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I. Rezumat cu referire la realizarea planului de activitate pentru 2016: 

Urmînd experiența anilor precedenți,în anul 2016 Comitetul Sectorial s-a concentrat asupra realizării la maxim a sarcinilor 

ce derivă din direcţiile strategice ale activităţii Comitetului (se anexează) și situației concrete caracteristică perioadei de 

referință. 

    

  În continuare sunt prezentate cele mai importante rezultate specificate pe direcţiile strategice ale Comitetului 

marcate pe parcursul anului: 

1. Reactualizarea Clasificatorului ocupaţiilor şi Nomenclatorului pe meserii: 

 Întroducerea în Memorandumului de colaborare dintre Comitetul Sectorial - Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi 

Familiei, semnat de ambele părţi în luna februarie, a prevederii la acest subiect. Însă propuneri referitor la 

modificarea, completarea Clasificatorului n-au parvenit nici de la agenții economici, nici din partea ministerelor. 

 Acelaşi situație este și în raport cu Nomenclatorului pe meserii. Cu toate acestea chestiunea vizind Conlucrarea 

Comitetului cu Ministerul Educaţiei în acest domeniu este stipulată în Memorandumul de colaborare respectiv 

semnmat în luna martie. 

 Rămîne restanță pentru 2017 , determinarea modalităților de activitate a Comitetului în domeniul menționat. 

2.  Asigurarea ramurii cu Standarde Ocupaţionale calitative: 

 La acest capitol înafară de sesizarea Diferitor instituții din țară și internaționale în scopul asigurării finanțării  

elaborarea  Standarde Ocupaţionale, lucurile nu au evaluat.În 2016 n-a fost elaborat nici  un standard ocupațional. 

 Plus la aceasta Comitetul Sectorial n-a reușit să-și creeze propriul cadru de experți în domeniul indentificării 

necesităților de S/O,elaboratori și validări a i acestora;  Nu s-a reușit stabilirea propriului sistem de acaesare a 

resurselor financiare pentru acoperirea cheltuelilor de cercetare-elaborare-evaluare a SO. 

3. Contribuirea la îmbunătăţirea calităţii sistemului de instruire profesional-tehnic: 

 Conducerea,membrii Comitetgului au reprezentat  parteneriatului social din ramură în cadrul activitățlor de rang 

național și internațional (Conferințe, Workshopuri, seminare, etc- Informațiile respective se conțin în 

compartimentele Activități, Elaborări sau Anexe din actualul raport). 
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 Participarea la activitatea Comisiei de Concurs pentru selectarea Conducătorilor Instituțiilor Învățămîntului 

Profesional–Tehnic, Workshopurilor organizate de Ministerul Educației în scopul elaborării programelor tip de 

instruire, alte documente importante. 

 Participarea la elaborarea proiectelor de Concepții,alte documente inițiate de Ministerul Educației. 

 Organizare de comun cu GIZ a seminarului „Mandatul CS în dezvoltarea învățămîntului dual din ramură”. 

 Efectuarea vizitelor de lucru în 4 Instituții de Învățămînt Profesional–Tehnic din ramură (ȘP.5 Chișinău, ȘP Ceadîr-

lunga, ȘP Comrat, Colegiul Agricol Svetlîi (Comrat), Centrul de Exelență viticultura si vinificatie Stauceni. 

Cu toate acestea,Comitetul Sectorial n-a reușit susficient să influențeze sistemul VET în organizarea stagiunilor de 

practică a elevilor și studenților din cadrul ÎPT.  

