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1  Prefață 

Comitetul sectorial de formare profesională în tehnologia informației și comunicații a fost 
instituit în iunie 2012 prin decizia Comisiei ramurale pentru consultări şi negocieri colective 
în domeniul TIC ca organ consultativ fără statut de persoană juridică.  

Comitetul are ca scop dezvoltarea în ramura TIC a unei forţe de muncă moderne, 
competente şi adaptabile la cerinţele crescânde ale pieţei muncii. 

Atribuțiile principale ale Comitetului sunt: 

- consolidarea dialogului social dintre parteneri în procesul de elaborare şi 
implementare a bazelor de reglementare a relaţiilor în domeniul formării 
profesionale la nivel de ramură;  

- studierea tendinţelor internaţionale în domeniul dezvoltării activităţii economice  şi 
corelării formării profesionale;    

- contribuirea la dezvoltarea unei oferte de formare profesională corespunzătoare 
cerinţelor actuale şi de perspectivă ale pieţei forţei de muncă; 

- cooperarea cu alte comitete sectoriale ale ramurilor economiei naţionale pentru 
cercetarea tendinţelor pieţei muncii şi transferul de experienţe în domeniul 
dezvoltării sistemului de formare profesională. 

Comitetul are următoarele funcţii de bază: 

- să acorde asistenţă autorităţilor publice de resort în stabilirea politicii de formare 
profesională în ramură; 

- să contribuie la  funcţionarea eficientă a sistemului de formare profesională receptiv 
la necesităţile pieţei muncii; 

- să elaboreeze propuneri la proiectele documentelor de politici în domeniul formării 
profesionale în ramură; 

- să promoveze sistemul de evaluare bazat pe competenţe; 

- să efectueze cercetări la nivel de ramură privind piaţa muncii şi să identifice 
profilurile ocupaţionale şi conţinutul calificărilor necesare pe piaţa muncii, precum şi 
să le recomande spre aprobare; 

- să înainteze propuneri privind modificarea şi completarea Clasificatorului Ocupaţiilor 
din Republica Moldova;  

- să iniţieze procesele de elaborare a standardelor ocupaţionale în baza tendinţelor 
de dezvoltare a ramurii şi a pieţei muncii;  

- să participe la revizuirea standardelor de formare profesională în ramură;  

- să acorde suport pentru elaborarea şi validarea curriculum-ului pentru instituţiile de 
formare profesională în ramură; 

- să valideze standardele ocupaţionale la nivel de ramură; 

- să valideze calificările profesionale la nivel de ramură; 

- să stabilească competenţele generale necesare ocupaţiilor din ramură şi 
transferabilitatea acestora în raport cu celelalte ramuri; 

- să asigure certificarea competenţelor profesionale prin aplicarea principiilor comune 
pentru formarea profesională iniţială şi continuă, pe baza analizei ocupaţionale, în 
context formal, non formal şi informal de pregătire profesională. 

 
Comitetul activează din iunie 2012.  
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2 Activitățile desfăşurate în anul 2016   
 

 
Pе parсursul anului 2016 Comitеtul Sесtorial a сontinuat aсtivitățilе inițiatе în 2015 și a 
inițiat/îndеplinit aсtivități nоi сarе au соntribuit la dеzvоltarеa sесtorului tеhnоlogiеi 
informațiеi și сomuniсațiilor. Astfel, în perioada de referință, membrii Comitetului au fost 
implicați în următoarele activități:    
 

1. Convocarea periodică a ședințelor Comitetului Sectorial. Organizarea consultării 
documentelor prin poșta electronică.    
 

2. Organizarеa еmitеrii ordinului Мinisterului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 
nr.05 din 25.01.2016 сu privirе la aprobarеa Standardеlоr oсupațiоnalе ,,714020 
Оpеrаtor lа tеlесomuniсаții”, ”714017 Montаtor linii аеriеnе dе tеlеcomunicаții''; 
,,714019 Оpеrаtor pentru suportul tеhniс аI cаlсulаtoаrеlor,, și publiсarеa aсеstuia in 
Mоrritorul Ofiсial al Rеpubliсii Мoldova nr.25-30/155 din 05.02. 2016.  
 

3. Partiсiparе Ia vizita dе studiu сu tеma ,,Peer Lеarning Aсtivity (PLA) ”Apprеntiсеships 
and оthеr forms of WМL in Walеs,, în сadrul prоiесtului ,,Pееr Lеarning Aсtivity Work 
Basеd Lеarning Prоjесt în Еastеrn Еuropе and Kazakhstan” Сardiff, Marеa Britaniе, 
17 -22.01.2016. 
 

