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1 Prefață 
Statutul legal, obiectivele generale ale Comitetului Sectorial, obiectivele specifice și rezultatele atinse, 
inclusiv scopuri de viitor: 
 

Comitetul Sectorial are ca scop dezvoltarea, în ramurile economiei naţionale, a unei forţe de muncă 
moderne, competente şi adaptabile la cerinţele crescânde ale pieţei muncii cu referire la: 

- corelarea cererii și ofertei de muncă calitative; 

- asigurarea complexității și calității procesului de instruire profesională inițială și continuă; 

- realizarea drepturilor și intereselor angajaților la formarea profesională continuă.  
 
Obiective:  

 Dezvoltarea și implementarea în practică, prin intermediul unui sistem de învățământ 
performant, a standardelor educaționale moderne, bazate pe standarde ocupaționale corelate la cerințele 
partenerilor sociali din ramură; 

 Ajustarea în permanență a nomenclatorului de meserii din ramură la necesitățile actuale și de 
perspectivă a pieții muncii; 

 Elaborarea, modernizarea, validarea și adaptarea standardelor ocupaționale și a celor 
educaționale, conform nomenclatorului de meserii modificat; 

 Transformarea sistemului de formare profesională ramurală în structură dezvoltativă, flexibilă, 
operativ adaptabilă la cerințele timpului, asigurând funcționarea sa – unitate - diversitate, centralizare-
descentralizare.  

 Elaborarea pînă în anul 2017 a 8 standarde ocupaționale pentru meseriile selectate: 
- Elaborarea a cîte 2 standarde ocupaționale pentru fiecare ramură (industria ușoară, industria 

producătoare de mobilă, industria constructoare de automobile și mașini agricole, industria chimică și 

resurse energetice); 

- Participarea la elaborarea a  cîte 2 calificări și curricule pentru fiecare ramură (industria 

ușoară, industria producătoare de mobilă, industria constructoare de automobile și mașini agricole, 

industria chimică și resurse energetice); 

- Conlucrarea cu Asociațiile Patronale și agenți economici, promovînd rolul CS și necesitatea 

elaborărilor SO pentru formarea resurselor umane profesionale și bine pregătite. 

 
Ce respect, 
 
 
Nadejda Rusnac,  
 
 
Președinte al Comitetului Sectorial din domeniul Industriei Nealimentare 
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2 Introducere 
 

La primul subiect s-a remarcat că, în cadrul şedinţei precedente a Comisiei de ramură, care a avut loc pe 

data de 13 decembrie 2013 s-a luat decizia de instituire a Comitetului Sectorial în formarea profesională în 

domeniul industriei nealimentare (procesul verbal nr. 1 din 13.12.2013). 

În cadrul ședinței Comisiei pentru consultări şi negocieri colective în domeniul industriei nealimentare din 

13.12.2013 desfășurată la Ministerul Economiei dl Dumitru GODOROJA, viceministru al economiei, 

Preşedintele Comisiei a accentuat importanţa creării condiţiilor corespunzătoare destinate pregătirii 

cadrelor calificate în corespundere cu necesităţile pieţei forţei de muncă, majorării productivităţii muncii, 

reîntoarcerii populaţiei active în ţară. 

A fost menţionat faptul că problema deficienţelor învăţămîntului profesional este permanent abordată de 

către agenţii economici în cadrul meselor rotunde, întrunirilor organizate la diferite niveluri şi diferite 

tematici. Sistemul naţional de formare profesională este rigid la schimbare şi nu este flexibil în a oferi 

alternative educaţionale, calitatea studiilor secundar profesionale şi terţiare este redusă. Dificultatea 

principală constă în decalajul dintre sistemul educaţional şi necesităţile sectorului real al economiei. 

Specialiştii pregătiţi nu corespund cerinţelor contemporane de a îndeplini eficient munca în sectorul real. 

Este necesară îmbunătăţirea radicală a sistemului de atestare şi de certificare a personalului. Există 

deficienţe în organizarea, planificarea, implementarea şi monitorizarea rezultatelor procesului de instruire, 

care duc la o alocare ineficientă a resurselor şi a investiţiilor în capitalul uman. Din aceste considerente a 

devenit deosebit de stringentă importanţa implicării tuturor partenerilor sociali, Comisiei ramurale (agenţilor 

economici, organizaţiilor obşteşti, patronatelor, sindicatelor, instituţiilor publice) în modificarea situaţiei 

create şi în implementarea reformelor în învăţămîntul profesional tehnic prin modernizarea lui, în scopul 

sporirii gradului de adecvare între educaţie şi formarea profesională şi nevoile pieţei forţei de muncă, dar şi 

în scopul diminuării decalajului dintre nivelul competenţelor şi obligaţiunilor la locul de muncă. Acest lucru 

este realizabil, îndeosebi, şi prin implicarea activă a Comitetelor sectoriale în formarea profesională, 

subiect care necesită a fi discutat în cadrul şedinţei. 

La şedinţei Comisiei pentru consultări şi negocieri colective în domeniul industriei nealimentare din 

03.06.2014, în scopul stabilirii componenţei nominale a Comitetului Sectorial, de către Ministerul 

Economiei s-au înaintat scrisori către membrii Comisiei de ramură, prin care s-a solicitat desemnarea din 

partea fiecărui partener, Sindicat şi Patronat, a unui membru permanent şi a unui membru supleant pentru 

a fi incluşi în componenţa Comitetului Sectorial nominalizat. Ca rezultat, în Comitet sînt incluşi 

reprezentanţi atît din partea autorităţilor publice (Ministerului Economiei, Ministerului Educaţiei, Ministerului 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Camerei de Comerţ şi Industrie), cît şi din partea partenerilor sociali 

(patronatele şi sindicatele din domeniu).                            

Totodată, membrilor Comisiei de ramură li s-au înaintat spre examinare proiectul Regulamentului de 

activitate al Comitetului sectorial elaborat în baza Hotărîrii nr. 4 din 28.03.2012 a Comisiei Naţionale pentru 

Consultări şi Negocieri Colective „Cu privire la Regulamentul-cadru privind activitatea Comitetului Sectorial 

în formarea profesională”. În acest context, dl Godoroja a menţionat că în cadrul şedinţei urmează să se ia 

decizia de aprobare a componenţei nominale a Comitetului Sectorial de formare profesională în domeniul 

industriei nealimentare, precum şi a proiectului Regulamentului de activitate al acestuia. 

 

Membrii Comisiei de ramură au decis: 

 A aproba Componenţa nominală a Comitetului Sectorial de formare profesională în domeniul 

industriei nealimentare (componenţa comitetului sectorial se anexează). 

 A aproba Regulamentul de activitate al Comitetului sectorial în domeniul industriei nealimentare 
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(regulamentul de activitate se anexează). 

 

În contextul alegerii conducerii Comitetului sectorial, au fost înaintate următoarele candidaturi votate 

unanim: 

- la funcţia de Preşedinte al Comitetului - dna Nadejda RUSNAC, preşedintele Consiliului Sindicatului 

Lucrătorilor din Industria Uşoară; 

- la funcţia de Vicepreşedinte al Comitetului - dl Nicolae CIOBANU, preşedintele Uniunii Producătorilor de 

Mobilă; 

- la funcţia de secretar al Comitetului - Liliana MĂMĂLIGĂ, consultant superior în Direcţia dezvoltarea 

tehnologică şi competitivitate, Ministerul Economiei. 