4. Dezvoltarea sistemului de formare profesională continuă şi validare a competenţelor non/neformale – 

Proiectul CS-FNSAA „Agroindsind” - Crearea premizelor funcţionării sistemului FPC în ramură”: 

 Au fost Organizate conferinţe, seminare, atelierele de lucru la subiectul respectiv la diferite nivele structurale și 

categorii, cu participarea experților principalelor instituţii interesate din țară și internaționale (Informații se conțin 

în Tabelul Acțiuni și alte compartimente ale Raportului) 

 Elaborarea și lansarea Proiectului pilot „Crearea premizelor funcţionării sistemului FPC a salariaților la 

S.A.„Franzeluța”- se anexează; 
 Elaborarea Schiței Strategiei-tipDezvoltarea resurselor umane la întreprindere, Procedurii Campaniilor de 

informare-promovare a FPC la întreprindere. Schiței–variante de structură a sistemului FPC de diferit nivel, 

Procedurii tip a Campaniilor de Promovare a FPC, Identificării Necesităților de FPC, etc . 

 Alte activități, elaborări reflectate în compartimentele Activități și Elaborări la subiect. 

De rînd cu aceste performanțe, problema creării sistemului FPC la întreprinderi, branșă, ramură, n-a devenit o 

preocupare pentru potențialii actori ai acestuia; La majoritatea întreprinderilor continua pasivitatea și dezinteresul 

Angajatorului și Salariaților în FPC. Comitetul n-a reușit conlucrarea cu structurile internaționale VET pentru 

organizarea Campaniei de Promovare FPC la principalele întreprinderi din ramură. Comitetul n-a reușit obținerea 

clarității în realizarea Ofertei FPC și Validării oficiale a competențelor salariaților obținute neformal. În ramură nu 
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sunt create premize suficiente pentru funcționarea Sistemului FPC și Validarea oficială a competențelor profesionale 

dobîndite pe parcursul vieții. 

 

5. Dezvoltarea Parteneriatului Social în domeniul Formării Profesionale:  

 Semnarea memorandumurilor de colaborare dintre Comitetul Sectorial şi instituţiile interesate (MMPSF și ME).  

 Inițierea procesului de creare a parteneriatului social în domeniul VET în UTA Găgăuzia.  

 Orgfanizarea Conferinței Internaționale consacrate Dezvoltării Parteneriatului VET-Moldova. 

 Organizarea conferinţelor practice pe branşe consacrate dezvoltării dialogului social, materializate în planuri şi 

activităţi comune (se reflectă în compartimentele Activități, Elabvorări și Anexe din actualul raport).    

 Organizarea seminarelor, atelierelor de lucru, altor activităţi ce ţin de implicarea partenerilor sociali din domeniul 

formării profesionale din ramură.   

 Selectarea întreprinderilor - exemple de realizare a parteneriatului social în domeniul formării profesionale 

(S.A.Franzeluța, S.A.Bucuria,S.A Lapte, S.A Cricova, IM „Efes VITANTA Moldova Brewery”, „Viorica 

Cosmetic”...). 

 Elaborarea Concepției și schiței proiect de împlementare a Centrului Dezvoltării Parteneriatului Strategic VET-

Moldova (se anexează). 

 Elaborarea proiectului Protocolului de intenție a creării Asociației Comitetelor Sectoriale și pornirea discuțiilor la 

acest subiect. 

În anul 2016 Comitetul Sectorial a continuat colaborarea  cu ETF; Proiectul GOPA; Ministerul Educaţiei; Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale; Institutul Muncii; Centrul de 

Formare Profesională al Camerei de Comerţ; Centrul Republican pentru Dezvoltare Profesională; Centrul didactico-

metodic al MAIA; Comitetele Sectoriale din Republica Moldova şi din alte ţări, ş.a. 

