv%#%mântului dual.
III. Temei legal:
— Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor $i a m%surilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în

cursul procesului penal, cu modific%rile $i complet%rile ulterioare;
— Hot%rârea Guvernului nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea

pedepselor $i a m%surilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modific%rile $i
complet%rile ulterioare;

— Ordinul ministrului justi#iei nr. 1.322/C/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea $i desf%$urarea
activit%#ilor $i programelor educative, de asisten#% psihologic% $i asisten#% social% din locurile de de#inere aflate în subordinea
Administra#iei Na#ionale a Penitenciarelor, cu modific%rile $i complet%rile ulterioare;

— Legea educa#iei na#ionale nr. 1/2011, cu modific%rile $i complet%rile ulterioare;
— Ordinul ministrului educa#iei nr. 5.732/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare $i func#ionare a înv%#%mântului dual;
— Ordinul ministrului educa#iei na#ionale nr. 4.798/2017 privind aprobarea Contractului de preg%tire practic% a elevilor din

înv%#%mântul dual;
— Legea nr. 190/2018 privind m%suri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European

$i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec#ia persoanelor fizice în ceea ce prive$te prelucrarea datelor cu caracter personal
$i privind libera circula#ie a acestor date $i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec#ia datelor), cu
modific%rile ulterioare.

IV. Scopul
Prezentul protocol se încheie atât în scopul asigur%rii cadrului de colaborare între locurile de de#inere subordonate

Administra#iei Na#ionale a Penitenciarelor, unit%#ile de înv%#%mânt din re#eaua $colar% na#ional% $i societatea civil%, în vederea
organiz%rii $i desf%$ur%rii activit%#ilor cuprinse la obiectivele precizate mai jos, cât $i pentru facilitarea înscrierii persoanelor private
de libertate la înv%#%mântul dual $i reinser#ia pe pia#a muncii dup% finalizarea pedepselor privative de libertate.

V. Obiective
Dobândirea unei calific%ri profesionale de c%tre persoanele private de libertate $i con$tientizarea de c%tre acestea a rolului

pozitiv pe care îl pot avea în comunitate, adoptând o conduit% corespunz%toare $i implicându-se în activit%#ile stabilite prin prezentul
protocol.

VI. Obliga#iile p"r#ilor
1. Penitenciarul/Centrul educativ/Centrul de deten#ie ..................:
— va asigura selectarea, organizarea, participarea $i, dup% caz, supravegherea persoanelor private de libertate care vor

participa la cursurile înv%#%mântului dual;
— se va asigura c% persoanele private de libertate vor semna angajamente de participare la acest demers;
— dup% caz, va permite accesul în penitenciar, pe baza tabelelor de acces, al reprezentan#ilor operatorului economic sau

ai institu#iei de înv%#%mânt;
— va informa celelalte p%r#i cu privire la absen#a persoanelor private de libertate sau oricare alt% modificare care poate

influen#a procesul de instruire;
— desemneaz% o persoan% responsabil% cu activitatea de $colarizare în forma înv%#%mântului dual;

ADMINISTRA!IA NA!IONAL"  A PENITENCIARELOR
PENITENCIARUL ......................................
Nr. .............. din .........................

...........................................................
..................................................
Nr. .............. din .......................

...........................................................
..................................................
Nr. .............. din .......................



— comunic% modalitatea de virare a sumelor corespunz%toare burselor $i stimulentelor financiare de care beneficiaz%
participan#ii la înv%#%mântul dual;

— asigur%, prin reprezentan#ii s%i, respectarea prevederilor prezentului protocol.
2. ......................................................................................................................................................................................... :

(institu#ia de înv%#%mânt)
— îndepline$te obliga#iile prev%zute prin contractul de parteneriat încheiat conform Ordinului ministrului educa#iei

nr. 5.732/2022, respectiv prin contractele individuale de practic% prev%zute de Ordinul ministrului educa#iei na#ionale nr. 4.798/2017;
— anun#% orice modificare ce poate genera schimb%ri în derularea activit%#ii sau ale orarului de desf%$urare;
— transmite locului de deten#ie situa#ia $colar% a persoanelor private de libertate participante la cursuri;
— informeaz% unitatea administrativ-teritorial% cu privire la înscrierea persoanelor private de libertate la aceast% form% de

instruire;
— informeaz% unitatea penitenciar% cu privire la prezen#a $i conduita persoanelor private de libertate participante;
— informeaz% de îndat% unitatea penitenciar% cu privire la absen#a persoanelor private de libertate sau producerea unor

evenimente negative;
3. ......................................................................................................................................................................................... :

