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1 Prefaţă. Introducere. 
Statutul legal:  

Comitetul Sectorial  pentru Formare Profesională din Agricultură şi Industria Alimentară 

constituie o structură organizatorică, creată de către Comisia pentru consultări şi negocieri 

colective la nivel de ramură la 08 septembrie 2009 (procesul-verbal se anexează. Anexa A) 
Misiunea Comitetului este  contribuirea la îmbunătăţirea calităţii forţei de muncă din ramură 
şi armonizarea intereselor angajatorilor, angajaţilor şi a persoanelor încadrate în procesul 
educaţional profesional iniţial şi continuu. Obiectivele strategice ale Comitetului: 

• Contribuire la dezvoltarea şi implementarea în practică, prin intermediul unui sistem de 
învăţământ performant, a standardelor educaţionale moderne bazate pe standarde 
ocupaţionale, corelate la cerinţele partenerilor sociali din ramură. 

• Menţinerea în permanenţă a corelaţiei dintre oferta educaţională şi cerinţele pieţei 
muncii. 

• Realizarea dreptului angajaţilor la formare profesională continuă. 
Direcţiile prioritare de activitate:  

1. Reactualizarea Clasificatorului Ocupaţiilor  la compartimentul agricultură şi 
industria alimentară. 

2. Asigurarea ramurii  cu Standarde ocupaţionale calitative şi suficiente la număr. 
3. Participare la determinarea categoriilor de specialişti (meseriilor) necesare ramurii 

şi a numărului de persoane înmatriculate la studii. 
4. Monitorizarea calităţii procesului de instruire, validare şi certificare a absolvenţilor 

învăţămîntului vocaţional-tehnic. 
5. Promovarea sistemului de Formare profesională continuă şi certificare a 

competenţelor însuşite pe parcursul vieţii. 

Structura organizatorică: Comitetul Sectorial,  avînd o experienţă de activitate de cinci ani, 

a reuşit să –şi elaboreze organigrama care reprezintă structura organizatorică actuală  

(Anexa C)  şi Managementul organizaţional care este reprezentat în formă grafică (Anexa 

D).  
 
Activităţi şi rezultate (2009-2013) 
 
1. Participare în grupuri de lucru şi în dezbateri publice la:  Metodologia de elaborare 

a standardelor ocupaţionale pentru profesii muncitoreşti; 
  Conceptia VNIFL; Cadrul Naţional de calificări; Procesul Torino (2010-2013);  

Codul Educaţional, Legea cu priire la profesii muncitoreşti – perfectarea proiectelor şi 
dezbateri publice; Programe pentru învăţămîntul vocaţional-tehnic, ş.a. 

2. Dezvoltarea Parteneriatului în domeniul formării profesionale: 
- Conferinţa  practică „Oportunităţile Dezvoltării  parteneriatului Social în domeniul formării 

profesionale” (decembrie 2011), cu participarea reprezentanţilor MAIA, patronatului şi 
sindicatelor din ramură; 

- Seminar “Consolidarea şi Dezvoltarea Parteneriatului Strategic în domeniul formării 
profesionale”, organizat de comun cu CNSM, cu participarea reprezentanţilor partenerilor 
sociali din economia reală (mai 2012); 

- Ciclu de seminare “Dezvoltarea parteneriatului strategic în domeniul formării profesionale” 
pentru directorii şcolilor profesionale şi a colegiilor din învăţămîntul agro-industrial (2010-
2013) 

- Seminare, mese rotunde, ateliere de lucru cu reprezentanţii angajatorilor din ramură (şefii 
secţiilor resurse umane, jurişti, ş.a.) - 2009-2014. 

    Majoritatea activităţilor menţionate au fost finanţate de către Federaţia “Agroindsind". 
3. Elaborarea Standardelor ocupaţionale(2011-2013). Cu aportul Fondului European de 

Formare (ETF) au fost elaborate standardele ocupaţionale pentru ocupaţiile « viticultor» 
şi « cofetar» şi profilurile ocupaţionale pentru « vinificator» (2011-2013). 
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4. Elaborarea Metodologiei de stuidiere a necesităţilor de formare profesională 
continuă în agricultură şi industria alimentară şi efectuarea sondajului în 500 de 
întreprinderi (cu suportul ETF) 

5. Lansarea Proiectului comun al Federaţiei « Agroindsind» cu Comitetul sectorial 
“Dezvoltarea învăţămîntului profesional continuu în ramura agriculturii şi industriei 
alimentare” 

6. Negocierea capitolului „Formare profesională” şi introducerea modificărilor 

respective în Convenţia colectivă (nivel ramural) (06 decembrie 2013) 

 

Scopuri pe viitor: 

 Stabilirea unui mecanism de conlucrare eficienta cu partenerii în scopul  îmbunătăţirii 

calităţii învăţămîntului profesional, inclusiv pe segmentul realizării sarcinilor stabilite în 

Foaia de parcurs a Guvernului  

 Elaborarea noilor standarde ocupaţionale 

 Participare la elaborarea şi validarea calificărilor ;  

 Realizarea următoarei etape a proiectului “Dezvoltarea învăţămîntului profesional 

continuu în ramura agriculturii şi industriei alimentare” 

 Examinarea problemelor privind  stagiunea elevilor din şcolile profesionale;  

 Examinarea mecanismelor de influenţare a procedurii de inmatriculare la studii în 

sistemul învăţămîntului profesional în interesele pieţei muncii;  

 Consolidarea Comitetului Sectorial  

 

Ce respect, 

 

Leonard Palii, preşedinte al Comitetului 

Sectorial 
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2 Activităţi în anul 2014 

 

I. ŞEDINŢELE COMITETULUI  SECTORIAL: 

 

De regulă, şedinţele ordinare ale Comitetului  Sectorial sunt anticipate cu un work shop sau 

seminar la care se studiază problemele  abordate, se examinează proiectele de documente, sau 

se elaborează careva măsuri, materiale, etc.  

De rînd cu şedinţele tradiţionale, Comitetul Sectorial practică şi alte forme de comunicare, cum 

ar fi:  discutarea cu membrii Comitetului şi luarea deciziilor în format electronic. Conform 

Structurii manageriale a Comitetului fiecare parte prezentată (sindicat, patronat şi Minister) au 

desemnat cîte o persoană care coordonează, consultă  cu membrii Comitetului proiectul de 

decizie, sau problema pusă în discuţie, apoi informează privind propunerile sale secretarul 

coordonator al Comitetului , care întocmeşte procesul-verbal şi decizia finală. 

 

În anul 2014 au avut loc următoarele şedinţe:  

 

21 ianuarie 2014  
1. Atelier de lucru: Evaluarea şi planificarea activităţilor în Proiectul  FNSAA – Comitetul 

Sectorial  „Dezvoltarea învăţămîtului profesional în ramura agriculturii şi Industriei 
Alimentare” 
 

2. Şedinţa CS cu ordinea de zi   
1. Cu privire la evaluarea şi planificarea  activităţii CS 
2. Diverse 

 

(Programul şi procesul-verbal se anexează. Anexa F )   

 

14 februarie 2014 

 Cu privire la Concluziile în urma sondajului „Analiza necesităţilor de formare profesională 

continuă în Agricultură şi Industria Alimentară” (procesul verbal Anexa G) 
 
13.05.2014 
Cu privire la elaborarea standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti „tractorist-
maşinist în producţia agricolă” şi „brutar” 

(s-a discutat în format electronic. Procesul-verbal Anexa H ) 

 

26.06.14 
Cu privire la propunerile Comitetului Sectorial la proiectul Metodologiei de elaborare a 

standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti 

(s-a discutat în format electronic. Procesul-verbal Anexa I ) 
 

19 septembrie 2014 

Cu privire la Lista meseriilor muncitoreşti pentru elaborarea standardelor ocupaţionale 

solicitată de Ministerul Muncii, protecţiei sociale şi a familiei 

(s-a discutat în format electronic. Procesul-verbal Anexa J) 
 

 

14 noiembrie 2014 
1. Cu privire la aprobarea Standardului Ocupaţional pentru profesia „Brutar” 

(Anexa K) 
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02 decembrie 2014  

1. Seminar Evaluarea activitatii CS in anul 2014 si determinarea sarcinilor pentru 

anul 2015 (IM) 

2. Şedinţa CS cu ordinea de zi: Cu privire la realizările CS în anul 2015 şi sarcinile 

prioritare pentru anul 2015 

 

II. ELABORAREA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE 

 

În conlucrare cu Proiectul GOPA “Support for VET Sector in the Republic of Moldova” în 

anul current a fost elaborate Standardul Ocupaţional pentru meseria “brutar”. În acest proces 

Comitetului Sectorial ia revenit rolul de organizare a grupurilor de lucru pentru analiza ocu-

paţională, elaborarea profilului ocupaţional şi a standardului, aprobarea comisiei de verifi-

care şi validare şi altele prevăzute de Metodologie. 