Membrii CS sunt reprezentanți ai patronatelor, sindicatelor și Guvernului din domeniul industriei 

nealimentare. Industria nealimentară cuprinde industria ușoară, industria de prelucrare a mobilei, industria 

constuctoare de mașini agricole, industria chimică și resurse energetice. 
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3 Activități 
Întrevederi în 2014 (participarea în cadrul altor activități, comentarii vizavi de inițiative, etc): 

 

1. Constituirea Comitetului Sectorial; 

2. Elaborarea planului detaliat de acțiuni pentru perioada 2014 – 2017; 

3. Participarea la perfecţionarea cadrului normativ în domeniul elaborării standardelor ocupaţionale 

(modificări în Anexa nr. 1 la HG nr. 952 din 16.12.2011); 

4. Înaintarea către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a listei meseriilor muncitoreşti din 

domeniul industriei nelaimentare pentru iniţierea procedurii de achiziţii publice destinate elaborării 

standardelor ocupaţionale; 

5. Implicarea în procedurile de achiziţii publice destinate elaborării standardelor ocupaţionale; 

6. Participarea în elaborarea legislației (promovarea cadrului legal privind Statutul CS  ca persoană 

juridică); 

7. Participarea la seminare, conferinţe, întrevederi de lucru pe problemele dezvoltării sistemului de 

perfecţionare a cadrelor muncitoreşti. 

 

Comitetul sectorial pentru industria nealimentară și-a planificat un șir de activități pentru anul 2014, 

descrise mai detaliat în Planul de Acțiuni pentru anul 2014 (anexa nr.6) 
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4 Rezultate 
(Decizii aprobate și recomandări  făcute) 

 

1. A fost format Comitetul Sectorial; 

2. A fost aleasă conducerea Comitetului Sectorial; 

3. A fost adoptat regulamentul de activitate și funcționare al Comitetului Sectorial; 

4. A fost elaborat planul de acțiuni pentru perioada 2014 – 2017; 

5. A fost elaborată lista profesiilor pentru care urmează a fi elaborate standarde ocupaționale (anexa nr.7); 

6. În baza recomandărilor Comitetului Sectorial, Ministerul Economiei a inițiat procedura de achiziții 

publice pentru elaborarea a 5 standarde ocupaționale (anexa nr. 8); 

7. Participări în cadrul atelierelor de formare și coordonare a activităților comitetelor sectoriale existente la 

moment în Republica Moldova. 
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5 Cooperarea cu alți actori de bază și parteneri 
(Ministerul Educației,  Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei,  IFCP, LED, etc.) 

 

Comitetul Sectorial cooperează în primul rînd cu ministerul de ramură (Ministerul Economiei), 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 IFCP, LED Moldova, IDIS Viitorul, Proiectul 

de Asistență tehnică pentru domeniul învățămînt și formare profesională în Republica Moldova. 
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6 Aspecte financiare 
(Balanță, dacă există una) 

 

La moment, din cauza incertitudinilor privind statutul juridic al comitetelor sectoriale în Republica Moldova, 

comitetul sectorial în domeniul industriei nealimentare nu beneficiază de alocări financiare. 
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7 Anexe 
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                                                                                                                                                                        Anexa 1 

Membrii Comitetului sectorial 

în formarea profesională 

în domeniul industriei nealimentare 

 

 

N 

 d/o 
Numele, prenumele Instituţia Funcţia 

Telefonul 

de contact 
Adresa electronică 

Preşedintele 

1 Rusnac Nadejda 

Consiliul Sindicatului 

Lucrătorilor din Industria 

Uşoară 

Preşedinte 
237-781 

069043169 
sliu-sind@mail.ru 

Vicepreşedintele 

2 Ciobanu Nicolae 
Uniunea Producătorilor de 

Mobilă 
Preşedinte 

754-845 

069103878 
mobimall.office@mail.ru 

Membrii permanenţi 

3 Punga Nina 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

Şef al Direcţiei 269-392 lnina.punga@mmpsf.gov.md 

4 Badanova Olga Ministerul Economiei 
Şef al Direcţiei dezvoltarea 

tehnologică şi competitivitate 
237-743 olga.badanova@mec.gov.md 

5 Gîngu Silviu Ministerul Educaţiei Şef al Direcţiei    

6 Harea Sergiu 
Camera de Comerţ şi 

Industrie 
Şef al Direcţiei  245-148 sergiuh@chamber.md 

7 Luchian Tamara 

Asociaţia Patronală a 

Întreprinderilor din 

Industria Uşoară 

Director general al SA 

„Ionel” 

858-811 

0692264027 
partners@ionel.moldnet.md 

8 Sugac Sofia 

Clubul Republican al 

oamenilor de Afaceri 

„Timpul” 

Director SA „Univercom” 
294-880 

069130098 
universkom@mail.ru 

9 Malairău Mila  
Camera de Comerţ 

Americană din Moldova 
Director executiv 211-781 info@amcham.md 

10 Babici Boris 

Comitetul Republican al 

Sindicatului Lucrătorilor 

din Industria Constructoare 

de Automobile şi Maşini 

Preşedinte 
237-634 

069178846 
boriba55@mail.ru 
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Agricole 

11 Frunze Daniela 

Federaţia Sindicatelor 

Lucrătorilor din Industria 

Chimică şi Resurse 

Energetice 

Membru permanent 237-867 secretariat@fscre.md 

Membri supleanţi 

12 Ghieş Larisa Ministerul Economiei 

Consultant principal în 

Direcţia dezvoltarea 

tehnologică şi competitivitate 

250-556 larisa.ghies@mec.gov.md 

13 
Gherasimenco 

Ludmila 
Ministerul Educaţiei Consultant superior  

234-414 

069377176 
ludmila.gherasimenco@yahoo.com 

14 Leşan Ion 

Clubul Republican al 

oamenilor de Afaceri 

„Timpul” 

Vicepreşedinte 
260-200 

069101415 
club@timpul.org 

15 Sîncu Ala 

Consiliul Sindicatului 

Lucrătorilor din Industria 

Uşoară 

Vicepreşedinte 
858-807 

0698044403 
sliu-sind@mail.ru 

16 
Dumbrăveanu 

Dorin  

Uniunea Producătorilor de 

Mobilă 
Vicepreşedinte 069109180 mobimall.office@mail.ru 

17 Axenti Pvel 

Asociaţia Patronală a 

Întreprinderilor din 

Industria Uşoară 

Director general SRL 

„Instacon” 
069107469 office@codreanca.com.md 

18 Gangura Gheorghe 

Comitetul Republican al 

Sindicatului Lucrătorilor 

din Industria Constructoare 

de Automobile şi Maşini 

Agricole 

Inspector de muncă 
237-634 

 
boriba55@mail.ru 

19 Cernei Diana 

Federaţia Sindicatelor 

Lucrătorilor din Industria 

Chimică şi Resurse 

Energetice 

Membru permanent 237-867 secretariat@fscre.md 

Secretarul 

20 Mamaliga Liliana Ministerul Economiei 

Consultant superior în 

Direcţia dezvoltarea 

tehnologică şi competitivitate 

250-621 

069150885 
liliana.mamaliga@mec.gov.md 
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                                                                                                                  Anexa 3 

 

PROCES VERBAL nr. 1 

al şedinţei Comisiei pentru consultări şi 

negocieri colective în domeniul industriei nealimentare 

13.12.2013 ora. 11.00  

Ministerul Economiei bir. 246 

Participanţi - (lista se anexează) 

Membrii Comisiei 

Total: 12 persoane. 