Pe lângă aceste activităţi Comitetul Sectorial a participat cu rapoarte, alocuţiuni, proiecte, propuneri cu referire 

la: 

- Toate conferinţele şi atelierele de lucru organizate de ETF, GOPA şi alţi parteneri, inclusiv cele care au avut scopul 

dezvoltării capacităţilor comitetelor sectoriale;  

- Atelierele de lucru şi întrunirile regionale cu cadrele didactice din învățământul profesional; 
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Este de menţionat faptul că Comitetul Sectorial face tot posibilul pentru a respecta obligaţiunile şi responsabilităţile 

sale, în primul rând cele stipulate în actele normative (insuficiente şi neclare ce ţin de statutul legal al Comitetului 

Sectorial) şi în Foaia de parcurs a Guvernului, ş.a 

Cu toate acestea, Comitetul n-a reușit să consolideze parteneriatul VET pe interiorul ramurii. Piața muncii din 

ramură nu este suficient de activă în domeniul VET. Insuficient sau dezvoltat relațiile de colaborare cu  Proiectul 

GIZ, orientat inclusiv spre sporirea capacității Comitetului în procesul VET. 

 

6. Consolidarea şi dezvoltarea organizatorică a Comitetului Sectorial. Responsabili: preşedintele CS şi 

reprezentanţii FNSAA din CS  

 Participarea la elaborarea Legii cu referire la Crearea și Funcționarea Comitetului Sectorial. 

 Continuarea Reconfigurariistructurii Comitetului Sectorial şi reînnoirea componenţei acestuia.  

 Instruirea şi implicarea în activitatea comitetului a persoanelor încadrate în structurile respective.  

 Examinarea variantei creării filialei Comitetului Sectorial în UTA Găgăuzia. 

 

Însă cu regret Comitetul Sectorial n-a reușit să se manifeste convingător pe piața mincii, pentru a fi perceput de 

principalii subiecți în calitate de o structură importantă care le exprimă interesele  în domeniul VET. 

Rămîne o problemă implicarea structurii comitetului pe toată verticala structurală în activitate eficientă.
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II. Şedinţele Comitetului Sectorial: 
În 2016 a fost continuată tradiția ca majoritatea şedinţelor ordinare ale Comitetului Sectorial să fie anticipate de un 

atelier de lucru sau seminar, la care, de rând cu alte subiecte, se abordează chestiunile din ordinea de zi a ședinței 

Comitetului. Se examinează proiectele de documente sau se elaborează unele măsuri de acţiuni, materiale, etc.    

Din considerente bine cunoscvute , la propunerea membrilor Comitetului, de rând cu şedinţele tradiţionale, Comitetul 

Sectorial practică şi alte forme de comunicare, cum ar fi: discutarea cu membrii Comitetului şi luarea deciziilor în format 

electronic.  

În anul 2016 au avut loc următoarele şedințe:   

10.02.2016 – Cu privire la semnarea Memorandumului de colaborare CS – MMPSF 

15 februarie – Cu privire la rezultatele intrunirii conducerii CS cu reprezentantii ETF 

17 martie 2016 – sedinta on-line a CS „Cu privire la examinarea Raportului CS pentru 2015 si Planului de activitate pentru 

2016” 

18 martie 2016 – Cu privire la semnarea Memorandumului de colaborare CS – ME 

08 aprilie 2016 – sedinta CS „Cu privire la Sistemul IPT dual” 

26-28 mai 2016 – sedinte CS ulterior workshopurilor pe branse „Cu privire la Parteneriatul social VET pe branse” 

08 iunie 2016 –  Sedinta CS „Cu privire la Dialogul dintre Educația și Formarea Profesională și Parteneriatele Participative 

în Republica Moldova” 

04 august 2016 – sedinta CS „Cu privire la Diseminarea rezultateror campaniei de Promovare-identificare a necesitatilor de 

Fomare profesionala la S. A."Franzeluta” 

25 noiembrie 2016 – Cu privire la „Activitatea Sindicatului din învăţămîntul agro-industrial în condiţiile modernizării 

sistemului VET” 
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III. Activitățile Comitetului Sectorial pentru Formarea Profesională din 
Ramura Agriculturii și Industriei Alimentare 

 

Nr. Activitatea  Data locul  Nota  

1 

Semnarea Acordului de colaborare CS-MMPSF februarie 

MMPSF 
Semnatari: Președintele CS - Ministrul; Participanti: 

