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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),
..............................................