Invitaţi: 

Ministerul Educaţiei 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă  

Camera de Comerţ şi Industrie  

Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale 

Şedinţa a fost prezidată de dl Dumitru GODOROJA, viceministru al economiei, Preşedintele 

Comisiei. 

ORDINEA DE ZI: 

1. Examinarea chestiunii privind situaţia în domeniul pregătirii profesionale a cadrelor şi necesitatea 

instituirii Comitetului Sectorial în domeniul industriei nealimentare. 

2. Referitor la rolul Comitetelor Sectoriale în formarea profesională. 

3. Prezentarea informaţiei cu privire la actualitatea şi problemele în învăţămîntul vocaţional/tehnic. 

4. Comunicat despre standardele ocupaţionale — punte de legătură între piaţa muncii şi învăţămîntul 

vocaţional. 

5. Discuţii pe marginea subiectului abordat. 

6. Comentarii, concluzii, decizii. 

 

Şedinţa de lucru a fost deschisă de către dl Dumitru Godoroja, Preşedintele Comisiei, care a salutat 

membrii Comisiei şi invitaţii, informînd în acelaşi timp despre activităţile întreprinse de către 

Ministerul Economiei în scopul susţinerii mediului de afaceri prin promovarea în cadrul Comisiei 

Parlamentare a modificărilor şi completărilor la politica fiscal-vamală pentru anul 2014, printre care: 

- scutirea de TVA şi taxa vamală a activelor materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la 

fabricarea produselor, prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în 

capitalul statutar (social); 

- prelungirea termenului de plată a TVA şi taxelor vamale pînă la 180 zile la materia primă, la 

materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate, care se utilizează la 

fabricarea în exclusivitate a mărfurilor pentru export; 

- deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru transport, hrană şi pregătirea profesională ale 

angajatului. 

 

Concomitent, a fost anunţat despre extinderea termenului de aprobare a Nomenclatorului Combinat a 

mărfurilor Republicii Moldova. În continuare dl Godoroja a accentuat importanţa creării condiţiilor 
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corespunzătoare destinate pregătirii cadrelor calificate în corespundere cu necesităţile pieţei forţei de 

muncă, majorării productivităţii muncii, reîntoarcerii populaţiei active în ţară. 

A fost menţionat faptul că problema deficienţelor învăţămîntului profesional este permanent abordată 

de către agenţii economici în cadrul meselor rotunde, întrunirilor organizate la diferite niveluri şi 

diferite tematice. Sistemul naţional de formare profesională este rigid la schimbare şi nu este flexibil 

în a oferi alternative educaţionale, calitatea studiilor secundare profesionale şi terţiare este redusă. 

Dificultatea principală constă în decalajul dintre sistemul educaţional şi necesităţile sectorului real al 

economiei. Specialiştii pregătiţi nu corespund cerinţelor contemporane de a îndeplini eficient munca 

în sectorul real. Totodată, companiile solicită muncitori calificaţi, dar nu participă suficient la 

procesele de învăţămînt, în special la instruirea practică a specialiştilor. Nu sunt dezvoltate standarde 

naţionale de calificare, orientate spre economie şi aduse în concordanţă cu standardele europene de 

calificare. Este necesară îmbunătăţirea radicală a sistemului de atestare şi de certificare a 

personalului. Există deficienţe în organizarea, planificarea, implementarea şi monitorizarea 

rezultatelor procesului de instruire, care duc la o alocare ineficientă a resurselor şi investiţiilor în 

capitalul uman. Din aceste considerente a devenit deosebit de stringentă importanţa implicării tuturor 

partenerilor sociali, Comisiei ramurale (agenţilor economici, organizaţiilor obşteşti, patronatelor, 

sindicatelor, instituţiilor publice) în modificarea situaţiei create şi în implementarea reformelor în 

învăţămîntul profesional tehnic prin modernizarea lui, în scopul sporirii gradului de adecvare între 

educaţie şi formarea profesională şi nevoile pieţei forţei de muncă, dar şi în scopul diminuării 

decalajului dintre nivelul competenţelor şi obligaţiunilor la locul de muncă. Acest lucru este 

realizabil, îndeosebi, prin implicarea activă a Comitetelor sectoriale în formarea profesională, subiect 

care necesită a fi discutat în cadrul şedinţei.  

În continuare dl Godoroja a oferit cuvînt dnei Nina Punga, reprezentantul Ministerului Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei, care a oferit informaţie referitoare la Comitetele Sectoriale. Dna Pungă 

a definit Comitetele Sectoriale ca o platformă de dialog social dintre parteneri în procesul de 

elaborare şi implementare a normelor de reglementare în relaţiile de formare profesională, a remarcat 

scopul activităţii Comitetelor Sectoriale, şi anume, dezvoltarea unei oferte de formare profesională 

corespunzătoare cerinţelor actuale şi de perspectivă ale pieţei forţei de muncă. De asemenea, a fost 

accentuată misiunea Comitetelor de a promova competenţele profesionale a lucrătorilor din ramură.  

 

Printre atribuţiile de bază ale Comitetelor se numără: 

- Evaluarea cerinţelor pieţei muncii; 

- Revizuirea Clasificatorului Ocupaţiilor şi a standardelor ocupaţionale; 

- Participarea în elaborarea standardelor ocupaţionale şi validarea acestora; 

- Asigurarea certificării competenţelor profesionale. 

 

Ulterior s-a comunicat despre faptul că deja sînt create 5 Comitete Sectoriale, în domeniile 

construcţiilor, agriculturii şi industriei alimentare, transporturilor, comunicaţiilor şi comerţului. În 

conformitate cu Strategia de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020, către 

finele anului 2020 se planifică a fi create 10 Comitete Sectoriale, inclusiv la finele anului 2017 

urmează a fi aprobate circa 80 standarde ocupaţionale. Actualmente, sînt aprobate 6 standarde 

ocupaţionale, dintre care 4 în domeniul construcţiilor şi 2 în domeniul transporturilor. 

Concomitent, dna Pungă a venit cu mesajul de susţinere a creării Comitetului Sectorial din domeniul 

industriei nealimentare. 
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La chestiunea a treia, dl Octavian Vasilachi, reprezentantul Ministerul Educaţiei, a accentuat rolul 

Comitetelor Sectoriale în formarea profesională, acestea reprezentînd o legătură dintre instituţiile de 

învăţămînt şi sectorul real al economiei. Totodată, dlui a relatat că, în Uniunea Europeană Comitetele 

Sectoriale sînt organe instituţionalizate, create de către stat, dar la noi aceste organe sînt voluntare. 

Ulterior a fost prezentată oferta actuală a sistemului de studii, cadrul legal în domeniu. De asemenea, 

s-a accentuat asupra actualităţii subiectului abordat, s-a vorbit despre activităţile Ministerului 

Educaţiei în sectorul învăţămîntului profesional tehnic, planurile de înmatriculări din anul curent, 

existenţa curriculelor modulare şi modul de desfăşurare a practicilor de producere. Dl Vasilachi a 

evidenţiat importanţa coordonării programelor de studii cu mediul de afaceri, creării unui grup de 

autori privind elaborarea programelor de studii conform cerinţelor pieței, extinderea practicii de 

producere, necesitatea revizuirii Clasificatorului ocupaţiilor în vederea lărgirii diapazonului de 

activitate, creării Centrelor de Competenţă în instituţiile vocaţionale, etc. Totodată a fost remarcat 

faptul că cu suportul proiectului de asistenţă tehnică finanţat de Guvernul Austriei în anul curent au 

fost create 2 Centre de Competenţă în domeniul agroindustrial. 