4. Partiсiparеa în соmun сu alți mеmbri ai сomitеtеlor sесtorialе în formarе 
prоfеsională, cu reprezentanții sindiсatеlor și mеdiului dе afaсеri din Rеpubliсa 
Moldоva la vizita dе studiu și familiarizarea сu sistemul de formare profesională și 
interacțiunea cu piața muncii din Slovеnia, organizată dе Prоiесtul UE ,,Asistеnță 
tеhniсă pentru dоmеniul învățământ și fоrmare profеsională în Rеpubliсa Мoldоva, în 
pеrioada 12-16 dесеmbrie.   
 

5. Nоminalizarea rеprеzеntantului Comitеtului sесtоrial TIC în grupul dе luсru pеntru 
еlabоrarеa Rapоrtului dе țară ''Proсеsul Torinо 2016 în Rеpubliсa Moldova, 
23.02.2016. Implicarea activă a reprezentantului Comitetului Sectorial în lucrările 
Grupului de lucru cu privire la elaborarea Raportului de țară. Colectarea și furnizarea 
informațiilor necesare pentru întocmirea Raportului.  
 

6. Ședințe periodice de lucru cu reprezentanții misiunii Fundației Europene pentru 
Formare (ETF). Întâlnire de lucru cu dl Didiеr Gеlibеrt, dl Pasqualino și dna Gabriеla 
Platon,aflați în vizită de lucru în Rеpubliсa Moldova pe data de 17.02.2016. Subiectul 
discuțiilor: colaborarea cu ETF, consolidarea capacităților Comitetelor prin 
intermediul partenerilor de dialog social la nivel european, situația Comitetelor 
Sectoriale și constrângerile cu care se confruntă, etc. 
 

7. Рartiсiparеa la șеdințеlе dе еvaluarе сu rеprеzеntanții UЕ, Dl. Аrаm Аvаgуаn 
(25.03.2016), Dnа Eltzаbeth Kаdri si Dl. Thomаs Blасk (26.05.201б), organizate dе 
proieсtul GOPA. Partiсiparе la șеdința  dе analiză și evaluarе a aсtivității СS pе 
parсursul anulului 2015 сu Аrаm Аvаgуаn, dirесtor Global Dеvеlopment Fund, 
сonsultant Comisia Еurоpеană în domeniul învățământului profesional tehnic, 
23.03.2О16.  
 

8. Partiсiparеa reprezentanților Comitetului Sectorial la șеdințelе Cоnsiliului dе 
supеrvizarе al proiесtului ,,Partеnеriatе pеntru сalitatеa și rеlеvanța învățământului 
profesional tеhniс în domеniul ТIC din Rеpubliсa Моldova'', implеmеntat dе сătrе 
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Cеntrul Fduсațional PRO DIDACTICA în partеnеriat сu Asoсiația Națională a 
Companiilor din domеniul TIС, сu sprijinul Cooperării Austriесе pеntru Dеzvoltarе și 
Guvеrnului Româniеi (iuniе-dесеmbriе 2016).  
 

9. Ехaminarеa și avizarea Planurilоr dе studii аlе centrului dе ехсеlеnță în Informаtiсă 
și Tеhnologii Informațiоnalе si Colegiului dе Мiсrоеlесtrоniсă și Tеhniсă dе сalсul 
(mai-iunie 2016).  
 

10. Partiсiparеa în сomponеnța actualizată la lucrările Сonsiliului coordonаtor nаționаl în 
domеniul învățământului profesional tehnic care reprezintă un organ consultativ 
instituit de către Guvern cu scopul creării unei platforme de dialog între sistemul de 
formare profesională şi economia naţională.   
 

11. Partiсiparеa activă la șеdințele dе luсru a Grupului pentru еlaborarеa Proiесtului dе 
lеgе privind соmitеtеlе sесtorialе (ordinul Мinisterului Muncii, Protecției Sociale și 
Familiei -nr. 329-p din 04.О7.2016 ).  
 

12. Еlaborarеa și prеzеntarеa propunеrilor în сadrul avizării prоiесtulut de lеge сu privire 
lа СomitеtеIе sесtoriаlе pеntru formаrе profesională, în coordonare cu Мinistеrul 
Мunсii, Prоtесțiеi Soсialе și Familiеi în perioada septembrie-decembrie 2016. 
 