III. CONFERINŢE, SEMINARE, ATELIERE DE LUCRU 
 
1.  Conferinţa practică „ Oportunităţile Dezvoltarii  parteneriatului social  la întreprinderile 

din procesarea cerealelor şi panificaţie” (13 martie 2014, Institutul Muncii) 
2. Conferinţa practică „Oportunităţile Dezvoltarii  parteneriatului social  la întreprinderile din 

procesarea laptelui si a carnii” (18 martie 2014, Institutul Muncii) 

3. Conferinţa practică “Oportunităţile dezvoltării parteneriatului social În ştiinţa agrară şi 
STE (04 aprilie 2014, Institutul Muncii) 

4. Conferinţa practică„Oportunităţile dezvoltării parteneriatului social în domeniul vinificaţie 
şi producerea băuturilor alcoolice” (09.04.14 , Institutul Muncii). 

Notă: În cadrul Conferinţelor sus numite sa fost discutată tema: Formarea profesională con-
tinue a angajaţilor: situaţia, probleme, sarcinile partenerilor sociali. 

5. Conferinţa practică: Oportunităţile  Dezvoltarii parteneriatului social  
       învăţămîntul agro în -industrial (11 aprilie 2014, Institutul Muncii). 
       În agenda Conferinţei Sesiunea de comunicări şi discuţii: 

 Dezvoltarea parteneriatului social în domeniul învăţmîntului agro-industrial–L.Palii, 
vicepreşedintele FNSAA “Agroindsind”, preşedintele Comitetului Sectorial. 

 Strategiile de stat  în domeniul în învăţămîntul vocational-tehnic şi formare profesion-
ală continuă şi rolul parteneriatului social în realizarea lor.  – V.Chilari, consultant su-
perior ME. 

 Politici sectoriale şi rolul parteneriatului social în domeniul învăţămîntului mediu de 
specialitate şi superior. – C. Dobrojan, şef-adjunct al  Centrului  didactico-metodic 
MAIA. 

 Dialogul social în instituţiile din învăţămîntul agro-industrial. –L.Iuraşco, şef adjunct în 
Direcţia Protecţia Muncii, T.Kolomoiţeva, şef adjunct în Direcţia Educaţie, Informaţie 
şi Relaţii Internaţionale a Federaţiei “Agroindsind” 

În urma Conferinţei date a fost creat grupul de referinţă al parteneriatului social care a inclus 
directorii şcolilor profesionale, şcolilor de meserii şi a colegiilor din domeniul agro-alimentar, 
reprezentanţii Federaţiei “Agroindsind”, a patronatului din ramură, Direcţiei formare profe-
sională şi extensiune rurală a MAIA, Direcţia formare profesională a Ministerului Educaţiei, 
reprezentanţii Camerei de comerţ, al Institutului Muncii. Pe4ntru coordonare operativă a fost 
creat Biroul permanent al grupului de referinţă. Grupul va fi coordonat de către Comitetul 
sectorial. 

Ulterior, la 06 iunie, membrii grupului de referinţă s-au întrunit într-un aelier de lucru pentru a 
discuta problemele enunţate şi a planifica activităţile partenerilor sociali în conformitate cu 
recomandaţiile Conferinţei practice, după cum urmează: 
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Problema 1. Nu este stabilit un mecanism eficient de participare a sindicatelor şi 
angajatorilor din învăţămîntul agro-industrial  la planificarea Bugetului de stat. 

Acţiuni: Vor fi organizate workshopuri în perioada consultarilor privind proiectul bugetului de 
stat,  prevazute de legislatia in vigoare, cu participarea ministerelor de resort.. 

 

Problema 2. Finanţarea insuficientă în general a instituţiilor de învăţămînt (pentru 
întreţinere, baza tehnico-materială şi metodică, salarizare, etc.)  

 

Acţiuni: problema este la evidenta ME, dupa cartografiere vom reveni la discuţii asupra ei 

 

Problema 3. Utilizarea surselor extrabugetare în scopul acordării unor suplimente salariale 

este limitată. Nu pretutindeni este transparentă pentru sindicate distribuirea surselor 

extrabugetare. 
Acţiuni: De organizat workshop  prin cooprare cu finantatorii externi la san. Struguras.  (ME, 
Gopa). Ulerior - seminare prin cooperare cu Camera de Comerţ, ME, MAIA – seminare cu 
directorii  cu referire la managementul activitatilor de antreprenoriat  în invatamintul agro-
alimentar. 

Problema 4. Stagiunea elevilor 

Acţiuni: Participarea la perfectarea pachetului de aacte normative întru motivatia 
angajatorilor pentru asugurarea stagiunii elevilor. De concretizat cind vor fi organizate 
discutiile la capitolul dat.  Inclusiv in elaborarea actelor normative si sistemului de 
masuri. 

 

Problema 5. Insuficienţa cadrelor didactice  în unele specialităţi . 

Activităţi. În  Planul de actiuni a ME există aceste masuri ca o acţiune prioriitara. Noi vom 
partivcipa la etapa examinării proiectelor de documente. 

Problema 6. Nu există suficiente acte normative, pregatire speciala a cadrelor didactice 
pentru prestarea serviciilor de FPC şi adaptarea institutiilor la prestare a serviciilor FPC 

Acţiuni: A insista ca aceste problem  să se regăsească în procesul creării centrelor de ex-
celenţă.  

În urma acestor şedinţe Comitetul sectorial a remis o Adresare către Ministere (Anexa ) 
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3 Cooperare cu actorii de bază şi parteneri:  
În anul 2014 Comitetul Sectorial a dezvoltat parteneriatul cu ETF, GOPA, Ministerul 
Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei, IFCP, 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. 

Comitetul sectorial a participat la: 

- Toate conferinţele şi work shopurile organizate de ETF, GOPA şi alţi parteneri 

inclusiv cele care au  scopul dezvoltării capacităţilor comitetelor sectoriale; 

- atelierele de lucru şi întrunirile regionale cu cadrele didactice din învăţămîntul 

profesional.  

- o serie de întruniri  întru elaborarea cadrului normativ privind calificările,  

- seminare organizate de către GOPA pentru grupurile de lucru care vor elabora 

calificările 

- întrunirile organizate de viceminisra educaţiei dna Loreta Handrabura, dna Ministru 

Maia Sandu, viceministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei dl Sergiu Sainciuc; 

etc. 

E de menţionat că Comitetul sectorial face tot posibilul pentru a respecta obligaţiunile şi 

responsabilităţile sale, în primul rînd cele stipulate în actele normative (insuficiente şi neclare 

ce ţine la statutul legal al Comitetului Sectorial) şi în Foaia de parcurs a Guvernului, ş.a. 

Comitetul a susţinut şi a adus propuneri pentru  Platforma de  parteneriat  în formarea 

profesională elaborată de Ministerul Educaţiei.  

În urma conferinţelor, sondajelor, discuţiilor pe marginea dezvoltării sistemului de formare 

profesională continue Comitetul a venit cu propuneri către: 

 
1. Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei, Ministerul 

Economiei şi Ministerului Finanţelor  cu concluzii, propuneri şi solicitări pentru a con-
tribui la Crearea şi dezvoltarea Sistemului FPC  în ramura Agriculturii şi Industriei 
Alimentare. 

2. ETF, GOPA  cu solicitare de a asigura Suport metodic şi financiar în desfăşurarea 
Campaniei de Informare, Promovare şi Popularizare a FPC, şi pentru pilotarea  
Campaniei de organizare a FPC  într- un grup de întreprinderi din branşele vinificaţie, 
panificaţie, procesarea laptelui şi a cărnii precum şi în cîteva raioane ale RM. 
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4 Aspecte financiare 
 

Finanțarea activității  Comitetului Sectorial se efectuează preponderent din susele Federației 

naționale a sindicatelor din Agricultură și Alimentație ”Agroindsind” – în ceea ce ține de 

sediu, telefon, seminare, conferințe, ateliere de lucru, etc. 