La subiectul ce ţine de crearea Centrelor de Competenţă, dl. Godoroja i-a îndemnat pe membrii 

Comisiei de ramură să ia exemplu, propunînd în acelaşi timp să fie identificate şcolile profesionale 

din domeniul industriei nealimentare în care se necesită de a fi create Centre de Competenţă şi în 

comun cu Ministerul Educaţiei de găsit modalităţi întru realizarea procedurii în cauză. Concomitent, 

s-au propus pentru implementare Școala Profesionale nr. 4, ce pregăteşte cadre în domeniul industriei  

mobilei şi Școala Profesională nr. 8, ce pregăteşte cadre în domeniul industriei textile. 

Dna Gabriela Damian-Timoşenco, reprezentantul Institutului de Formare a Capacităţilor Profesionale 

la chestiunea a patra a prezentat o informaţie generală privind procedura de elaborare a standardelor 

ocupaţionale în Republica Moldova. Dumneaei a menţionat că Institutul, în parteneriat cu Ministerul 

Educaţiei, actualmente implementează proiectul de asistenţă tehnică finanţat de Guvernul Austriei 

„Consolidarea capacităţilor furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă şi canalizare în 

Republica Moldova”. Printre numeroasele iniţiative prevăzute în cadrul acestui proiect, Institutul are 

ca scop şi elaborarea standardelor ocupaţionale. Standardele ocupaţionale reprezintă acte normative,  

procedura de elaborare fiind efectuată în două etape. Standardele ocupaţionale se elaborează doar 

pentru profesiile muncitoreşti. 

Ulterior în cadrul dezbaterilor şi propunerilor pe marginea subiectelor expuse în şedinţă au luat parte 

membrii Comisiei, precum şi persoanele invitate. Dna Tamara Luchian, reprezentant al SA „Ionel”, a 

accentuat că în scopul menţinerii cadrelor de muncă la întreprinderi, în deosebi a cadrelor tinere, este 

necesar de efectuat modificări ale Codului Muncii, pentru a obliga abiturienţii, care au făcut studii 

din contul bugetului de stat, să activeze la întreprinderile din ţară pe un termen de nu mai puţin de 3 

ani după absolvire. Totodată, s-a atras atenţia că întreprinderile autohtone au nevoie de cadre 

calificate astăzi, dar nu pe perspectivă, deoarece anual se alocă mijloace financiare pentru pregătirea 

acestora. 

Dl Sergiu Harea, Camera de Comerţ şi Industrie s-a expus asupra oportunităţii delimitării clare a 

atribuţiilor în domeniul pregătirii profesionale: pregătirea primară, formarea continuă, elaborarea şi 

validarea standardelor ocupaţionale. O problemă actuală este certificarea netransparentă a instituţiilor 

de educaţie, abilitate în pregătirea cadrelor, în special formarea continuă, precum şi lipsa unor reguli 

de instruire a mentorilor, a maiştrilor de producere. În acest context se impune crearea centrelor de 

competenţă în domeniul vizat. 
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Dl Boris Babici, Comitetul Republican al Sindicatului Lucrătorilor din Industria Constructoare de 

Automobile şi Maşini Agricole, a menţionat necesitatea pregătirii cadrelor în domeniul tehnic, 

precum şi crearea locurilor de muncă în sectorul industriei grele. Totodată a relatat că absolvenţii 

şcolilor de profil deseori fac stagiune în Federaţia Rusă şi acolo rămîn pentru a activa. Dlui a propus 

să se creeze Centru de Competenţe şi la şcoala profesională nr. 9 din Chişinău, ce pregăteşte cadre în 

domeniul industriei grele. 

În abordarea subiectului zilei s-au inclus şi dl. Mihai Tomea, Uniunea Producătorilor de Mobilă, dna 

Mila Malairău, Camera de Comerţ Americană din Moldova, dna Nadejda Rusnac, Consiliul 

Sindicatului Lucrătorilor din Industria Uşoară şi alţii. În rezultatul discuţiilor purtate în cadrul 

şedinţei, s-a constatat insuficienţa profesională a cadrelor din domeniul industriei nealimentare, 

nivelul scăzut al parteneriatului între mediul educaţional şi cel privat, necorespunderea programelor 

de studii și practicilor modeme, lipsa standardelor de calificare a lucrătorilor din sector, depăşirea în 

timp a clasificatorului meseriilor / ocupaţiilor, etc. De asemenea, s-a conturat o opinie unică a celor 

prezenţi şi anume faptul că în relaţiile parteneriale de conlucrare la subiectul cadrelor e necesar să 

predomine interesele mediului de afaceri, care creează locuri de muncă, obiectivul fiind implicarea 

mai activă a tinerilor în economia ţării. S-a luat decizia de a fi vizitate şcolile profesionale nr. 4, nr. 8  

şi nr. 9 pentru a identifica posibilitatea creării Centrelor de Competenţă în cadrul lor. 

La finalul discuţiilor, dna Olga Badanova, Direcţia dezvoltarea tehnologică şi competitivitate, 

Ministerul Economiei a solicitat opiniile celor prezenţi asupra oportunităţii creării Comitetului 

Sectorial în formarea profesională în domeniul industriei nealimentare. 

Astfel, urmare a discuţiilor purtate de membrii Comisiei pentru consultări şi negocieri colective în 

domeniul industriei nealimentare au decis unanim asupra oportunităţii instituirii Comitetului 

Sectorial în formarea profesională în domeniul industriei nealimentare. 

În componenţa Comitetului dat s-a propus de a fi incluşi reprezentanţi din partea  

tuturor părţilor interesate în subiectul vizat, şi anume: 

- Din partea autorităţilor administraţiei publice centrale - Ministerul Economiei, Ministerul 

Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Camera de Comerţ şi Industrie; 

- Din partea mediului de afaceri - Patronatele şi Sindicatele din domeniu. 

În acest context, s-a definit ca partenerii să înainteze propuneri concrete de includere a 

reprezentantului său în componenţa Comitetului Sectorial. 

 

Preşedintele Comisiei Dumitru GODOROJA 

 

Membrii Comitetului sectorial în formarea profesională în domeniul industriei nealimentare 

Membri permanenţi: 

Olga BADANOVA - şef al Direcţiei dezvoltarea tehnologică şi competitivitate, Ministerul 

Economiei; 

Nina PUNGA - şef al Direcţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; 

Silviu GÎNGU - şef al Direcţiei Învățămînt Secundar Profesional și Mediu de Specialitate, Ministerul 

Educaţiei; 

Sergiu HAREA - şef al Direcţiei, Camera de Comerţ şi Industrie; 

Tamara LUCHIAN - vicepreşedinte al Asociaţiei Patronale a întreprinderilor din Industria Uşoară, 
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Director SA „Ionel”; 

Sofia SUGAC - director executiv al Clubului Republican al Oamenilor de Afaceri „Timpul”; 

Mila MALAIRĂU - director executiv al Asociaţiei Patronale „Camera de Comerţ Americană din 

Moldova”; 

Nicolae CIOBANU - preşedinte al Uniunii Producătorilor de Mobilă, director SRL „Mobigrup 

Anturaj”; 

Nadejda RUSNAC - preşedinte al Consiliului Sindicatului Lucrătorilor din Industria Uşoară; 

Boris BABICI - preşedinte al Comitetului Republican al Sindicatului Lucrătorilor din Industria 

Constructoare de Automobile şi Maşini Agricole; 

Daniela FRUNZĂ - membru permanent al Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică 

şi Resurse Energetice. 