Seful de Echipă GOPA, A.Stoica, Viceminsistru, 

Vicepresedintele CNSM (S.Sainciuc), Conducerea 

CS și Aparatul MMPSF 

2 

Semnarea Acordului de colaborare CS-ME Martie 2016 

ME 
Semnatari: Președintele CS - Viceministrul; 

Participanti: Seful de Echipă GOPA, A.Stoica, 

Viceminsistru, Conducerea CS și Aparatul ME 

3 
Participarea la Atelierul de Lucru - Utilizarea Bazei 

de date a calificărilor Platforma ÎPT 

Martie, ME, MMPSF, Echipa GOPA, Comitetele sectoriale 

4 
Seminar GOPA- Directorii Instituțiilor VET, 

Formatori L.Palii, R.Moldovanu 

martie   Formatori L.Palii, R.Moldovanu 

5 

Seminar: “Mandatul Comitetului Sectorial în 

promovarea Ȋnvăţământului Profesional Tehnic în 

sistem dual în Republica Moldova” 

aprilie  Organizat în Comun cu Proiectul GIZ și finanțat de 

către acesta. Participanți - membrii Comitetului 

Sectorial și ai structurilor aferente ale acestuia, 

reprezentantii MAIA, MMPSF, ME; 

6 
Ședința CNSM: Prezentarea Concepției Centrului 

Dezvoltării Parteneriatului Strategic VET - 

Moldova  la ședința Comitetului Confederal al 

aprilie  

CNSM 

CS - autorul Concepției și a prezentării Grafice 
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CNSM; 

7 

3 Workshopuri cu participarea structurilor aferente 

pe branșe ale Comitetului Sectorial: Problema 

funcționării Sistemului pentru Formarea 

Profesională Continuă la Întreprindere 

 

Mai  Grupurile Țintă - reprezentanții branșelor Lapte, 
Carne, Panificație; Participanți - Reprezentanții 

Proiectului UE Asistența tehnică în dezvoltarea 

sistemului VET - Moldova (Echipa GOPA), MAIA, 

ME, MMPSF, Membrii Comitetului Sectorial, 

Reprezentanți ai  Instituțiilor VET din ramură; 

8 

 Conferință Internaționala ETF - Comitetul 

Sectorial: Dialogul dintre Educația și Formarea 

Profesională și Parteneriatele Participative în 

Republica Moldova Chișinău (În baza experienței 

Comitetului Sectorial din agricultură și Industria 

Alimentară) 

Iunie  Participanți: Trei experți ETF, Reprezentanții Delegației UE 

în RM, Conducerea CNSM, Echipa GOPA, Membrii 

Comitetului Sectorial din Agricultură și Industria 

Alimentară, Reprezentanții Comitetelor sectoriale, MMPSF, 

ME, M.Economiei, Confederația Patronatelor, ANOFM, 

Directori de ȘPT, Lideri Sindicali, Angajatori. Moderatori: 

Experții ETF, L.Palii; Prezentatori L.Palii (principala 

prezentare); Șeful de echipă GOPA, Presedinți ai Com.Sect; 

Directori de ȘPT, Reprezentanții Angajatorilor, Expertul CS 

AIA ȘI ETF - Vlad Lungu, etc; 

9 
Participarea la Conferința din Torino: prezentare 

Government and Social Partner Cooperation in 

VET. From dialogue to Partnership; 

Iunie  Președintele Comitetului a avut două Prezentări: 

Experiența CS la subiect și proiectul Centrului 

Dezvoltarea Parteneriatului Strategic VET - Moldova. 

10 

Ședinţa de lucru cu conducerea SA „Franzeluţa” -

Identificarea modalităţilor de eficientizare a 

activităţilor SA „Franzeluţa” prin prisma 

consolidării resurselor umane din cadrul 

întreprinderii (Organizatori C/S AIA, FNSAA, 

GOPA, S.A.” Franzeluța” (*Com.Sind., Secția 

Cadre).  