Elaborarea standardelor ocupaționale a fost finanțată de către donatorii externi – ETF și 

GOPA 
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5 Probleme, impedimente 

 
1. Neimplicarea suficientă a partenerilor sociali (MAIA, FNPAIA) în activitatea 

Comitetului Sectorial. 
2. Activitatea Comitetului nu este finanţată. Toate activităţile pînă la moment au fost 

achitate preponderent  de Federaţia „Agroindsind” și donatorii externi. 
3. Ţinînd cont că în  procesul de elaborare a standardelor ocupaţionale Comitetul are 

atribuţii foarte mari lipsește un secretariat tehnic, dotat şi finanţat respectiv. 
4. Ne-rezolvarea problemei recunoaşterii oficiale de către Guvernul Republicii Moldova a 

Statutului Juridic crează Comitetului dificultăţi, în special în eaborarea standardelor 
ocupaționale.  
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6 Anexe                                                                       
Anexa 1.  
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Anexa 2 

 
Aprobat 

 la şedinţa Comisiei pentru consultări  
şi negocieri colective  

din agricultură şi indstria alimentară  
08 septembrie 2009 

 
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

A Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională în ramura Agriculturii şi 
Industriei Alimentare 

1. Dispoziţii generale 

 
Comitetul Sectorial pentru Formarea Profesională Continuă în ramura 

Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare - CS) prezintă o structură – parte a 
dialogului social ramural, bazată pe interesele comune ale angajatorilor şi angajaţilor 
în domeniul dezvoltării resurselor umane - Formării Profesionale Iniţiale şi Continue. 

Instituirea Comitetului Sectorial este dictată de necesitatea depăşirii contradicţiilor 
existente pe piaţa muncii din ramură cu referire la: 

- corelarea cererii şi ofertei forţei de muncă calitative; 
- asigurarea complexităţii şi calităţii procesului de instruire profesională iniţială 

şi continuă, suficient dotat didactico-metodic, tehnico-material şi financiar;  
- realizarea drepturilor şi intereselor angajaţilor la formarea profesională 

continuă a lor. 
Comitetul Sectorial din ramura Agriculturii şi Industriei Alimentare se creează in 
temeiul Hotărîrii Comisiei pentru consultări şi negocieri colective din ramura 
Agriculturii şi Industriei Alimentare. 
Comitetului Sectorial activează în baza prezentului Regulament. 

2. Misiunea Comitetului Sectorial, obiective strategice, Atribuţii şi 
Responsabilităţi. 

 
Misiunea Comitetului Sectorial constă în contribuire la îmbunătăţirea calităţii forţei 
de muncă din ramura Agriculturii şi Industriei Alimentare în contextul standardelor 
ocupaţionale moderne, armonizării intereselor angajatorilor, angajaţilor, şi 
persoanelor încadrate în procesul educaţional profesional iniţial şi continuu1.  

 
Obiective strategice 
 

1. Contribuire la dezvoltarea şi implementarea în practică, prin intermediul unui 
sistem de învăţământ performant, a standardelor educaţionale moderne 
bazate pe standarde ocupaţionale, corelate la cerinţele partenerilor sociali din 
ramură. 

2. Menţinerea continuă a corelaţiei dintre oferta educaţională şi cererea pieţei 
forţei de muncă de cadre profesionale. 
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3. Realizarea dreptului şi aspiraţiilor angajaţilor la formare profesională continuă, 
asigurată financiar2 corespunzător, în instituţii specializate de instruire. 

 
Pentru realizarea obiectivelor strategice Comitetul promovează cu insistenţă: 

 Ajustarea în permanenţă a nomenclatorului de meserii din ramură la 
necesităţile actuale şi de perspectivă a pieţei muncii. 

 Elaborarea, modernizarea, validarea şi adaptarea standardelor ocupaţionale 
şi a celor educaţionale conform nomenclatorului de meserii modificat. 

 Perfecţionarea continuă a întregului complex educaţional profesional ramural 
la cerinţele standardelor educaţionale performante, elaborate în contextul 
noilor realităţi. 

 Transparenţa sistemului de management al procesului formării profesionale 
ramurale şi direcţionarea lui spre economia modernizată, noile standarde 
ocupaţionale - educaţionale, interesele tuturor actorilor dialogului social, etc. 

 Dezvoltarea cadrului normativ-legislativ al procesului de renovare şi evoluţie 
progresistă a sistemului de formare profesională iniţială şi continuă. 

 Transformarea sistemului de formare profesională ramurală în structură 
dezvoltativă, flexibilă, operativ adaptabilă la cerinţele timpului, asigurând 
funcţionarea sa dialectică: unitate - diversitate, centralizare - descentralizare. 

 Consolidarea şi dezvoltarea bazei didactico-metodice, tehnico-materiale şi 
financiare a sistemului educaţional profesional, plasându-l pe vectorul 
reformării şi modernizării sale. 

 Asigurarea realizării drepturilor şi intereselor angajaţilor, cît şi a cadrelor 
didactice ,  la formarea profesională continuă, beneficiind de suportul financiar 
şi tehnico-material din partea angajatorilor. 

 
Atribuţii şi Responsabilităţi 

 
Comitetul Sectorial, în limitele competenţelor sale, are următoarele atribuţii şi 

responsabilităţi: 

a. Iniţiază şi participă activ, de comun cu alţi parteneri sociali şi factori de decizie, la 
elaborarea politicilor, strategiilor în domeniul ocupaţional şi de formare 
profesională în ramură, bazate pe analize, studii, cercetări, experienţe avansate, 
utilizând cele mai eficiente metode, forme şi standarde. 

b. Evaluează şi intervine, după caz, în procesul de realizare a sistemului de 
calificări bazat pe competenţe şi participă la dezvoltarea şi actualizarea 
calificărilor relevante ramurii pentru a asigura dezvoltarea unei oferte de formare 
profesională solidă. 

c. Periodic iniţiază cercetări calitative la nivel de ramură privind piaţa muncii, 
identifică profilurile ocupaţionale, conţinutul calificărilor şi lansează, după caz, 
modificări de rigoare, ţinând cont de solicitările subiecţilor dialogului social.  

d. Monitorizează şi influenţează perfecţionarea continuă şi funcţionarea eficientă a 
sistemului de formare profesională în baza de standarde educaţionale moderne 
racordate la necesităţile pieţei muncii.  

e. Participă la activitatea comisiilor de acreditare, elaborare, validare a standardelor 
ocupaţionale şi a calificărilor, a curricula pentru instituţiile de formare 
profesională, precum şi la alte activităţi ce ţin de formarea profesională. 
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f. Acordă asistenţă Ministerului Educaţiei şi Tineretului în stabilirea politicii de 
formare profesională în ramură;  

g. Participă la elaborarea proiectelor, actelor normative în domeniul formării 
profesionale în ramură;  

h. Reprezintă interesele partenerilor sociali din ramură în toate instanţele şi în 
cadrul diferitor activităţi organizate pe segmentul formării profesionale a forţei de 
muncă. 

i. Participă activ la forurile autorizate naţionale şi internaţionale pentru elaborarea 
legislaţiei în domeniul formării profesionale iniţiale şi continue, evaluare şi 
certificare a competenţelor dobândite. 

j. Dezvoltă relaţiile de cooperare cu celelalte comitete sectoriale ramurale, 
comitetul sectorial naţional (create în perspectivă) pentru asigurarea unui sistem 
coerent şi unitar de formare profesională la nivel naţional şi a transferabilităţii 
competenţelor între ramuri. 

k. Urmăreşte tendinţele dezvoltării formării profesionale în ramura agriculturii şi 
industriei alimentare la nivel internaţional, în vederea orientării politicilor proprii.  

l. Realizează parteneriate cu organizaţii similare de peste hotare, în cadrul cărora 
promovează criterii comune şi dezvoltă mecanisme corespunzătoare pentru 
dezvoltarea resurselor umane . 

m. Dezvoltă şi promovează noi modalităţi de punere în aplicare a strategiilor 
europene privind formarea profesională şi dezvoltarea resurselor umane 
corespunzătoare ramurii Agriculturii şi Industriei Alimentare din Moldova. 

n. Organizează de comun cu structuri cointeresate întruniri, seminare şi ateliere de 
instruire, conferinţe, focus grupuri, foruri tematice şi alte activităţi. 
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3. Structura şi componenţa Comitetului  

Comitetul Sectorial este organizaţie non profit cu autonomie 
reglementată de prezentul Regulament. 
 
Din componenţa Comitetului Sectorial fac parte reprezentanţi ai 
patronatelor, sindicatelor şi a Ministerului Agriculturii şi Industriei 
Alimentare. 
 
Structura  
Structura Comitetului Sectorial funcţionează în sistem tripartit neparitar , 
alcătuit din 11 membri permanenţi cu drept de vot şi 6 supleanţi, 
desemnaţi de către Comisia pentru consultări şi negocieri colective din 
ramura Agriculturii şi Industriei Alimentare. 
 
Componenţa comitetului 

 

 Membrii Comitetului cu drept de vot: 
(a) Reprezentanţii Angajatorului – 4 persoane (Reprezentanţii 

Conducerii, Aparatului FNPAIA; în mod obligatoriu- 
Reprezentant a întreprinderilor agricole şi Reprezentant al 
industriei de prelucrare;) 

(b) Reprezentanţii angajaţilor - 4 persoane (Reprezentanţii 
Conducerii, Aparatului FNSAA, Lideri Sindicali ai 
întreprinderilor agricole şi de prelucrare;  

(c) Reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Industriei 
Alimentare - 3 membri (în componenţa reprezentanţilor 
din partea Ministerului pot fi incluşi reprezentaţii altor 
Ministere şi servicii de stat, de exemplu Ministerul 
Educaţiei şi Tineretului, etc.). 