 

Membri supleanţi: 

Larisa GHIEŞ - consultant principal al Direcţiei dezvoltarea tehnologică şi competitivitate; 

Liliana MĂMĂLIGĂ - consultant superior al Direcţiei dezvoltarea tehnologică şi competitivitate; 

Ion LEŞAN - vicepreşedintele al Clubului Republican al Oamenilor de Afaceri „Timpul”, Director al 

SA „Univercom”; 

Ludmila GHERASIMENCO - consultant superior al Direcţiei, Ministerul Educaţiei; 

Elena BUZU - coordonator de proiect al Asociaţiei Patronale „Camera de Comerţ Americană din 

Moldova”; 

Ala SÎNCU - vicepreşedinte al Consiliului Sindicatului Lucrătorilor din Industria Uşoară; 

Dorin DUMBRAVEANU - vicepreşedinte al Uniunii Producătorilor de Mobilă, director SRL 

„Ambianţa”; 

Pavel AXENTI - membru permanent al Comitetului Asociaţiei Patronale a întreprinderilor din 

Industria Uşoară, director general al SRL „Instacon”; 

Gheorghe GANGURA - inspector de muncă al Comitetului Republican al Sindicatului Lucrătorilor 

din Industria Constructoare de Automobile şi Maşini Agricole; 

Diana CERNEI - membru permanent al Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi 

Resurse Energetice. 
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                                                                                                                 Anexa  4 

PROCES VERBAL nr. 2  

al şedinţei Comisiei pentru consultări şi negocieri colective în domeniul industriei nealimentare 

03.06.2014. ora 08.30 

Ministerul Economiei 

Participanţi – (lista se anexează) 

Membrii Comisiei 

Total: 19 persoane. 

Invitaţi: 

Ministerul Educaţiei 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

Camera de Comerţ şi Industrie 

Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale 

Şedinţa a fost prezidată de dl. Dumitru GODOROJA, viceministru al economiei, Preşedintele 

Comisiei. 

ORDINEA DE ZI: 

1.  Cuvînt de salut şi aprobarea componenţei nominale a Comitetului Sectorial în domeniul industriei 

nealimentare şi a Regulamentului de activitate. 

2.  Procesul de creare şi experienţa de activitate a Comitetului sectorial în formarea profesională în 

domeniul Construcţiilor. 

3.  Rolul Comitetelor Sectoriale în implementarea documentelor de politici în domeniul 

învăţămîntului VET. 

4.  Standardele ocupaţionale - punte de legătură între piaţa muncii şi învăţămîntul vocaţional. 

5.  Discuţii pe marginea subiectului abordat. 

6.  Comentarii, concluzii, decizii. 

Examinarea chestiunilor din Ordinea de zi: 

1. Cuvînt de salut şi aprobarea componenţei nominale a Comitetului Sectorial în domeniul industriei 

nealimentare şi a Regulamentului de activitate. 
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Şedinţa de lucru a fost deschisă de către dl Dumitru Godoroja, Preşedintele Comisiei, care a 

salutat membrii Comisiei şi invitaţii, comunicînd că la şedinţă participă mai mult de 2/3 din membrii 

fiecărui partener social şi de aceea şedinţa se consideră deliberativă. 

La primul subiect s-a remarcat că în cadrul şedinţei precedente a Comisiei de ramură, care a avut loc 

pe data de 13 decembrie 2013 s-a luat decizia de instituire a Comitetului Sectorial în formarea 

profesională în domeniul industriei nealimentare (procesul verbal nr. 1 din 13.12.2013). 

În scopul stabilirii componenţei nominale a Comitetului Sectorial, de către Ministerul Economiei s-au 

înaintat scrisori către membrii Comisiei de ramură, prin care s-a solicitat desemnarea din partea 

fiecărui partener, Sindicat şi Patronat a unui membru permanent şi a unui membru supleant pentru a 

fi incluşi în componenţa Comitetului Sectorial nominalizat. Ca rezultat, în Comitet sînt incluşi 

reprezentanţi atît din partea autorităţilor publice (Ministerului Economiei, Ministerului Educaţiei, 

Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Camerei de Comerţ şi Industrie), cît şi din partea 

partenerilor sociali (patronatele şi sindicatele din domeniu). 

Totodată, membrilor Comisiei de ramură li s-au înaintat spre examinare proiectul Regulamentului de 

activitate al Comitetului sectorial elaborat în baza Hotărîrii nr. 4 din 28.03.2012 a Comisiei Naţionale 

pentru Consultări şi Negocieri Colective „Cu privire la Regulamentul-cadru privind activitatea 

Comitetului Sectorial în formarea profesională”. 

 

În acest context, dl Godoroja a menţionat că în cadrul şedinţei urmează să se ia decizia de aprobare a 

componenţei nominale a Comitetului Sectorial de formare profesională în domeniul industriei 

nealimentare, precum şi a proiectului Regulamentului de activitate al acestuia. 

Urmare a expunerii componenţei nominale a Comitetului sectorial, au fost propuse unele substituiri. 

Astfel: 

-  dna Ludmila Gherasimenco, consultant al Direcţiei de învăţămînt secundar profesional şi mediu 

de specialitate, Ministerul Educaţiei a fost propusă ca membru supleant, iar dl Silviu Gîncu, şef al 

Direcţiei de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate, Ministerul Educaţiei înaintat ca 

membru permanent; 

-  dl Ion Leşan, director executiv al SA CROA „Timpul” s-a propus să fie membru supleant, iar dna 

Sofia Sugac, vicepreşedinte al SA CROA „Timpul”, director „Univercom” înaintată ca membru 

permanent. 

În rezultatul modificărilor efectuate, dl. Godoroja a propus membrilor Comisiei de ramură să voteze 

pentru Componenta nominală a Comitetului Sectorial de formare profesională în domeniul industriei 

nealimentare şi Regulamentul de activitate al Comitetului sectorial.. 

Membrii Comisiei de ramură au decis: 

- A aproba Componenţa nominală a Comitetului Sectorial de formare profesională în domeniul 

industriei nealimentare (componenţa Comitetului sectorial se anexează). 

- A aproba Regulamentul de activitate a Comitetului sectorial în domeniul industriei nealimentare 

(regulamentul de activitate se anexează). 

S-a votat: unanim 

În contextul alegerii conducerii Comitetului sectorial, au fost înaintate următoarele candidaturi votate 

unanim: 

- la funcţia de Preşedinte al Comitetului - dna Nadejda RUSNAC, preşedintele Consiliului 
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Sindicatului Lucrătorilor din Industria Uşoară; 

- la funcţia de Vicepreşedinte al Comitetului - dl Nicolae CIOBANU, preşedintele Uniunii 

Producătorilor de Mobilă; 

- la funcţia de secretar al Comitetului - Liliana MĂMĂLIGĂ, consultant superior în Direcţia 

dezvoltarea tehnologică şi competitivitate, Ministerul Economiei. 

2. Procesul de creare şi experienţa de activitate a Comitetului sectorial în formarea profesională în 

domeniul construcţiilor. 