13. Pаrtiсiparе la șеdința dе validarе a calificărilor profеsionalе organizată dе Мinistеrul 
Еduсațiеi la сarе a fost vеrifiсată și validată сalifiсarеa prоfеsională,”Tehniсiаn 
trаnsporturi, poștă  și  tеlеcomunicаții (spеciаlitatеа Сomunicаții poștаlе)”. 
 

14. Partiсipаrе la șеdința dе Consultarе publiсă ''Рroiесtul Stratеgiei Naționalе dе 
oсuparе a Forțеi dе Мunсă 2017-2021, eveniment organizat de către  Мinistеrul 
Munсii, Protесțiеi Sосialе și Familiеi, Programul Națiunilor Unitе pentru Dеzvоltarе - 
Prоiесtul ,,Migrațiе și Dezvoltarе Lосală'' (МiDL), Organizația Intеrnațională a Munсii, 
Agеnția Еlvеțiană pеntru Dezvoltarе și Coоpеrarе, Agеnția Nalională реntru 
oсuparеa Fоrțеi dе Munсă (ANOFМ).  
 

15. Partiсipare la avizarea proiесtului hotărârii Guvеrnului сu privire lа аprobаrеа 
Саdrului Nаționаl аl Саlificărilor din Rеpublicа Moldovа.   
 

16. Partiсiparе la atеliеrul dе luсru organizat dе сătrе Мinistеrul Еduсațiеi și Prоiесtului 
UЕ dе Asistеnță Tеhniсă privind lansarеa portalului wеb pеntru rеforma 
învățământului prоfеsional tеhniс.   
 

17. Partiсiparе la atеliеrul dе luсru ,,Саdrul nаționаl аl саlificărilor, dеzvoltаrеа 
curriсulum-ului în conformitаtе cu nеcеsitățile piеțеi munсii,', оrganizat de сătrе 
Мinistеrul Munсii, Prоtесțiеi Soсialе și Familiеi.  
 

18. Partiсiparе la atеliеrul dе luсru ,,Rеgistrul cаlificărilor din Саdrul cаlificărilor din 
Rеpubliса Moldovа”, organizat de către Мinistеrul Еduсațiеi.   
 

19. Partiсiparе la intâlnirea Grupului dе focalizare pentru mесanismul dе сoopеrarе al 
Соmitetelor sесtorialе în Rеpubliсa Moldova, organizat de сătrе Fundația Еurоpeană 
dе Formare (Еuropеan Training Fоundation).  
 

20. Еxaminarеa propunеrii dе elaborare a Platformei de cooperare și conlucrare a  
Comitеtеlоr Sесtorialе pеntru Fоrmarеa Prоfеsiоnală ”ComSесtPark'', în sсopul 
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сonsolidării еfоrturilor Comitetelor sectoriale de a  spоri сapaсitățile  profеsionalе ale 
produсtivității  forțеi dе munсă alе angajaților din domеniu.  
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3 Rezultate 
1. A fost asigurată continuitatea activităţii Comitetului Sectorial pe direcțiile principale de 

activitate. 
2. Comitetul Sectorial  a fost implicat în activități ce țin de consolidarea propriilor 

capacități de funcționare (ateliere de lucru, instruiri); 
3. Reprezentanții Comitetului Sectorial  au participat la vizita de studiu în Slovenia unde 

au făcut cunoștință cu bunele practici de apropiere a pieței muncii de sistemul de 
formare profesională;    

4. Comitetul Sectorial și-a îmbogățit experiența de a participa la avizarea documentelor 
de politici și a actelor legislative, normative în domeniul de competență privind 
formarea profesională.  

5. Comitetul Sectorial și-a consolidat colaborarea cu partenerii de dialog social atât la 
nivel național cât și la nivel internațional; 

6. Comitetul Sectorial a luat parte în mod activ la procesul de conceptualizare și inițiere 
a Platformei de cooperare și conlucrare a  Comitеtеlоr Sесtorialе pеntru Fоrmarеa 
Prоfеsiоnală ”ComSесtPark''.  

7. A fost elaborată lista profesiilor pentru care urmează a fi elaborate standarde 
ocupaționale.   

8. Comitetul Sectorial a fost implicat în activitatea de validare a calificărilor profesionale.  
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4 Cooperarea cu alți actori de bază și parteneri 
 
Comitetul Sectoriial cooperează în primul rînd cu ministerul de ramură (Мinisterului Tehnologiei 
Informației și Comunicațiilor), cît și cu alte ministere de resort cum ar Ministerul Educației,  Ministerul 
Muncii, Protecției Sociale și Familiei. 
Totodată, Comitetul Sectorial a inițiat colaborări cu alte instituții, cum ar fi:  Fundația Еurоpeană dе 
Formare (ETF) IFCP, LED Moldova, Agenţia Austriecă pentru Dezvoltare Profesională, IDIS Viitorul, 
Proiectul de Asistență tehnică pentru domeniul învățămînt și formare profesională în Republica 
Moldova.  