 

 Membrii supleanţi ai Comitetului: 
(a) Reprezentanţii Angajatorului – 2 membri. 
(b) Reprezentanţii Angajaţilor - 2 membri. 
(c) Reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Industriei 

Alimentare - 2 membri . 
 
Membrii supleanţi au drept de vot doar în cazul înlocuirii membrilor 
permanenţi.  
 
Membrii Comitetului sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani, cu începere de 
la data aprobării Regulamentului Comitetului Sectorial. 
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Comisia pentru consultări şi negocieri colective din ramura Agriculturii şi 
Industriei Alimentare poate modifica numărul de membri ai Comitetului 
Sectorial la propunerea acestuia. 
 
Comitetul Sectorial se poate organiza pe compartimente, sectoare, 
direcţii de activitate. La necesitate pot fi create grupuri de lucru pe 
termen scurt, acestea participând la realizarea sarcinilor şi 
responsabilităţilor Comitetului. 
 
Comisia este organismul care asigură asistenţă operativă, tehnică şi 
juridică a Comitetului Sectorial.  
 

4. Alegerea conducerii Comitetul Sectorial şi distribuirea 
competenţilor 

Conducerea Comitetului Sectorial este aleasă din cadrul patronatului şi 
sindicatului. 
 
Comitetul Sectorial alege, din numărul reprezentanţilor patronatului şi 
sindicatului (membri ai comitetului), pe perioada de patru ani 
preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul-organizator. Alegerea 
Preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului - organizator se face prin 
consens.  
 
Preşedintele, vicepreşedintele, secretarul-organizator împreună cu 
reprezentantul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare formează 
conducerea Comitetului. 
 
Preşedintele - asigură managementul Comitetului, conduce şedinţele lui 
şi prezintă Comitetul Sectorial în structurile sindicale şi patronale din ţară 
şi peste hotare, organismele statale, centrele de instruire şi ONG- urile 
cointeresate, formaţiunile dialogului social de diferit nivel, etc. 
 
Vicepreşedintele – participă la formarea şi realizarea politicii de 
activitate a Comitetului, reprezintă Comitetul în tot spaţiul de activitate a 
lui, îndeplineşte funcţii de management şi reprezentative, delegate de 
preşedinte. 
 
Secretarul-organizator – asigură activitatea organizatorică şi de 
secretariat a Comitetului, îndeplineşte, la necesitate, funcţii de 
management şi reprezentative, delegate de preşedinte. 
 
Membrii Comitetului – participă activ şi cu iniţiativă la formarea şi 
realizarea politicii, strategiilor, planurilor, programelor de activitate a 
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Comitetului. Formează sectoare, grupuri de activitate, care cuprind toată 
aria de activitate a Comitetului. 
 

5. Şedinţe de lucru 

a) Comitetul Sectorial are şedinţe ordinare cel puţin de 4 ori pe an. 
Preşedintele poate decide convocarea unor şedinţe suplimentare 
la cererea a 2 sau mai mulţi membri. 

b) Convocarea unei şedinţe se face în scris cel puţin cu o săptămână 
înainte şi este însoţită de ordinea de zi şi alte materiale necesare. 

c) Preşedintele prezidează şedinţele Comitetului Sectorial. 
d) În mod normal, Comitetul Sectorial ia decizii în unanimitate, dar 

dacă nu se poate ajunge la un acord, decizia se poate lua cu 
majoritatea simplă sau poate fi amânată pentru o dată ulterioară, 
timp în care se organizează discuţii şi negocieri suplimentare. 

e) Procesele- verbale vor fi asigurate de secretarul şedinţei, ales prin 
rotaţie din membrii Comitetului Sectorial. 

6. Angajamentele de Contribuire a părţilor dialogului social 
ramural la asigurarea activităţii Comitetului Sectorial 

În procesul realizării activităţii sale CS se sprijină pe următoarele 
angajamente de contribuire a părţilor aprobate prin Hotărârea Comisiei 
pentru consultări şi negocieri colective din ramura Agriculturii şi Industriei 
Alimentare. 
 
Federaţia Naţională a Patronatului din Agricultură şi Industria 
Alimentară 

 Sprijină în permanenţă Comitetul Sectorial în activitatea lui de 
realizare a misiunii, obiectivelor strategice, reflectate în actualul 
regulament, programele şi planurile trasate . 

 Asigură, la solicitarea Comitetului Sectorial, participarea activă 
a angajatorilor la activităţile propuse de acesta.  

 Orientează subiecţii Federaţiei patronale la finanţarea 
activităţilor educaţionale, organizate de sindicate, cu diferite 
categorii de angajaţi ai întreprinderilor respective în domeniul 
sănătăţii şi securităţii muncii, perfecţionării şi reciclării cadrelor . 

 Încurajează şi promovează iniţiativa sindicatelor referitor la 
participarea activă şi cointeresată a angajatorilor la procesul 
dezvoltării resurselor umane la întreprindere - Formării 
Profesionale Continue a salariaţilor. 

 Participă metodic şi financiar la formarea membrilor Comitetului 
Sectorial, organizarea activităţilor grupurilor de lucru formate, 
alte acţiuni întreprinse de Comitet . 
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 Participă de comun cu partenerii sociali la deschiderea centrelor 
naţionale şi regionale (în cadrul instituţiilor profesionale 
existente) de formarea profesională continuă (Vronschii) 

 
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie 
”Agroindsind” 

 Susţine participativ  iniţiativele şi eforturile Federaţiei 
Patronatrului şi Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, 
direcţionate spre asigurarea ramurii cu cadre înalt calificate şi 
profesional instruite. 

 Acordă sprijin permanent Comitetului Sectorial în activitatea lui 
de realizare a misiunii, obiectivelor strategice, reflectate în 
actualul regulament, programele şi planurile trasate .  

 Participă activ la renovarea sistemului de formare continuă a 
salariaţilor, deschiderea centrelor (secţiilor) naţionale şi 
regionale (în cadrul instituţiilor profesionale existente) de 
formare profesională continuă a salariaţilor din ramură . 

 Organizează în baza propriului sistem educaţional instruirea 
sistemică şi complexă a diferitor categorii de angajaţi în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, reciclării şi 
perfecţionării cadrelor . 

 Participă metodic şi financiar la formarea membrilor Comitetului 
Sectorial, organizarea activităţilor grupurilor de lucru formate, 
alte acţiuni întreprinse de Comitet . 

 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 

 Acordă susţinere Comitetului Sectorial în participarea la 
Managementul Procesului de Formare Profesională Continuă 
din Ţară, colaborarea cu Consiliului Naţional de Formare 
Profesională Continuă . 

 Participă la realizarea programelor, cursurilor, altor forme de 
instruire a cadrelor în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii, 
perfecţionării profesionale şi reciclării cadrelor, organizate în 
cadrul sistemului educaţional al FNSAA Agroindsind. 

 Asigură implicarea Comitetului Sectorial la proiecte, programe, 
studii, alte activităţi ce ţin de domeniul formării profesionale, 
organizate cu suportul guvernului, ministerelor, serviciilor de 
stat , precum şi structurilor de profil internaţionale. 

 Participă metodic şi financiar la formarea membrilor Comitetului 
Sectorial, organizarea activităţilor grupurilor de lucru formate, 
alte acţiuni întreprinse de Comitet. 
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7. Finanţarea 

Finanţarea Comitetului Sectorial poate fi asigurată din următoarele 
surse: 

 Alocări din bugetele structurilor reprezentate în Comitet. 

 Fonduri guvernamentale atrase prin proiecte care corespund 
priorităţilor guvernamentale. 

 Fonduri atrase din sectorul privat pentru proiecte care 
adresează nevoi specifice activităţii Comitetului. 

 Alte surse.  