La subiectul doi, dna Lidia Barburoş, preşedintele Comitetului sectorial în domeniul 

construcţiilor, a prezentat informaţia referitoare la procesul şi etapele de creare a Comitetului 

Sectorial în domeniul construcţiilor, nominalizînd că acesta a fost primul din Comitetele sectoriale 

create pînă la moment. Totodată, a accentuat că actualmente sînt create 6 Comitete Sectoriale, în 

domeniile construcţiilor, agriculturii şi industriei alimentare, transporturilor, comunicaţiilor, 

comerţului şi industriei nealimentare. De asemenea, a remarcat misiunea Comitetelor care constă în 

promovarea competenţelor profesionale a lucrătorilor din ramură. Printre atribuţiile de bază ale 

Comitetelor se numără: 

- Evaluarea cerinţelor pieţei muncii; 

- Revizuirea Clasificatorului Ocupaţiilor şi a standardelor ocupaţionale; 

- Participarea în elaborarea standardelor ocupaţionale şi validarea acestora; 

- Asigurarea certificării competenţelor profesionale. 

Concomitent, s-a relatat faptul că de către Comitetul sectorial în domeniul construcţiilor au fost 

aprobate 4 standarde ocupaţionale (în total pînă la moment sînt aprobate 6 standarde ocupaţionale). 

Membrii Comitetului au participat la elaborarea documentelor de politici cum ar fi Strategia de 

dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020, Legea cu privire la profesii, 

Nomenclatorul ocupaţiilor, etc. Comitetul sectorial în domeniul construcţiilor colaborează cu 

Asociaţia din domeniul construcţiilor din România. 

 

3.  Rolul Comitetelor Sectoriale în implementarea documentelor de politici în domeniul 

învăţămîntului VET. 

La chestiunea a treia dna Ludmila Gherasimenco, consultant în Direcţia de învăţămînt secundar 

profesional şi mediu de specialitate, Ministerul Educaţiei a definit Comitetele Sectoriale ca o 

platformă de dialog social dintre parteneri în procesul de elaborare şi implementare a normelor de 

reglementare în relaţiile de formare profesională, remarcînd asupra scopului activităţii Comitetelor 

Sectoriale, şi anume, dezvoltarea unei oferte de formare profesională corespunzătoare cerinţelor 

actuale şi de perspectivă ale pieţei forţei de muncă. 

Ulterior au fost menţionate activităţile Ministerului Educaţiei în sectorul învăţămîntului profesional, 

menţionîndu-se că recent s-a finalizat procesul de cartografiere a instituţiilor vocaţional/tehnice din 

ţară. Urmare a procesului efectuat vor fi selectate instituţiile în cadrul cărora se vor crea Centre de 

Excelență. În discurs s-a accentuat asupra actualităţii subiectului abordat, precum şi importanţa 

susţinerii în acest sens de către Uniunea Europeană. 

Totodată, s-a informat că pentru anul curent din cadrul fondurilor Uniunii Europeane sînt prevăzute 
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600 mii lei pentru elaborarea a 20 standarde ocupaţionale, relatînd în acelaşi timp că Comitetele 

sectoriale sînt organele responsabile de elaborarea acestora. Concomitent, s-a făcut referinţă la Foaia 

de parcurs privind acţiunile Guvernului în vederea dezvoltării învăţămîntului vocaţional/tehnic pentru 

perioada 2013-2014 şi necesitatea colaborării strînse cu Comitetele sectoriale în vederea realizării 

acţiunilor stipulate în Foaia de parcurs în direcţia ce ţine de sporirea gradului de adecvare între 

educaţie şi formarea profesională şi nevoile pieţei forţei de muncă. 

 

4. Standardele ocupaţionale - punte de legătură între piaţa muncii şi învăţământul vocaţional. 

Dna Gabriela Damian-Timoşenco, Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale la 

chestiunea a patra a comunicat că Standardul ocupaţional reprezintă un act normativ care descrie 

activităţile şi sarcinile profesionale specifice profesiilor dintr-un domeniu ocupaţional şi reperele 

calitative asociate îndeplinirii cu succes a acestora, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii. 

Standardele ocupaţionale sînt necesare pentru asigurarea calităţii pregătirii resurselor umane, 

identificarea calificărilor pe piaţa forţei de muncă şi corelarea formării profesionale iniţiale şi 

continue cu cerinţele pieţei muncii. Standardele ocupaţionale servesc drept bază pentru reformarea 

sistemului de învăţămînt secundar profesional din Republica Moldova, dezvoltarea Cadrului Naţional 

al Calificărilor compatibil cu principiile Cadrului European al Calificărilor. 

Dumneaei a menţionat că Institutul, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, actualmente 

implementează proiectul de asistenţă tehnică, finanţat de Guvernul Austriei „Consolidarea 

capacităţilor furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă şi canalizare în Republica 

Moldova”. Printre numeroasele iniţiative prevăzute în cadrul acestui proiect, Institutul are ca scop şi 

elaborarea standardelor ocupaţionale. Standardele ocupaţionale se elaborează doar pentru profesiile 

muncitoreşti. În conformitate cu Clasificatorul ocupaţiilor, există 350 meserii pentru care sînt 

necesare de elaborat standarde ocupaţionale. 

Totodată, s-a relatat faptul că, deși sînt aprobate 6 standarde ocupaţionale, acestea nu sînt cunoscute 

de mediul de afaceri. În acest sens se propune de a se face publică informarea privind standardele 

ocupaţionale aprobate pentru a putea fi utilizate de agenţii economici. 

5. Discuţii pe marginea subiectelor abordate. 

Ulterior, în cadrul dezbaterilor şi propunerilor pe marginea subiectelor expuse în şedinţă, au luat 

parte membrii Comisiei, precum şi persoanele invitate: 

Dna Tamara Luchian, SA „Ionel”, a atras atenţia asupra necesităţii pregătirii cadrelor, calificate 

care să corespundă cerinţelor mediului de afaceri. Este necesar de perfecţionat programul de studii, 

elevii venind la practică nu demonstrează nici cele mai elementare cunoştinţe practice in domeniul 

său de profil. 

DI Sergiu Harea, Camera de Comerţ şi Industrie s-a expus asupra preluării standardelor 

ocupaţionale din România şi ajustarea lor la condiţiile şi necesităţile ţării noastre. Totodată, s-a 

propus ca mijloacele financiare destinate elaborării standardelor ocupaţionale să fie alocate unui 

centru competent şi profesionist în domeniu. 

Dl Gheorghe Gangur, Comitetul Republican al Sindicatului Lucrătorilor din Industria 

Constructoare de Automobile şi Maşini Agricole, a propus ca în general, toate standardele 

ocupaţionale să fie elaborate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, dat fiind faptul că ei 

monitorizează şi cunosc mai bine necesităţile pieţei forţei de muncă. 
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În abordarea subiectului zilei s-au inclus şi dl. Nicolae Ciobanu, Uniunea Producătorilor de Mobilă, 

dna Sofia Sugac, Clubul Republican al Oamenilor de Afaceri „Timpul”, dna Nadejda Rusnac, 

Consiliul Sindicatului Lucrătorilor din Industria Uşoară şi alţii. 

6. Comentarii, concluzii, decizii. 

În rezultatul discuţiilor purtate în cadrul şedinţei, s-a constatat insuficienţa profesională a cadrelor din 

domeniul industriei nealimentare, necorespunderea programelor de studii practicilor moderne, 

inexistenţa unui statut juridic şi legal al activităţii Comitetelor sectoriale, imperfecţiunea 

metodologiei de elaborare a standardelor ocupaţionale, etc. De asemenea, s-a conturat o opinie unică 

a celor prezenţi, şi anume faptul, că în prezent este necesar de efectuat o analiză amplă a necesităţilor 

de cadre în sector, pentru a putea fi identificată corelarea între oferta educaţională şi cererea pe piaţa 

forţei de muncă. Concomitent, s-a propus de a efectua o conlucrare şi coordonare între activităţile 

efectuate de toate Comitetele sectoriale create pînă la moment. 