(operator economic)
— îndepline$te obliga#iile prev%zute prin contractul de parteneriat încheiat conform Ordinului ministrului educa#iei

nr. 5.732/2022, respectiv prin contractele individuale de practic% prev%zute de Ordinul ministrului educa#iei na#ionale nr. 4.798/2017;
— respect% prevederile legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
— anun#% orice modificare ce poate genera schimb%ri în derularea activit%#ii sau ale orarului de desf%$urare a activit%#ii;
— informeaz% unitatea penitenciar% cu privire la prezen#a $i conduita persoanelor private de libertate participante;
— informeaz% de îndat% unitatea penitenciar% cu privire la absen#a persoanelor private de libertate sau producerea unor

evenimente negative;
— acord% burse, forme de sprijin material $i stimulente financiare2, corespunz%tor prevederilor Ordinului ministrului

educa#iei nr. 5.732/2022, $i le vireaz% într-un cont de „disponibil pentru sume de mandat $i sume în depozit”, apar#inând locului de
de#inere, deschis la Trezoreria Statului, în a c%rei raz% este înregistrat fiscal.

VII. Obliga#ii comune:
— monitorizarea activit%#ilor desf%$urate de c%tre persoanele implicate în scopul derul%rii în bune condi#ii a înv%#%mântului dual;
— desemnarea personalului cu atribu#ii specifice, în vederea derul%rii activit%#ilor prev%zute;
— promovarea, în mod obiectiv, prin mass-media, a imaginii partenerilor implica#i, precum $i a activit%#ilor desf%$urate, în

vederea inform%rii corecte a opiniei publice;
— asigurarea respect%rii prevederilor prezentului protocol.
VIII. Reprezentan#i ai unor institu#ii
1. Din partea penitenciarului/centrului educativ/centrului de deten#ie ....................................................................................
2. Din partea institu#iei de înv%#%mânt ...................................................................................................................................
3. Din partea operatorului economic .....................................................................................................................................
IX. Durata protocolului
Prezentul protocol se încheie în 3 (trei) exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte, intr% în vigoare

la data semn%rii acestuia $i are valabilitate de 1 an.
De comun acord, p%r#ile vor realiza analize periodice $i vor stipula modific%ri cu privire la durata sau obiectul protocolului,

prin act adi#ional, dac% este necesar.
X. Denun#area
Oricare dintre p%r#ile semnatare poate notifica celeilalte p%r#i denun#area protocolului, cu 30 de zile înainte de data încet%rii

acestuia.
XI. R"spunderea p"r#ilor
For#a major% exonereaz% de r%spundere partea care o invoc% $i o probeaz% potrivit legii.
XII. Solu#ionarea litigiilor
Neîn#elegerile dintre p%r#i cu privire la interpretarea sau aplicarea prevederilor protocolului vor fi solu#ionate pe cale

amiabil%.
Dac% litigiile nu se rezolv% pe cale amiabil%, fiecare parte poate solicita solu#ionarea lor de instan#a de judecat%.
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2 Se vor preciza valoarea burselor, respectiv a stimulentelor financiare, precum $i formele de sprijin material acordate.

Penitenciarul/Centrul educativ/Centrul de deten#ie 
.................................................

Director,
................................

Consilier juridic,
................................

Director (institu!ie de înv"!"mânt),
..............................................
Director/Manager/Administrator (operator economic),
..............................................