8. Dispoziţii finale 

a) În activitatea sa CS se va baza pe principiile de echitate, 
corectitudine, respect reciproc, căutarea consensului şi 
armonizarea intereselor părţilor participante. 

b) Prevederile prezentului Regulament se pot modifica la propunerea 
membrilor CS acceptată de cel puţin a 2/3 din membri ai 
Comitetului Sectorial. Decizia finală aparţine Comisiei de consultări 
şi negocieri colective. 
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Anexa 3 

 

LISTA MEMBRILOR 

Comitetului Sectorial din Agricultură și Industria Alimentară 

(actuala componenta) 

 
Nr. de 

ordine 

 
Nume, prenume 

 
Locul de muncă 

Funcția în 

Comitet 

Note 

1.  Palii Leonard Federaţia “Agroindsind” Președinte  

2.  Kolomoiţeva Tatiana Federaţia “Agroindsind” Secretar coor-

donator 

 

3.  Hmelnițchi Valentina Federaţia “Agroindsind” membru  

4.  Barbu- Voloșina Val-

entina 

Federaţia “Agroindsind” membru  

5.  Slusari Alexandru Federaţia Naţională a 

Patronatului din Agri-

cultură şi Industria Ali-

mentară (FNRAIA) 

vicepreședinte  

6.  Gheleţchi Alina FNPAIA membru Coordonatorul 

gr. FNPAIA 

7.  Coroi Nicolae FNPAIA membru  

8.  Negruți Victor FNPAIA membru  

9.  Reșitca Rodica Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare 

(MAIA) 

membru  

10.  Cîrlig Eugenia MAIA membru  

11.  Coșalîc Diana MAIA membru Coordonatorul 

gr. MAIA 

12.  Bebea Ludmila FNSAA Membru 

supleant 

FNSAA 

 

13.  Braniște Corina  FNSAA Membru 

supleant 

FNSAA 

Sector in-

formatie 
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Anexa 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducerea Comitetului 

Sectorial (CS) 
Secretariat Tehnic 

Grupul Strategic (conducerea CS, 
reprezentanţii Ministerului Muncii, 
Ministerul Educaţie, MAIA, Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă, .. ) 

Grup de referinţă: 
Directorii + liderii 

sindicali din Instituţiile 
de învăţămînt 
profesional 

Comitetul 
Regional 
Edineţ 
pentru 
formare 
profesională 

p
ro

ce
sa

re
a

 l
a

p
te

lu
i 

 Comitete Regionale (raionale) pentru Formare Profesională 

Ateliere, grupuri de lucru, etc. 

Consiliile sectoriale  de formare profesională  

p
ro

ce
sa

re
a

 c
ă

rn
ii

 

p
ro

ce
sa

re
a

 

ce
r
ea

li
er

el
o

r,
 

p
a
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e 
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ic

a
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a
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Anexa 5 

 

Managementul realizării strategiilor Comitetului Sectorial  

(Direcţii de activitate şi responsabilităţi) 

 

I. Direcţiile prioritare de activitate ale Comitetului Sectorial 

 

1. Reactualizarea Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova  

la compartimentul: agricultură şi industria alimentară 

 

2. Asigurarea ramurii  cu Standarde ocupaţionale calitative şi 

suficiente la număr 

 

3. Participare la determinarea categoriilor de specialişti (meseriilor) 

necesare ramurii şi a numărului de persoane înmatriculate la studii 

 

4. Monitorizarea calităţii procesului de instruire, validare şi 

certificare a absolvenţilor învăţămîntului vocaţional-tehnic 

 

5. Promovarea sistemului de Formare profesională continuă şi 

certificare în ramură: 

 

- Studierea, generalizarea cererii agenţilor economici pentru formare 

proifesională (pe categorii de salariaţi); 

- Acordarea ajutorului metodic întreprinderilor în alcătuirea 

planurilor anuale pentru formare profesională ă salariaţilor, 

conform Codului Muncii; 

- Susţinerea întreprinderilor în formularea şi înaintarea Cererii 

anuale către învăţămîntul profesional vizînd formarea profesională 

continuă a salariaţilor, validarea şi certificarea competenţelor 

însuşite pe parcursul vieţii, alcătuirea, negocierea şi semnarea 

Acordurilor de prestare a serviciilor educaţionale cu instituţiile 

pentru formare profesională. 

- Familiarizarea instituţiilor cointeresate şi solicitarea ofertei 

respective  

- Contribuire la crearea centrelor pentru reciclarea specialiştilor 

structurate pe branşe şi Centrelor regionale pentru formare 

profesională continuă şi certificarea salariaţilor  
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II. MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonare politică 

Conducerea CS 

Coordonare generală şi secretariat 

T.Kolomoiţeva 

Informare, comunicare, traducere (A. Gheleţchi, 

C.Branişte, D.Coşalîc) 

Planificarea şi organizarea activităţilor pe direcţii: 
1. Reactualizarea Nomenclatorului de meserii la 

compartimentul agricultură şi industria alimentară: 
MAIA (D. Coşalîc) 

2. Asigurarea ramurii  cu Standarde ocupaţionale 
calitative şi suficiente la număr: MAIA (D. Coşalîc) 

3. Participare la determinarea categoriilor de specialişti 
(meseriilor) necesare ramurii şi a numărului de 
persoane înmatriculate la studii: PATRONAT 
(A.Slusari) 

4. Monitorizarea calităţii procesului de instruire, validare 
şi certificare a absolvenţilor învăţămîntului vocaţional-
tehnic. PATRONAT (A.Slusari) 

5. Promovarea sistemului de Formare profesională 
continuă şi certificare în ramură: SINDICAT (L.Palii) 

 
 

Coordonare operativă: 

 
 organizarea 

şedinţelor 
(informare, 
participare, finisare): 
T.Kolomoiţeva – 
sindicate, 
A.Gheleţchi – 
patronat, D.Coşalîc 
(MAIA) 

 informare, 
comunicare, 
traducere 
(C.Branişte, 
A.Gheleţchi, 

D.Coşalîc) 

Coordonarea 

structurilor CS: 

- pe branşe (MAIA, 
D.Coşalîc) 

 
- teritoriale 

(regionale) 
(PATRONAT 
(A.Slusari) 

 
- instituţiile de 

învăţămînt 
(FNSAA, 
T.Kolomoiţeva) 

 
- grupul strategic 

(FNSAA, 
T.Kolomoiţeva) 

 
-  

Forme, modalităţi de activitate: ateliere de lucru, 
şedinţe, întruniri, mese rotunde, seminare. proiecte, 

etc. 
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Anexa 6 

 

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR 
 DIN AGRICULTURĂ ŞI ALIMENTAŢIE  

„AGROINDSIND” 
 

COMITETUL SECTORIAL PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ DIN AGRICULTURĂ 

ŞI INDUSTRIA ALIMENTARĂ 
 
 

Atelier de lucru :  
Evaluarea şi planificarea activităţilor în Proiectul  FNSAA – Comitetul 

Sectorial  „Dezvoltarea învăţămîtului profesional în ramura agriculturii şi 
Industriei Alimentare” 

 
Data: 21 ianuarie 2014 
Locul: Institutul MUncii 
Participanţi: coordonatorii şi experţii Proiectului, membrii CS 
Moderator: Leonard Palii, vicepreşedintele FNSAA, preşedintele Comitetului 
Sectorial 
Organizator-metodist: Tatiana Kolomoiţeva, şef adjunct în Direcţia Educaţie, 
Informaţie şi Relaţii Internaţionale, sedretar-organizator al Comitetului SEctorial 

 

AGENDA 
 

10.00-10.15 Deschidere. Introducere, prezentarea programului şi 

concretizarea sarcinilor Atelierului. 

 

10.15-11.00  Prezentarea şi discutarea Informaţiei cu referire la mersul 

realizării Proiectului „Dezvoltarea învăţămîtului profesional în 

ramura agriculturii şi Industriei Alimentare în anul 2013. 

 

11.00-11.15         Pauză 

 

11.15-12.00         Evaluarea activităţii Comitetului Sectorial în anul 2013; 

determinarea sarcinilor prioritare pentru anul 2014 

 

12.00-12.10 Pauza 

 

12.10-12.50         Planificarea activităţilor Comitetului Sectorial pentru anul 

2014.  