La finalul discuţiilor, dna Olga Badanova, Direcţia dezvoltarea tehnologică şi competitivitate, 

Ministerul Economiei a solicitat propuneri concrete din partea celor prezenţi asupra perfecţionării 

cadrului legislativ-normativ în domeniul pregătirii cadrelor calificate, elaborării standardelor 

ocupaţionale. 
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                                                                                                                                       Anexa  5 

Regulamentul-cadru 

privind activitatea Comitetului Sectorial în formarea profesională 

în domeniul industriei nealimentare 

 

I. Dispoziţii generale 

1. Prezentul Regulament-cadru stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Comitetului Sectorial 

în  formarea profesională în domeniul industriei nealimentare. 

2. Comitetul Sectorial este instituit prin decizia Comisiei pentru consultări şi negocieri colective la 

nivel de ramură ca organ consultativ fără statut de persoană juridică.  

3. Comitetul Sectorial are ca scop dezvoltarea, în ramurile economiei naţionale, a unei forţe de 

muncă moderne, competente şi adaptabile la cerinţele crescânde ale pieţei muncii. 

4. În activitatea sa Comitetul Sectorial se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Codul 

Muncii, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, de prezentul Regulament şi alte 

acte normative în domeniu. 

5. Principiile de bază ale activităţii Comitetului Sectorial sunt:  

 legalitatea;  

 egalitatea membrilor;  

 paritatea reprezentării membrilor;  

 împuternicirile reprezentanţilor membrilor;  

 încrederea mutuală între membri;  

 îndeplinirea angajamentelor asumate de membri;  

 adoptarea de decizii, întreprinderea de acţiuni în limitele regulilor şi procedurilor coordonate de 

membri. 

 stabilirea parteneriatelor cu organizaţii similare, întreprinderi, instituţii de formarea profesională 

din ţară şi de peste hotare. 

II. Atribuţiile Comitetului Sectorial în domeniul industriei nealimentare. 

6.  Comitetul Sectorial are următoarele atribuţii: 

 consolidarea dialogului social dintre parteneri în procesul de elaborare şi implementare a bazelor 

de reglementare a relaţiilor în domeniul formării profesionale în domeniul industriei nealimentare;  
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 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. 

III. Funcţiile de bază ale Comitetului Sectorial în domeniul industriei nealimentare. 

7. Comitetul Sectorial are următoarele funcţii de bază: 

 acordă asistenţă autorităţilor publice de resort în stabilirea politicii de formare profesională în 

ramura în industriei nealimentare; 

 contribuie la  funcţionarea eficientă a sistemului de formare profesională receptiv la necesităţile 

pieţei muncii; 

 elaborează propuneri la  proiectele documentelor de politici în domeniul formării profesionale în 

ramura în domeniul industriei nealimentare; 

 promovează  sistemul de evaluare bazat pe competenţe; 

 efectuează cercetări calitative la nivel de ramură privind piaţa muncii şi identifică profilurile 

ocupaţionale şi conţinutul calificărilor necesare pe piaţa muncii, precum şi le recomandă spre 

aprobare; 

 înaintează propuneri privind modificarea şi completarea Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica 

Moldova;  

 iniţiază procesele de elaborare a standardelor ocupaţionale în baza tendinţelor de dezvoltare a 

ramurii şi a pieţei muncii;  

 participă la revizuirea standardelor de formare profesională în ramura industriei nealimentare. 

 acordă suportul pentru elaborarea şi validarea curriculum-ului pentru instituţiile de formare 

profesională în ramura industriei nealimentare; 

 validează standardele ocupaţionale la nivel de ramura industriei nealimentare; 

 validează calificările profesionale la nivel de ramura industriei nealimentare; 

 stabileşte competenţele generale necesare ocupaţiilor din ramura industriei nealimentare şi 

transferabilitatea acestora în raport cu celelalte ramuri; 

 asigură 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. 

IV. Drepturile Comitetului Sectorial în domeniul industriei nealimentare. 

8. Comitetul Sectorial are următoarele drepturi: 
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 să creeze Grupul de lucru pentru analiza ocupaţională şi Grupul de elaborare a standardelor 

ocupaţionale; 

 să instituie Comisiile de verificare şi validare a standardelor ocupaţionale; 

 să coopereze cu celelalte Comitete Sectoriale în vederea armonizării strategiei şi politicilor privind 

calificările profesionale; 

 să solicite de la agenţii economici şi instituţiile din ramură informaţii relevante şi propuneri 

referitor la componenţa nominală a grupurilor de lucru pentru analiză ocupaţională şi de elaborare a 

standardelor ocupaţionale, precum şi în Comisiile de verificare şi validare a standardelor 

ocupaţionale. 

V. Competența Comitetului Sectorial în domeniul industriei nealimentare 

 Comitetul Sectorial se instituie pe principii de paritate din reprezentanţii partenerilor sociali la 

nivel de ramură, la iniţiativa acestora.  

 Comitetul Sectorial include în componenţa sa nu mai puţin de 3 membri şi 2 membri supleanţi din 

partea fiecărui partener social. 

 Membrii Comitetului Sectorial sunt numiţi pe o perioadă de cel puţin 5 ani şi pot fi revocaţi prin 

decizia partenerului social care l-a înaintat. 

 Partenerii sociali urmează să numească membri noi în locul celora care au fost revocaţi, în termen 

de cel mult 5 zile din data revocării. 

 Membrilor Comitetului Sectorial, pe perioada convocării în şedinţe a Comitetului, li se păstrează 

locul de muncă, salariul mediu, precum şi toate garanţiile sociale de care beneficiază salariaţii 

unităţii.  

 Comitetul Sectorial alege preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul dintre membrii săi pe o 

perioadă de cel puţin un an. 

 Alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi 

ale membrilor săi.  

VI. Conducerea Comitetului Sectorial în domeniul industriei nealimentare 

Conducerea Comitetului Sectorial este constituită din preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul 

Comitetului Sectorial. 

   Preşedintele Comitetului Sectorial exercită următoarele atribuţii:  

 organizează şi conduce  activitatea Comitetului Sectorial;  

 prezidează şedinţele Comitetului Sectorial;  

 certifică procesele-verbale ale şedinţelor Comitetului Sectorial;  

 organizează, după caz, consultări în chestiunile ce ţin de competenţa Comitetului Sectorial;  

 reprezintă Comitetul Sectorial în relaţiile cu terţe părţi, în limitele competenţei sale şi este 

responsabil de chestiunile aferente domeniului de activitate al Comitetului Sectorial; 
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 prezintă rezultatele activităţii Comitetului la şedinţele Comisiei pentru consultări şi negocieri 

colective la nivel de ramură. 

Vicepreşedintele Comitetului Sectorial, în absenţa Preşedintelui Comitetului Sectorial îndeplineşte 

atribuţiile acestuia.  

 Secretarul asigură funcţionarea Comitetului Sectorial exercită următoarele atribuţii:  

 întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Comitetului Sectorial, precum şi alte lucrări de 

secretariat;  

 pregăteşte şedinţele Comitetului Sectorial;  

 execută dispoziţiile Preşedintelui Comitetului;  

 asigură transparenţa activităţii Comitetului Sectorial;  

 informează Comitetul Sectorial despre executarea hotărârilor acestora anterioare;  

 certifică procesele-verbale ale şedinţelor Comitetului Sectorial;  

Secretarul Comitetului Sectorial poate îndeplini şi alte atribuţii în limitele competenţei sale. 

