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Titlul VIII  

FORMAREA PROFESIONALĂ 

Capitolul I  

DISPOZIŢII GENERALE 

    Articolul 212. Noţiuni principale 

    (1) Prin formare profesională se înţelege orice proces de instruire în urma căruia un salariat 

dobîndeşte o calificare, atestată printr-un certificat sau o diplomă eliberate în condiţiile legii. 

    (2) Prin formare profesională continuă se înţelege orice proces de instruire în cadrul căruia un 

salariat, avînd deja o calificare ori o profesie, îşi completează cunoştinţele profesionale prin 

aprofundarea cunoştinţelor într-un anumit domeniu al specialităţii de bază sau prin deprinderea 

unor metode sau procedee noi aplicate în cadrul specialităţii respective.  

    (3) Prin formare tehnică se înţelege orice sistem de instruire prin care un salariat însuşeşte 

procedeele de aplicare în procesul muncii a mijloacelor tehnice şi tehnologice. 

   Articolul 213. Drepturile şi obligaţiile angajatorului în domeniul formăriiprofesionale 

    (1) Angajatorul este obligat să creeze condiţiile necesare şi să favorizeze formarea 

profesională şi tehnică a salariaţilor care urmează instruirea în producţie, se perfecţionează sau 

studiază în instituţii de învăţămînt, fără scoatere din activitate. 

    (2) În cadrul fiecărei unităţi persoană juridică, angajatorul, în comun cu reprezentanţii 

salariaţilor, întocmeşte şi aprobă anual planurile de formare profesională. 

    (3) Condiţiile, modalităţile şi durata formării profesionale, drepturile şi obligaţiile părţilor, 

precum şi volumul mijloacelor financiare alocate în acest scop (în mărime de cel puţin 2 la sută 

din fondul de salarizare al unităţii), se stabilesc în contractul colectiv de muncă sau în convenţia 

colectivă. 

    (4) În cazul în care participarea salariaţilor la cursurile sau stagiile de formare profesională 

este iniţiată de angajator, toate cheltuielile aferente sînt suportate de către acesta. 

    (5) În cazul scoaterii din activitate a salariatului pe o durată scurtă, în scopul formării 

profesionale, acţiunea contractului individual de muncă al acestuia continuă cu menţinerea 

salariului mediu. Dacă perioada respectivă depăşeşte 60 de zile calendaristice, contractul 

individual de muncă al salariatului se suspendă, acesta beneficiind de o indemnizaţie plătită de 

angajator conform prevederilor contractului colectiv de muncă. 

    Articolul 214. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor în domeniul formării profesionale 

    (1) Salariatul are dreptul la formare profesională, inclusiv la obţinerea unei profesii sau 

specialităţi noi. Acest drept poate fi realizat prin încheierea, în formă scrisă, a unor contracte de 

formare profesională (art.215, 216 alin.(3) şi (4)), adiţionale la contractul individual de muncă. 

    (3) În cazul în care salariatul vine cu iniţiativa participării la o formă de formare profesională 

cu scoatere din activitate, organizată în afara unităţii, angajatorul va examina solicitarea scrisă a 

salariatului în comun cu reprezentanţii salariaţilor. 

    (4) În termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării solicitării, angajatorul va decide 

în ce condiţii poate permite salariatului participarea la o formă de formare profesională conform 

alin.(3) şi dacă va suporta, integral sau parţial, costul acesteia. 