 

12.50-13.00         Şedinţa CS cu ordinea de zi   

1. Cu privire la evaluarea şi planificarea  activităţii CS 
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2. Diverse 

13.00          Prînz 
 

PROCES -VERBAL  

al ședinţei Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională din Agricultură şi Industria 

Alimentară  

 

21.01.2014, ora 12.00, Institutul Muncii 

 

A PREZIDAT: 

       

Laonard Palii - preşedintele Comitetului Sectorial, vicepreşedintele 

Comitetului Sectorial                                      

 

AU FOST PREZENȚI:  

Tatiana Kolomoiţeva 

 

- secretar-coordonator al Comitetului, şef adjunct în Direcţia 

Educaţie, Informaţie şi Relaţii Internaţionale a Federaţiei 

„Agroindsind” 

Alexandru Slusari - Vicepreşedintele Comitetului, preşedinte al Federaţiei 

Naţionale a Patronatului din Agricultură şi Industria 

Alimentară 

Rodica Reșitca - membru al Comitetului, şef al Direcţiei ştiinţă, formare 

profesională și extensiune rurală, MAIA 

Eugenia Cîrlig - membru al Comitetului, specialist principal  al al Direcţiei 

ştiinţă, formare profesională și extensiune rurală, MAIA 

Ala Dogotaru - Membru supleant, specialist al Centrului Didactico-

Metodic al MAIA 

 

Alina Gheleţchi - membru al Comitetului, secretarul executiv al Federaţiei 

Naţionale a Patronatului din Agricultură şi Industria 

Alimentară 

Victor Negruţă - membru al Comitetului, președintele Asociaţiei 

producătorilor agricoli din rnul . Orhei  

Nicolae Coroi - membru al Comitetului, președintele Asociaţiei 

producătorilor agricoli din rnul . Căuşeni 

Valentina Hmelniţchi - membru al Comitetului, prreşedintele sindicatului SA 

Franzeluţa  

Valentina Barbu Voloşina 

 

Corina Branişte 

- membru al Comitetului, preşedintele sindictului Colegiului 

naţional Viticultură şi Vinificaţie 

- membru supleant, şef Sector Informaţie a Federației 

Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație 

“Agroindsind” 

 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la evaluarea activităţii Comitetului Sectorial în anul 2013 şi determinarea 

sarcinilor pentru anul 2014 

Raportor: 



28 

Șeful Comitetului: Leonard PALII; TEL GSM: 069 252 494 
ADRESA: str. Puşkin, 26, mun. Chişinău ; TEL: 022-226376; FAX: 022222324; E-MAIL: milordl@mail.ru 

Leonard Palii, preşedintele Comitetului Sectorial, vicepreședinte al Federației 

Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație “Agroindsind” 

                                

2. Diverse. 

 

S-A EXAMINAT: 

Referitor la prima întrebare a ordinii de zi. 

 

Dl Leonard Palii a prezentat membrilor Comitetului informaţia privind activităţile 

realizate în anul 2013. S-a referit la direcţiile principale de activitate ale Comitetului 

Sectorial, aprobate în anul 2011 ca fiind prioritare, şi anume: 

1. Reactualizarea Clasificatorului Ocupaţiilor  la compartimentul agricultură şi 

industria alimentară. 

2. Asigurarea ramurii  cu Standarde ocupaţionale calitative şi suficiente la număr. 

3. Participare la determinarea categoriilor de specialişti (meseriilor) necesare 

ramurii şi a numărului de persoane înmatriculate la studii. 

4. Monitorizarea calităţii procesului de instruire, validare şi certificare a 

absolvenţilor învăţămîntului vocaţional-tehnic. 

5. Promovarea sistemului de Formare profesională continuă şi certificare a 

competenţelor însuşite pe parcursul vieţii. 

În contextul acestor priorităţi au fost menţionate principalele rezultate:  

- Realizarea studiului privind necesităţile de formare profesională în circa 500 

întreprinderi din ramură. A menţionat că rezultatele  încă nu au fost analizate difinitiv, 

dar din raportul preliminar este clar că situaţia în ramură cu privire la FPC nu este 

satisfăcătoare. 

- Finisarea elaborării profilului ocupațional la profesia „VINIFICATOR; 

- Desfășurarea ciclului de seminare cu directorii școlilor profesionale, 

- Participare activă la procesul de elaborarea a metodolofiilor și altor documente 

legislativ/normative; 

-  Dezvoltarea parteneriatului cu ETF, GOPA; Ministerele de resort și alți actori din 

domeniul formării profesionale 

Dl Palii a relatat și problemele ce țin de activitatea CS, și necesitatea dezvoltării lui pe plan 

organizațional și profesional. 

Dl Alexandru Slusari a accentuat că politica statului în domeniul formării profesionale 

favorizează includerea partenerilor sociali în procesele de reformare, însă  situația în sector 

este una critică, aceasta fiind cauza activității insuficiente privind Formarea profesională 

continue și marginalizarea finanțării FPC. Dar aceasta nu exclude importanța dezvoltării 

profesionale și în această direcție trebuie de lucrat. Este important că în Convenția colectivă 

la nivel de ramură a fors inclus capitolul Formare profesională. 

Dna Tatiana Kolomoițeva a rezumat activitatea anterioară la atelierul de lucru privind 

sarcinile pentru anul 2014 și a nominalizat următoarele: 

 Examinarea proiectului Nomneclatorului cu participarea reprezentanţilor angajatorilor 

pe branşe şi prezentarea propunerilor Comitetului Sectorial 
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 Organizarea activităţii din cadrul Foii de parcurs a Guvernului 

 Examinarea posibilităţilor  de pregătire a echipelor pentru  elaborarea standardelor 

ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti si a experţilor respectivi; 

 Examinarea variantei de adaptare a SO elaborate în alte ţări 

 Elaborarea standardelor ocupaţionale pentru „tractorist maşinist”, „apicultor”, 

„bucătar”, „florist”, prin includerea în proiectele ME  şi altor structuri 

 Examinarea problemei ce tine de elaborarea standardelor ocupaţionale pentru 

specialiştii din ramură, cu studii medii speciale; 

 Realizarea în contnuare a Proiectului “Dezvoltarea învăţămîntului profesional 

continuu în ramura agriculturii şi industriei alimentare” 

Dna Rodica Reșitca a precizat că introducerea embargoului la produsele moldovenești 

a influențat nu numai negativ, dar și pozitiv economia țării. Moldova este plasată față în față 

cu probleme, care impun o nouă abordare a comerțului internațional cu însușirea altor piețe și 

implementarea standardelor care corespund normelor europene și internaționale. În rezultat, 

pentru ca producția moldovenească să devină mai calitativă și competitivă pe piețele noi de 

desfacere, apare necesitatea vitală de ridicarea profesionismului resurselor umane implicate 

în procesele de producere. Domnia sa a propus să fie repartiyat proiectul planului de 

activitate pentru anul 2014  în format electronic pentru ca fiecare responsabil de direcția sa de 

activitate să planifice activități concrete la capitolul respectiv. 

 

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 

1. A lua act de informația prezentată privind activitatea 

Comitetului Sectorial și a o aprecia ca satisfăcătoare. 

2. În termen pînă la 10 februarie responsabilii pentru 

direcțiile de activitate vor  prezenta propunerile sale 

pentru planul de lucru pe anul 2014 

 

 

                     Președintele CS                                      Leonard PALII 

 

 

 

 

 

 

Ex.: Tatiana Kolomoițeva  

Tel.: 022 224375 

 

 

 

 

 



30 

Șeful Comitetului: Leonard PALII; TEL GSM: 069 252 494 
ADRESA: str. Puşkin, 26, mun. Chişinău ; TEL: 022-226376; FAX: 022222324; E-MAIL: milordl@mail.ru 

 

 

 

 

 

Anexa 7 

 

PROCES -VERBAL  

al ședinţei Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională din Agricultură şi Industria 

Alimentară  

 

14.02.2014, Institutul Muncii 

 

A PREZIDAT: 

       

Laonard Palii - preşedintele Comitetului Sectorial, vicepreşedintele 

Comitetului Sectorial                                      

 

AU FOST PREZENȚI:  

Tatiana Kolomoiţeva 

 

- secretar-coordonator al Comitetului, şef adjunct în Direcţia 

Educaţie, Informaţie şi Relaţii Internaţionale a Federaţiei 

„Agroindsind” 

  

Rodica Reșitca - membru al Comitetului, şef al Direcţiei ştiinţă, formare 

profesională și extensiune rurală, MAIA 

Eugenia Cîrlig - membru al Comitetului, specialist principal  al al Direcţiei 

ştiinţă, formare profesională și extensiune rurală, MAIA 

  

Alina Gheleţchi - membru al Comitetului, secretarul executiv al Federaţiei 

Naţionale a Patronatului din Agricultură şi Industria 

Alimentară 

  

Nicolae Coroi - membru al Comitetului, președintele Asociaţiei 

producătorilor agricoli din rnul . Căuşeni 

Valentina Hmelniţchi - membru al Comitetului, prreşedintele sindicatului SA 

Franzeluţa  

Valentina Barbu Voloşina 

 

Corina Branişte 

- membru al Comitetului, preşedintele sindictului Colegiului 

naţional Viticultură şi Vinificaţie 

- membru supleant, şef Sector Informaţie a Federației 

Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație 

“Agroindsind” 

 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la Concluziile în urma sondajului „Analiza necesităţilor de formare 

profesională continuă în Agricultură şi Industria Alimentară” Raportor: 

Leonard Palii, preşedintele Comitetului Sectorial, vicepreședinte al Federației 

Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație “Agroindsind” 
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S-A EXAMINAT: 

Referitor la prima întrebare a ordinii de zi. 

 

 

Dl Leonard Palii a informat privind activitățile organizate în scopul realizării 

sondajului privind necesitățile de FPC în sectorul agro-alimentar: 

- Elaborarea concepției și a ideiei sondajului (CS) 

- Elaborarea schiței de formulare pentru sondaj (CS) 

- Înaintarea cererii de susținere a sondajului către ETF 

- Angajarea de către ETF a persoanei pentru elaborarea Metodologiei de studiere a 

necesităților FPC în agricultură și industria alimentară, dl Vlad Lungu. 