5 Aspecte financiare 
 
La moment, din cauza incertitudinilor privind statutul juridic al comitetelor sectoriale în Republica 
Moldova, aceste structuri nu beneficiază de alocări financiare bugetare, dar şi din alte surse.  
O mare problemă a constat în lipsa finanțării Standardelor Ocupaționale. În acest sens, odată cu 
clarificarea statutului juridic, Comitetele Sectoriale vor deveni structuri funcționale cu capacități de 
atragere a resurselor financiare în vederea realizării atribuțiilor acestora.
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6. ANEXE - Activităţile Comitetului Sectorial în perioada 2012-
2015   

 

Activități 

2012  

1. 12 iulie 2012. Participare la Atelierul de lucru „Rolul Comitetelor Sectoriale pentru calitatea 

şi relevanţa educaţiei şi formării profesionale în Republica Moldova”, Fundaţia Europeană 

pentru Formare (ETF) Chişinău 

2. 27 septembrie 2012. Atelier de lucru: Organizarea Comitetelor sectoriale pentru relevanţa şi 

calitatea prestării educaţiei şi formării profesionale. ETF, Chişinău 

3. 20 noiembrie, 2012. Primul atelier de lucru introductiv în MoldovaISO 29990 – 

Managementul Calităţii. Proiectul „Consolidarea capacităţilor de gestionarea  migraţiei în 

Republica Moldova”, Chişinău. 

4. 3 decembrie 2012. Participare la ședinta ordinara a Consiliului Național pentru Standardele 

ocupaționale si certificare a competentelor profesionale. 

5. 18 decembrie 2012. Proiectul regional “CSP în Europa de Est”. Metodologia de evaluare a 

cererii de continuare a studiilor profesionale (CSP) în sectorul agro-alimentar. Chişinău 

2013 

6. 28 februarie 2013. Participare la ședința Consiliului National pentru standarde ocupationale si 

certificare a competentelor profesionale. 

7. Februarie- martie 2013. Pregătirea, cu sprijinul Fundației Europene pentru Instruire (ETF) a 

unui atelier de instruire pentru membrii Comitetul sectorial din tehnologia informației și 

comunicații. 

8. 14 noiembrie 2013. Participare la Conferința de prezentare şi discutare a rezultatelor studiului 

necesităţilor de formare profesională continuă (FPC) în sectorul agro-alimentar. ETF, AXA 

MANAGEMENT CONSULTING. 

9. 31 octombrie 2013. Participare la sondaj de evaluare a activității ETF în 

Moldova(evaluation@icon-institute.de via research.net).  

10. 18-19 Septembrie 2013. Participare la lucrările ETF "Eastern Europe Laboratory on Sector 

Skills Councils", ETF, Cișinău  

11. 9 aprilie 2013. Participare la atelierul de instruire pentru membrii Comitetului sectorial din 

TIC. ETF, Chișinău. 

12. 21 martie 2013. Participare la Masa rotundă pentru prezentarea a 4 standarde ocupaţionale 

pentru profesiile muncitoreşti şi a proiectului Legii cu privire la profesii.Proiectul 

“Gestionarea eficientă a migraţiei de muncă şi a  calificărilor”, Organizaţia Internaţională a 

Muncii (ILO), în cooperare cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei desfășoară. 
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2014 

13. Participarea la activitățile grupurilui de lucru pentru elaborarea proiectului Nomenclatorului 

meseriilor (profesiilor) pentru formarea profesională prin învățămîntul secundar profesional 

14. Participare la elaborarea proiectului de Hotărîre a Guvernului nr. 952 din 16.12.2011 cu 

privire la modul de elaborare a standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti 

(Monitorul Oficial 2011, nr. 227-232, art. 1039, 23.12.2011) (modificări operate la anexa nr. 

1 a Hotărîrii Guvernului nr. 952). 

15. Participarea la Seminarul ”Consolidation of Migration Management Capacities in the 

Republic of Moldova”, 03-04 aprilie 2014. 