Iulie  Prezentatori: L.Palii și R.Moldovanu. Cuvint de salut 

A.Stoica (Sef.Ech.GOPA) și B.Adros Dir.SA 

Franzeluta. A fost prezentat Proiectul Crearea 

Sistemului FPC la SA Franzeluța și planificarea 

realizării acestuia. Participanți: Conducerea, managerii 

de fabrici, specialiștii principali, Secția cadre și 

comitetul sindical al SA Franzeluța; Reprezentanții 

MMPSF, ME, IM; 
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11 
Atelierul de lucru pentru validarea internă a 

Raportului de țară Procesul Torino 2016/2017 

LOCATION Institutul de Științe ale Educației 

iulie Participarea cu propuneri la Raportul de țară 

Procesul Torino 216/2107 

12 

Campania de informare  șip romovare a FPC la SA 

Franzeluța  

iulie În baza materialelor elaborate și grupului de 

mesageri instruiți, conform graficului au fost 

petrecute întruniri în focus-grupuri la toate 

sectoarele SA Franzeluța. 

13 
Campania de identificare a necesităților de FPC și 

validării competențelor profesionale însușite 

nonformal  a salariaților la SA Franzeluța 

iulie În baza metodologiei elaborate de Comitetul 

Sectorial. 

14 
Sedința de lucru la IM – Prezentarea Schitei 

Proiectului  CDPS VET-RM (Prezentare) 

Iulie  Conducerea Comitetului Sectorial a prezentat Schița 

elaborată de Comitet. 

15 
Ședinta de lucru pe marginea Proiectului de Lege 

privind Comitetele Sectoriale (Participare) 

Iulie  Comitetul Sectorial  a participat cu propuneri; 

16 

Atelierul de lucru: Diseminarea Rezultatelor 

Campaniei de Promovare-identificare a necesităților 

de Formare Profesională Continuă la Combinatul de 

Panificatie S.A.Franzeluța 

august La ședință reprezentanților Instituțiilor – partenere li s-

au prezentat rezultatele campaniei de identificare a 

necesităților FPC și li s-au solicitat propunerile referitor 

la participarea acestora la desfășurarea în continuare a 

Proiectului. 

17 

Workshop la Bașcanatul UTA Gagauzia pe 

problemele asigurării regiunii cu cadre calificate 

prin funcționarea sistemului VET. 

Septembrie Activitate organizată la nivelul Vicebașcanului 

UTA Gagauzia. 

18 
Participarea la Atelierul de lucru: Pregatirea pentru 

Lansarea Portalulului web pentru reforma ÎPT.   

Septembrie Atelierul a fost organizat de către ME, Echipa GOPA. 

De rînd cu alte aspecte importante, CS a abordat 

problema funcționării pe pagina WEB a ecranului 
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  Cererea-oferta FPC si Validarea Competențelor 

Profesionale însușite non/neformal. 

19 

Atelierul de lucru consacrat perfectării finale a 

Proiectului Legii cu privire la Comitetele sectoriale 

pentru formare profesională (Participare) 

Septembrie Atelierul a fost organizat de către MMPSF, Echipa 

GOPA. CS AIA a participat cu propuneri colectate 

de la structurile aferente ale acestuia. 

20 

Seminar cu Președinții Sindicatelor din Instituțiile 

Învățămîntului Agroindustrial  

Septembrie Seminar organizat cu CS-ME- Echipa GOPA; În mod 

special au fost abordate temele: 1.Sarcinile Cadrelor 

didactice în modernizarea sistemului VET; 2. Crearea 

condițiilor de activitate productive ale cadrelor didactice 

din instituțiile respective 

21 

Focus Grup  – Verificarea fezabilității Schemelor / 

Programelor Învățării la Locul de Muncă (ÎLM) 

practicate in RM (Participare) 

Octombrie CS a înaintat propuneri și și-a exprimat poziția 

referitor la asigurarea calității stagiunii elevilor și 

studenților la întreprinderi. 