- Organizarea tenderului și selectarea executorului studiului – campania AXA 

- Selectarea campaniilor pentru sondaj (CS) 

- Efectuarea sondajului 

- Elaborarea Raportului preliminar 

- Diseminarea rezultatelor sondajului în cadrul Conferințelor și întrunirilor în teritoriu 

Raportorul a propus un proiect de concluzii ale Comitetului Sectorial: 

 

CONCLUIZIILE COMITETULUI SECTORIAL CU REFERIRE LA RAPORTUL AXA. 

I .Asteptarile de la Raport cu referire la FPC: 

1. Confirmarea aprecierilor referitor la situaţia FPC  în ramură + 

 Pentru marea majoritate  a angajatorilor şi angajatilor FPC nu prezintă o prioritate.+ 

 Idea FPC nu este populară la întreprinderi ;+ 

 Cu FPC se ocupă doar o  parte mică din Întreprinderile mari ;+ 

 Nu este cunoscută  oferta  FPC din partea Furnizorilor de servicii  Educationale.+ 

 Nu există Centre de FPC pentru muncitori ;+ 

  Nu există Centre de validare a Competenţilor  Profesionale însuşite pe parcursul 

vieţii+ 

 

2. Date cantitative  ce ar permite formularea cererii pentru Ministerul Educaţiei, alţi 

potenţiali furnizori  de  FPC şi ar provoca OFERTE din partea lor: 

 Solicitările întreprinderilor referitor la FPC a muncitorilor , clasificate pe  tipuri de 

instruire (conversii profesionale, perfecţionare, ucenicie, etc),total pe ramură, branşă, 

raioane. / 

Am primit doar date cu referire la întreprinderile cuprinse cu studiu./ 

 Solicitările întreprinderilor referitor la validarea –certificarea  competenţelor 

profesionale însuşite non/informal pentru muncitori , clasificate pe  tipuri de meserii-

total pe ramură, branşe,  raioane ; / 

 Am primit doar date cu referire la întreprinderile cuprinse cu studiu  
 Solicitările întreprinderilor referitor perfecţionarea specialiştilor , clasificate pe 

ramură, branşe, raioane./ 

 Am primit doar date cu referire la întreprinderile cuprinse cu studiu 
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S-a aşteptat explorarea acestor date . Datele cantitative prezentate  ne  permit să facem doar 

unele concluzii generale despre tendinţe dar nu pot servi ca material pentru Furnizorii de 

Servicii Educaţionale.  

Nu înzădar diseminarea rezultatelor  nu a produs nici-o reacţie din partea Ministerelor, 

instituţiileor de învăţămînt , care au nevoie de cifre concrete - tablou clar care să-i con-

vingă că sunt suficiente solicitări pentru a formula oferta, adresele întreprinderilor cu 

care să facă contact, ş.a.  

Deci, contrar aşteptărilor, noi vedem aplicarea practică a rezultatelor investigaţiilor  

doar pentru : 

 Concluziile importante cu referire la situaţia în domeniul formării profesio-

nale continue din ramură şi tendinţele respective (sunt inportante, desigur). 

 Conştientezarea necesităţii desfăşurării Campaniei de informare –

popularizare a  esenţei FPC, necesităţii şi avantajelor  pentru Angajaţi şi An-

gajatori. 

 Atragerea atenţiei Ministerului Educaţiei că lipsa ofertei FPC  frînează cere-

rea şi solicitările întreprinderilor pentru FPC. 
 

3. Rapoarte şi material primar a investigaţiilor de la fiecare întreprindere (pe raioane, 

branşe) pentru a întreprinde măsuri DE CĂTRE Comitetul Sectorial: 

 Extinderea Experienţei Pozitive; 

 Clarificarea cauzei  în cazurile rezultatelor negative. 

 Selectarea întreprinderile pentru a pilota Campania de organizare anuală 

a FPC conform prevederilor Codului Muncii (Elaborarea  Planului FPC, 

Formularea şi promovarea Cererei pentru FurnizoriI de FPC, încheierea Con-

tractelor cu Furnizorii de FPC, negocierea  articolului respectiv în Contractele 

Colective de Muncă,etc) 

 Crearea bazei de date Electronice de CERERE-OFERTĂ acesibile pentru 

toţi cu indicarea adreselor, solicitărilor, condiţiilor,etc 

Dar  la aceste materiale  nu avem acces. 

 

4. Interviurile la întreprindere cu angajaţii să fie efectuate cu majoritatea angajaţilor,  

prin Focus-grupuri pentru a primi informaţii concrete şi autentice – baza formulării 

cererii şi concluziilor adevărare. Plus la aceasta  întîlnirile în Focus- grupuri ar fi 

permis familiarizarea  unui cerc larg de angajaţi cu  esenţa FPC şi avantajele acesteia. 

 Interviurile s-au efectuat doar cu unui- doi angajaţi de la întreprindere – oare se 

poate face concluzia că aceasta este opinia muncitorilor şi specialiştilor?-

EROARE; 

Calculile elementare ne-au adus la concluzia că au fost intervievaţi circa 300 

muncitori şi aproximativ 450 specialişti!!! 

 

5.  A  ne forma noi, Membrii Comitetului Sectorial, pentru a primi cunoştinţe şi abil-

ităţi de investigaţii cu referire necesităţile de FPC, procesarea datelor şi elaborarea 

raportului respectiv -Nu am fost admişi nici la un process, fiindcă  nu a fost 

prevăzut în acordul ETF-Axa. 

 

II. Ce solicităm de ETF: 
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3. Ajutor în formularea Cererii de FPC (Muncitori, specialişti-meserii,profesii, etc) pe 

ramură, branşe, raioane  pentru a le face publice şi a le înainta Ministerului Educaţiei 

şi potenţialilor Furnizori de FPC (Explorarea rezultatelor  Investigaţiilor pe tot tere-

nul). 

4. Formularea şi expedierea Adresarii  comune ETF-Comitetul Sectorial către Ministerul 

Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei, Ministerul Economiei şi 

Ministerului Finanţelor  cu concluzii, propuneri şi solicitări pentru a contribui la 

Crearea şi dezvoltarea Sistemului FPC  în ramura Agriculturii Şi Industriei Alimen-

tare. 

5. Suport metodic şi financiar în desfăşurarea Campaniei de Informare, Promovare şi 

Popularizare a ideii FPC, Avantajele FPC pentru angajaţi şi angajatori (Seminare, 

mese rotunde, adunări la întreprinderi, placarde, pliante, mass-media, etc) 

6. SUPORT (PROIECT)-pilotarea  Campaniei de organizare a FPC  într- un grup de în-

treprinderi din fiecare branşă şi în cîteva raioane. 

Autorul a comentat și a răspuns la întrebări. 

 
S-A HOTĂRÎT: 

 

3. A lua act de informația prezentată. 

4. A redacta Concluziile și a include chestiunile de perspectivă în planul de lucru al 

Comitetului Sectorial 

5. A solicita de la ETF și alte structuri ajutorul necesar pentru activitatea ulterioară 

în realizarea obiectivelor trasate în Proiectul FPC. 

 

 

                     Președintele CS                                      Leonard PALII 

 

 

 

 

 

 

Ex.: Tatiana Kolomoițeva  

Tel.: 022 224375 

 

 

 

 

 

 

 



34 

Șeful Comitetului: Leonard PALII; TEL GSM: 069 252 494 
ADRESA: str. Puşkin, 26, mun. Chişinău ; TEL: 022-226376; FAX: 022222324; E-MAIL: milordl@mail.ru 

 

 

 

 

 

Anexa 8 

 

PROCES -VERBAL  

al ședinţei Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională din Agricultură şi Industria 

Alimentară  

 

13.05.2014 

 
- Chestiunea fost  examinată prin e-mail.  

- Dna Tatiana Kolomoițeva a remis Membrilor Comitetului în format electronic 

proiectul de hotărîre, elaborat de comun cu președintele dl Palii,  cu comentariile 

respective. 

 

Au răspuns la acest mesaj, exprimînd acordul său,  dnele V.Hmelnițchi, Valentina Barbu 

– Voloșina, Corina Braniște 

Dșoara Alina Ghelețchi a informat secretarul coordonator că a discutat proiectul de 

hotărîre cu membrii Comitetului din partea Patronatului și a dat 

răspuns pozitiv din numele dlor A.Slusari, N.Coroi și V.Negruți. 

Dnele Rodica Reșitca și Eugenia Cîrlig nu au răspuns la mesaj. 