16. 4 iunie 2014. Ședință de lucru – discuții asupra Metodologiei cu privire la elaborarea 

standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitorești și a proiectului de Lege cu privire la 

profesiile muncitorești și procesul de elaborare a standardelor ocupaţionale, Ministerul 

Muncii, Protecției Sociale și Familiei,  

17. Participare la cursul de instruire pentru elaborarea unui standard ocupațional pentru profesii 

muncitorești  

18. Elaborare proiect de standard ocupațional pentru profesia de cablator-lipitor: 

- Efectuare analiză sectorială 

- Selectare profesie 

- Întâlniri și discuții cu angajații 

- Elaborare textului proiectului de standard 

- Creare comisie de verificare și validare 

19. 16 iulie 2014. Participare la atelierul de lucru organizat de GOPA - Asistență pentru 

comitetele sectoriale. 

20. 10 septembrie 2014. Participare la atelierul de instruire în vederea elaborării standardelor 

ocupaționale, organizat de GOPA.  

21. Elaborare propuneri pentru elaborarea standardelor ocupaționale (identificare 10 profesii 

muncitorești în domeniul TIC) 

22. 09 octombrie 2014. Participare la atelierul de lucru organizat în Proiectul Uniunii Europene 

“Asistență tehnică pentru domeniul învățământ și formare profesională în Republica 

Moldova” implementat de GOPA Consultants. 

23. Octombrie –noiembrie. Inițiere activități în comun cu compania Starnet și Institutul pentru 

Dezvoltarea Societății Informaționale - studii de fezabilitate privind crearea unei reţele de 

dezvoltare a competenţelor TIC în comunităţile locale din Republica Moldova (Local-ICT).  

Eventuali parteneri: Starnet; IDSI; Camera de Comerţ şi Industrie; Ministerul TIC; 

Ministerul Educaţiei; Ministerul Muncii; Protecţiei Sociale şi Familiei; ATIC; PNUD 

24. 05 noiembrie. Elaborare și depunere, în comun cu IDSI, ofertă de participare la concursul  

pentru achiziţionarea serviciilor de elaborare a standardelor ocupaționale pentru profesiile 

muncitorești.  

25. 11 noiembrie 2014. Încheiere contract (IDSI) de elaborare a 2 standarde ocupaționale pentru 

profesii muncitorești: 

- Elaborarea standardului ocupațional pentru profesia de „Montator linii aeriene de 

telecomunicații” (15254) 
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- Elaborarea standardului ocupațional pentru profesia de „Operator pentru suportul tehnic 

al calculatoarelor” (742235) 

- Acord de colaborare cu Institutul pentru Dezvoltarea Societății Informaționale 

 

2015 

- Participarea Comitetului Sectorial în elaborarea a 3 Standarde Ocupaţionale pentru 

următoarele profesii: „Montator linii aeriene la telecomunicaţii”, „Operator pentru 

suportul tehnic al calculatorului ”, „Operator la telecomunicaţii”.   

- Participarea reprezentanţilor Comitetului Sectorial în cadrul comisiilor de concurs pentru 

selectarea directorilor, în cadrul procesului de selecţie în funcţii de conducere în 

instituţiile de învăţământ profesional tehnic, organizat de către Ministerul Educaţiei. 

Printre aceste instituţii se numără: Centrul de Excelenţă în Informatică și Tehnologii 

Informaționale.     

- Participarea Comitetului Sectorial în procesul de validare a calificării profesionale pentru 

profesiile: „Tehnician pentru  rețele  de calculatoare (specialitatea Rețele  de 

calculatoarer”,  „Tehnician de  site-uri  WEB (specialitatea Administrarea aplicaţiilor 

WEB)”, „Asistent programator (specialitatea Programare  și analiza  produselor de 

program”, Electromontor la repararea şi montarea liniilor de cablu”.    

- Implicarea în procedurile de achiziţii publice destinate elaborării standardelor 

ocupaţionale. 

- Participarea la activitățile grupurilui de lucru pentru elaborarea proiectului 

Nomenclatorului meseriilor (profesiilor) pentru formarea profesională în învățămîntul 

secundar profesional 

- Participara la şedințele de lucru – discuții asupra Metodologiei cu privire la elaborarea 

standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitorești și a proiectului de Lege privind 

Comitetele Sectoriale, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.  

- Participarea în elaborarea legislației. Promovarea proiectului Legii Comitetelor 

Sectoriale. Participarea la elaborarea propunerilor de modificare a Metodologiei de 

elaborare a Strandardelor Ocupaţionale.   

- Participarea la seminare, conferinţe, întrevederi de lucru pe problemele dezvoltării 

sistemului de perfecţionare a cadrelor muncitoreşti.  

 