22 

Ședința Comitetului de supraveghere în cadrul 

Programului „Suport pentru implementarea reformei în 

învăţămînt vocaţional/tehnic în Moldova”(Participare ) 

Octombrie Organizat de către Ministerul Educaţiei, în 

conformitate cu Acordul de 

finanțare ENPI/2013/024-404, 

23 

Workshop organizat în comun de către ETF și CS 

AIA cu reprezentanți ai comitetelor sectoriale pe 

problema Conlucrării Comitetelor Sectoriale. 

Noiembrie  La acest Atelier Comitetul Sectorial din Agricultură și 

Industria Alimentară a prezentat modelul 

Memorandumului de Colaborare între Comitetele 

Sectoriale și forma acestei colaborări 

24 
Comisia de Concurs  pentru Funcția de Directori ai 

Instituțiilor de Învățămînt Secundar – Tehnic 
(Participare) 

Noiembrie Pînă la ședința Comisiilor, de către conducerea 

Comitetului au fost efectuate sondaje expres în 

colectivele de muncă ale candidaților. 

25 
Întrunire de lucru la S.A.Franzeluța cu referire la 

formarea grupurilor țintă pentru Planificarea 

Decembrie  Conducerea de vîrf și Serviciul Personal 

S.A.“Franzeluța” 
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programului FPC 2017. 

 

IV. Documente, materiale, proiecte de acte normative, prezentări, etc.. 
elaborate de către Comitetul Sectorial din ramura Ramura Agriculturii și 
Industriei Alimentare 

 

 ACTIVITATEA PERIOADA NOTA 

1 
Acordul de colaborare CSS-MMPSF februarie  Draftul elaborate de către CS, finalizat în comun cu 

MMPSF 

2 

Variante  structuri, memorandumuri, etc... 

parteneriatului Social VETpentru Instituțiile 

învățămîntului Profesional 

Martie Pentru Seminarul din 30 martie cu Directorii 

Instituțiilor VET organizat de GOPA 

3 
Propuneri  pentru Platforma ÎPT, elaborate de 

COPA 

Martie Întrunire specială : Reprezentanții GOPA - 

Conducerea CS în calitate de experți 

4 

Concepția Centrului Dezvoltării Parteneriatului 

Strategic VET-Moldova și prezentarea grafică a 

acestea în Power Point 

Aprilie  Concepția aprobată ulterilor de către Comitetul 

Confederal al CNSM 

5 

Raportul Narativ despre activitatea Comitetului 

Sectorial  pentru a fi prezentat la Sedințele 

Comisiei Naționale și Ramurale  pentru 

Consultări și Negocieri Colective  

Aprilie   

6 Perfectarea finală a Proiectului “Crearea Aprilie A fost elaborat Dosarul Proiectului cu toate 

componentele necesare: Scop, obiective, termeni, 
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sistemului FPC la SA “Franzeluța”” Planificare, Echipa de proiect, etc… 

7 

Elaborarea pachetelor de materiale și prezentări 

pentru Conferința Practică Comitetul Sectorial –

ETF, consacrată Parteneriatului VET în  RM 

 Comitetul Sectorial pentru Formarea Profesională 

din Agricultură și Industria Alimentară, de Comun 

cu ETF, au organizat, pregătrit metodic și logistic 

această conferință în baza experienței din ramura 

Agroindustrială 

8 

Elaborarea  Pachetului de  material, prezentări, 

documente,instrumentariu pentru realizarea 

primei etapea debutului Proiectului: 

 Aprobarea Proiectului de Conducerea SA 

“Franzeluța”; 

 Procedura și materialele necesare pentru 

realizarea Campaniei de informare-promovare la 

SA “Franzeluța” a avantajelor FPC; 

 Metodologia  și instrumentariu  

desfășurării campaniei de identificare a 

necesităților FPC n și Validarii Competențelor  

Profesionale a salariaților; 

 Planificarea activităților; 

 Perfectarea rezultatelor și pregătirea 

prezentărilor pentru seminarul de diseminare a 

acestora. 