 

S-a hotărît: 

 

HOTĂRÎREA nr. 3 din 13.05.2014 

 

Cu privire la elaborarea standardelor ocupaţionale  

pentru profesiile muncitoreşti „tractorist-maşinist în producţia agricolă” şi „brutar” 

 

În temeiul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 952 din 16.12.2011 cu privire 

la modul de elaborare a standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti, ţinînd cont 

că profesiile „tractorist-maşinist în producţia agricolă (nr. 834111 din CORM)” şi „brutar (nr. 

751203 din CORM)” fac parte din cele prioritare din ramură şi la propunerea patronatului din 

ramură, Comitetul Sectorial 

Hotărăşte: 

1. A elabora standardele ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti „tractorist-maşinist 

în producţia agricolă” şi „brutar”, conform procedurii stabilite. 

2. A însărcina conducerea Comitetului Sectorial să organizeze realizarea procesului de 

elaborare a standardelor ocupaţionale, perfectarea şi aprobarea documentelor 

necesare,  conform Metodologiei respective. 
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Au votat pro – 9 membri, 2 s-au abținut. 

 

Preşedintele  

Comitetului Sectorial      

 Leonard Palii 

 

Anexa 9 

 

PROCES -VERBAL  

al ședinţei Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională din Agricultură şi Industria 

Alimentară  

 

26.06.14 

Cu privire la propunerile Comitetului Sectorial la proiectul Metodologiei de 

elaborare a standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti 

 
- Chestiunea fost  examinată prin e-mail.  

- Dna Tatiana Kolomoițeva a remis Membrilor Comitetului în format electronic 

proiectul de hotărîre, elaborat de comun cu președintele dl Palii,  cu comentariile 

respective. 

 

Au răspuns la acest mesaj, exprimînd acordul său,  dnele V.Hmelnițchi, Valentina Barbu 

– Voloșina, Corina Braniște 

Dșoara Alina Ghelețchi a informat secretarul coordonator că a discutat proiectul de 

hotărîre cu membrii Comitetului din partea Patronatului și a dat 

răspuns pozitiv din numele dlor A.Slusari, N.Coroi și V.Negruți. 

Dnele Rodica Reșitca și Eugenia Cîrlig nu au răspuns la mesaj. 

 

S-a hotărît: 

 

1. A accepta propunerile expuse în proiect (Anexa 1) 

2. A înainta propunerile respective în adresa Ministerului Muncii 

 

Anexa nr.1 

Propunerile Comitetului Sectorial la proiectul Hotărîrii Guvernului RM cu privire la 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 952 din 16.12.2011 
 

I. Cu privire la Statutul comitetului Sectorial în calitate de persoană juridică: 
 

1. Considerăm că Metodologia nu este actul normativ indicat pentru a determina statutul 

juridic al Comitetului Sectorial si modalitatea de funcţionare a lui. Este necesar un act 

normativ-legislativ consacrat exclusiv Comitetelor Sectoriale care va consretiza procedura 

crearii si functionarii, statutul juridic s.a. momente ce se referă la Comitet.  

2. Noi rămînem pe  poziţia că Comitetul Sectorial este o structura a parteneriatului social in 

sfera muncii, creat de către Comisia pentru consultari si negocieri colective din ramura 
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respectiva, care ii ofera competenţa de a aborda problemele ce tin de formarea profesională 

a cadrelor pentru ramură. 

3. La moment, ţinînd cont că Comitetele nu au statutl de persoană juridică, considerăm că, 

gestionarea fondurilor  pentru Standarde ocupaţionale poate fi efectuată de către o altă 

instituţie abilitată cu acest drept de către Comitetul Sectorial. În acest caz din Metodologie 

se exclude p. 10, 11 – prevederile care nu pot atribui obligatoriu Comitetului Sectorial 

statul de persoană juridică (crearea asociaţiilor obşteşti este un act benevol, şi nu poate fi 

impus).  

 

4. Atribuirea Comitetului Sectorial a statutului de persoană juridică în formula propusă ar 

încălca principiul tripartitismului acestui Comitet, fiindcă Ministerele de ramură nu au 

dreptul să se regăsească în componenţa organizaţiei obşteşti. 

 

II. Propuneri la textul Proiectului de  Metodologie:  

P. 7 şi 8 de exclus, deoarece el contravine p.14. 

 

P. 10, 11, 12 de exclus (de reflectat aceste prevederi într-un act legislativ-normativ consacrat, 

în special, Comitetelor sectoriale) 

 

La p. 15. De  prezentat textul după cum urmează:  

1).Grupul de lucru pentru elaborarea profilului ocupaţional, constituit din cel putin 5-7 

reprezentanţi ai agenţilor economici din domeniu, coordonatori și reprezentanti   ai 

Comitetului Sectorial, desemnați de către acesta.  

Reprezentanţii agenţilor economici trebuie să aibă experienţă de muncă de cel puţin 3 

ani de activitate şi să activeze la moment în profesia, la care este iniţiată elaborarea 

standardului ocupaţional. 

2) Grupul de lucru pentru elaborarea standardului ocupaţional.constituit din 3 – 5 

membri – specialişti practicieni, coordonatori și reprezentanti ai Comitetului Sectorial 

desemnaţi de către acesta. 

Specialiştii practicieni, trebuie să aibă studii şi experienţă de muncă de cel puţin 3 ani 

în domeniu.  

 

3) Comisia de verificare şi validare a standardelor ocupaţionale (în continuare – 

Comisia) – comisie creată pentru verificarea şi validarea standardelor ocupaţionale din 

domeniul corespunzător, care are două funcţii de bază:  

a) de validareapofilelorocupaţionale; 

b) de verificare şi validare a standardelor ocupaţionale.  

Comisia este formată din cel puţin 5 membri: 1 preşedinte, 2 membri pentru verificarea 

standardului ocupaţional; 2 membri pentru validarea profilurilor şi a standardelor 

ocupaţionale. Membrii Comisiei nu vor fi implicaţi în procesul efectiv de elaborare a 

standardelor ocupaţionale. Activitatea Comisiei va fi asistată de către un responsabil de la 

Comitetul Sectorial cu funcţii organizatorice si de secretariat. 

Membrii Comisiei selectaţi pentru verificare nu vor exercita funcţia de validare a 

standardelor ocupaţionale, iar membrii Comisiei selectaţi pentru validare nu vor exercita 

funcţia de verificare a standardului ocupaţional.  

4) Membrii Comisiei, coordonatorii şi membrii Comitetului Sectorial desemnaţi trebuie 

să fie instruiţi în elaborarea standardelor ocupaţionale, să cunoască actele normative din 

domeniu, inclusiv prevederile prezentei Metodologii. 
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5) Funcţia de preşedinţi ai grupurilor de lucru revine coordonatorilor, iar funcţia de 

secretari ai grupurilor de lucru revine membrilor  comitetului sectorial desemnaţi. 

 

Preşedintele  

Comitetului Sectorial      

 Leonard Palii 

 

 

 

Anexa 10 

 

PROCES -VERBAL  

al ședinţei Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională din Agricultură şi Industria 

Alimentară  

19 septembrie 2014 

 

Cu privire la Lista meseriilor muncitoreşti pentru elaborarea standardelor ocupaţionale 

solicitată de Ministerul Muncii, protecţiei sociale şi a familiei 

 

- Chestiunea fost  examinată prin e-mail.  

- Dna Tatiana Kolomoițeva a solicitat de la coordonatorii părților dna Alina 

Ghelețchi și dna Rodica Reșitca lista propunerilor pentru elaborarea standardelor 

ocupaționale 

- Au parvenit propuneri de la centrul didactico-metodic al MAIA și de la Patronat. 

- A fost solicitată și opinia reprezentantei Ministerului Educației dnei Ludmila 

Gherasimenco 

- În urma consultărilor sus numite a fost elaborată lista finală, acceptată de 

Patronat și sindicat, și remisă viceministrului Ministerului Muncii: 
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PROCES -VERBAL  

al ședinţei Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională din Agricultură şi Industria 

Alimentară  

14 noiembrie 2014 

 

Cu privire la aprobarea Standardului Ocupaţional pentru profesia „Brutar”  

 

- Chestiunea fost  examinată prin e-mail.  

- Dna Tatiana Kolomoițeva a remis Standardul ”brutar”, validat de către Comisia 

de validare și coordonat cu Ministerul Muncii către toți  membrii Comitetului 

Sectorial. 

- Au parvenit propuneri de a aproba Standardul Ocupațional 

 

S-a hotărît: 

 

Comitetul Sectorial, în baza Avizului cu privire la  evaluarea şi validarea Standardului 

Ocupaţional pentru profesia „Brutar” își exprimă acordul asupra conţinutului Standardului 

Ocupaţional pentru profesia „Brutar”.   
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Preşedintele  

Comitetului Sectorial      

 Leonard Palii 

 

 

 

 