MINISTERUL EDUCA!IEI

O R D I N
pentru aprobarea Metodologiei privind managementul modulului Mecanismul de Avertizare

Timpurie în Educa#ie (MATE) din Sistemul Informatic Integrat al Înv"#"mântului din România (SIIIR)
pentru activit"#ile din înv"#"mântul preuniversitar

În baza prevederilor art. 94 din Legea educa#iei na#ionale nr. 1/2011, cu modific%rile $i complet%rile ulterioare,
luând în considerare Ordinul ministrului educa#iei na#ionale nr. 4.371/2017*) pentru aprobarea Metodologiei privind

managementul Sistemului Informatic Integrat al Înv%#%mântului din România (SIIIR) pentru activit%#ile din înv%#%mântul
preuniversitar,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educa#iei nr. 6.000/2021 privind aprobarea Mecanismului de Avertizare
Timpurie în Educa#ie (MATE) $i a Metodologiei de implementare $i utilizare a modulului informatic MATE pentru prevenirea
abandonului $colar $i a p%r%sirii timpurii a $colii,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hot%rârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea $i func#ionarea Ministerului Educa#iei,
cu modific%rile $i complet%rile ulterioare,

ministrul educa#iei emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob% Metodologia privind managementul

modulului Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educa#ie (MATE)
din Sistemul Informatic Integrat al Înv%#%mântului din România
(SIIIR) pentru activit%#ile din înv%#%mântul preuniversitar,
prev%zut% în anexa care face parte integrant% din prezentul ordin.

Art. 2. — Direc#ia general% pentru implementarea
proiectului „România educat%”, Direc#ia general% informatizare,

Direc#ia general% management resurse umane $i re#ea $colar%,
Direc#ia general% înv%#%mânt preuniversitar, inspectoratele
$colare jude#ene/al municipiului Bucure$ti $i unit%#ile de
înv%#%mânt preuniversitar duc la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se public% în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

ANEXA Nr. 2

A N G A J A M E N T  D E  P A R T I C I P A R E
— model1 —

Subsemnatul(a), ......................................................................................., n%scut(%) în data de ...............................................,
fiul/fiica lui .................................................... $i al/a ......................................, condamnat ............................................... pentru
infrac#iunea de ................................, pe perioada deplas%rii mele în exteriorul locului de de#inere, precum $i pe durata particip%rii
la cursurile înv%#%mântului dual m% angajez s% respect urm%toarele:

— s% respect itinerarul de deplasare;
— s% particip activ $i responsabil la cursurile $colare;
— s% respect instruc#iunile privind normele de securitate $i s%n%tate în munc%;
— s% respect orarul de desf%$urare a activit%#ilor;
— s% nu desf%$or alte activit%#i de natur% s% perturbe derularea în bune condi#ii a activit%#ilor;
— s% raportez de îndat% orice problem% care apare pe parcursul desf%$ur%rii activit%#ii;
— s% manifest o conduit% corect%, respectuoas% în rela#iile cu persoanele din comunitate, precum $i cu celelalte persoane

private de libertate participante la activitate;
— s% nu desf%$or ac#iuni prin care se aduc prejudicii administra#iei penitenciare, altor institu#ii sau persoane;
— s% utilizez materialele puse la dispozi#ie conform instruc#iunilor primite de c%tre coordonatorul activit%#ii.
Totodat%, sunt con$tient(%) c% înc%lcarea unor obliga#ii sau interdic#ii mai sus men#ionate, în anumite condi#ii, poate constitui

infrac#iune $i se sanc#ioneaz% conform legii.
Men#ionez c% în prezent nu am probleme familiale care s% îmi afecteze starea emo#ional%, iar în cazul în care apar

asemenea situa#ii voi anun#a imediat conducerea penitenciarului.
De asemenea, am fost informat(%) cu privire la faptul c% pe perioada particip%rii la cursurile înv%#%mântului dual pot

beneficia de burse, sus#inere financiar% $i de alte forme de sprijin material, atunci când acestea vor fi virate.
Am luat cuno$tin#% de faptul c%, în cazul în care nu voi respecta prezentul angajament, va fi angajat%, dup% caz,

r%spunderea disciplinar%, civil% sau penal%.
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Data
...........................

Semn%tura persoanei private de libertate
...........................

Semn%tura persoanei care a efectuat instructajul
.................................................

1 Documentul reprezint% un model $i trebuie adaptat $i completat la nivelul unit%#ii cu informa#ii considerate necesare.

p. Ministrul educa#iei,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

Bucure$ti, 22 decembrie 2022.
Nr. 6.457.

*) Ordinul ministrului educa#iei na#ionale nr. 4.371/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