 Alte documente importante 

Mai-iunie Formula  elaborării acestor materiale: 

Ateliere de lucru (înaintarea propunerilor) - 

perfectarea materialului brut (elaborarea proiectelor 

de material) - Examinarea la întrunirile organizate a 

acsestora și perfectarea lor finală.  
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9 

 Elaborarea suportului  didactico – metodic 

a Seminarului din 27 mai Crearea Sistemului FPC 

la întreprinderile din panificație, Întrunirii cu 

conducerea SA Franzeluța, trainigurilor cu echipa 

de Proiect SA “Franzeluța”. 

 Elaborarea prezentărilor pentru Conferința 

practică din Torino cobnsacrată Parteneriatului 

VET. 

Mai-iunie Determinarea strategiei și tacticilor prezentării și 

discutării matrerialelor ce necesită a fi prezentate; 

10 Schița-Proiect - Centrul Dezvoltării 

Parteneriatului Strategic VET Republica Moldova 

Iulie Schița Proiectului CDPS VET-RM și a 

subproiectelor respective. 

11 
Perfecatarea rezultatelor Campaniei de 

identificare a necesităților FPC și Validarii 

Competențelor Profesionale a salariaților; 

Iulie Echipa Proiectului ghidată de Reprezentatul GOPA . 

12 

Pregătirea metodico-organizatorică a Seminarului 

de diseminare a rezultatelor Campaniei de 

identificare a necesităților FPC și Validarii 

Competențelor Profesionale a salariaților; 

Iulie Conceptul Seminarului. Design-ul prezentărilor. 

Alocuțiunile și metodica de lucru în focus grupuri. 

13 

Perfectarea concluziilor Seminarului de 

Diseminare a Rezultatelor Campaniei și 

redactarea Raportului Narativ referitor la 

derularea Proiectului FPC – SA “Franzeluța”. 

August Echipa proiectului în comun cu conducerea 

Comitetului Sectorial, Reprezentantul Echipei 

GOPA. 

14 
Elaborarea Concepției și Programului Conferinței 

Dezvoltarea Parteneriatului Strategic VET în 

UTA Găgăuzia. 

August Conducerea Comitetului Sectorial, Direcția ȘPT 

Ciadîr-Lunga, Conducerea UT Ciadîr-Lunga. 
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15 

Elaborarea conceptului și materialelor didactico-

metodice ale Seminarului cu Președinții 

Sindicatului din instituțiile Învățămîntului 

Agriondustrial. 

Septembrie În conlucrare cu ME și Echipa GOPA – studierea 

situației, examinarea documentelor de referință. 

16 
Elaborarea Concepției conlucrării Comitetrelor 

Sectoriale în cadrul CS, Parcului (CDPS VET-

Moldova) 

Octombrie Concepția constitue o sinteză a necesitatății obiective 

de conlucrare a comitetelor sectoriale și ofertei 

(CDPS VET-Moldova). 

17 
Elaborarea materialelor de lucru pentru Intrunirea 

Cond. CS - Cond. S.A.Franzeluța și Serviciul 

Resurse Umane de la Întreprindere. 

Noiembrie  

18 
Elaborarea schiței Raportului de Activitate a 

Comitetului Sectorial în 2016 și a Planului de 

activitate pentru 2017. 

Decembrie Selectarea și sintetizarea informațiilor cu referire la 

activitățile realizate, identificarea problemelor și 

elaborarea strategiei de planificare. 
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V. Activitatea Comitetului în imagini 
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