VII. Organizarea activităţii Comitetului Sectorial în domeniul industriei nealimentare 

Comitetul Sectorial activează în baza prezentului regulament şi a Regulamentului aprobat de Comisia  

pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură. 

Comitetul Sectorial îşi desfăşoară activitatea sub formă de şedinţe, care sunt convocate de către 

preşedinte sau la iniţiativa a cel puţin 2 membri ai acestuia, dar nu mai rar de 4 ori pe an, iar în 

funcţie de necesităţi se poate întruni şi în şedinţe extraordinare. 

Materialele referitoare la chestiunile posibile de examinare, se prezintă Secretarului Comitetului 

Sectorial de către Preşedinte sau membrii care iniţiază convocarea şedinţei Comitetului Sectorial, cu 

cel puţin 10 zile înainte de convocarea şedinţei. 

Proiectul ordinii de zi a şedinţei Comitetului Sectorial şi materialele privind chestiunile puse în 

discuţie se prezintă membrilor Comitetului Sectorial de către Secretarul acestuia, cu cel puţin 7 zile 

înainte de convocarea şedinţei.  

Şedinţele Comitetului Sectorial sunt deliberative în cazul în care la şedinţe sunt prezenţi cel puţin 2/3 

din membrii acestuia.  

Comitetul Sectorial adoptă, în limitele competenţei, hotărâri, prin majoritatea simplă de voturi ale  

membrilor săi.  

Procesul-verbal al şedinţei se întocmeşte de către Secretarul Comitetului Sectorial în termen de 10 

zile şi se prezintă membrilor Comitetului după aprobarea acestuia de Preşedintele şi Secretarul 

Comitetului Sectorial. 

VIII Dispoziţii finale 

Comitetul Sectorial îşi încetează activitatea prin decizia Comisiei pentru consultări şi negocieri  

colective la nivel de ramură.  
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                                                                                                                                                                                                               Anexa 6 

                                                   Planul de acţiuni lucru al Comitetului Sectorial în formarea profesională 

                                                                         în domeniul industriei nealimentare  2014-2017 

Nr. Activități Grup țintă / Participanți 
Termen de 

realizare 
Indicatori 

Asistență din partea 

Proiectului UE 

1.  

Participarea la perfecţionarea cadrului normativ 

în domeniul elaborării standardelor ocupaţionale 

(Modificări în Anexa nr. 1 la HG nr. 952 din 

16.12.2011) 

Ministerul Economiei, 

Comitetul Sectorial 

Trimestrul III, 

2014 
Propuneri elaborate   

2.  

Înaintarea către Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei listei a 5 meserii muncitoreşti 

din domeniul industriei nelaimentare pentru 

iniţierea procedurii de achiziţii publice destinate 

elaborării standardelor ocupaţionale 

Ministerul Economiei, 

Comitetul Sectorial 

Trimestrul III, 

2014 
Lista prezentată Suport financiar  

3.  
Implicarea în procedurile de achiziţii publice 

destinate elaborării standardelor ocupaţionale 
Comitetul sectorial 

Trimestrul IV, 

2014 

Selectarea cel puţin a 1 

meserii pentru care se va 

elabora standard 

ocupaţional 

Suport financiar 

4.  

Monitorizarea sectorului industriei nealimentare, 

în scopul identificării profesiilor prioritare, 

pentru care se necesită elaborarea standardelor 

ocupaţionale 

Comitetul sectorial 2015-2017 
Profesiile prioritare 

identificate 
 

5.  

Efectuarea procedurilor de rigoare destinate 

iniţierii procesului de elaborare a standardului 

ocupaţional (conform HG nr. 952 din 

16.12.2011) 

Comitetul sectorial 2015-2017 

Decizia de elaborare a 

standardului ocupaţional 

adoptată 

Grupul de lucru creat 

 

6.  

Participarea la elaborarea a cite 2 standarde 

ocupaționale, a calificărilor și a curriculum-ului 

pentru fiecare ramură(industria ușoară, industria 

mobilei uniunea producătorilor de mobilă, 

Grupul de lucru (desemnat 

de ministerul educației și 

comitetul sectorial) 

2014 - 2017 

-8 standarde ocupaționale, 

-8 calificări   

-8 curricule elaboarate și 

aprobate   

- training 

- asistență pentru 

elaborări și validări 

- experți 
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industria constructoare de automobile și mașini 

agricole, lucrătorilor din industria chimică și 

resurse energetice) 

1.2 Elaborarea profilurilor ocupaționale . 

 

7. 

Participarea în elaborarea legislației. 

Promovarea cadrului legal privind Statutul CS  

( ca persoană juridică) 

Grup de lucru (desemnaț de 

comitetele sectoriale) 
2014 

Legea profesiilor etc. 

- Statutul Comitetelor 

Sectoriale 

 

- asistență juridică 

- întâlniri cu decidenții 

8. 

Participarea la elaborarea şi perfecţionarea 

cadrului legislativ-normativ în domeniul 

pregătirii cadrelor 

Comitetul sectorial 2014-2017 Propuneri elaborate  

9. 

1.1.Conlucrarea cu Asociațiile Patronale 

,Agenții Economici ,  promovînd rolul CS și 

necisitatea elaborărilor SO pentru formare 

resurselor umane professional bine pregătite. 

1.2.Culegerea datelor de la Agenții Economici 

privind ocupațiile prioritare , ocupațiilor 

depășite și ocupațiilor noi care apar datorită 

progresului tehnologic . 

1.3. Cartografierea ocupațiilor din fiecare sector. 

 

Grup de lucru (desemnaț de 

comitetele sectoriale) 
2014-2017 

Lista ocupațiilor din  

fiecare sector, cu priorități 

și necesități  

asistență metodologică 

10. 

Participarea în revizuirea Clasificatorului 

Ocupațiilor și a Nomenclatorului de Meserii, în 

concordanță cu  ISCO 2008 

Membrii Comitetelor 

Sectoriale 
2014-2015 

Clasificatorului 

Ocupațiilor și a 

Nomenclatorului de 

Meserii aprobate de 

ministerele de resort 

expertiză 

11. Formarea profesională continuă (cerere și ofertă) Angajați 2015-2017 
- analiză nevoi 

- 10 module de formare 

- formare traineri 

- elaborare module 

formare 
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12. 

Organizarea de campanii publicitare și de 

conștientizare a importanţei recalificării 

cadrelor, sistemului dual de instruire, elaborării 

standardelor ocupaţionale 

Grup de lucru (desemnaț de 

comitetele sectoriale) 
2014-2015 

- Campanii în X 

întreprinderi 

- Conferințe 

- Website și materiale 

publicitare,pleante 

 

- Asistență pentru 

elaborare materiale și 

platformă electronică 

- organizare conferințe 

 

13. 

Participarea la seminare, conferinţe, întrevederi 

de lucru pe problemele dezvoltării sistemului de 

perfecţionare a cadrelor muncitoreşti 

Comitetul sectorial 2014-2017 Măsuri organizate  
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                                                                                  Anexa    7                                       

Ministerul Muncii, Protecției Sociale  

și Familiei al Republicii Moldova 

 

Prin prezenta, Comitetul sectorial în formarea profesională în domeniul industriei nealimentare, Vă 

prezintă lisa de meserii pentru elaborarea standardelor ocupaționale la profesiile muncitorești. 

Codurile meseriilor corespund Nomenclatorului meseriilor (profesiilor), aprobat de HG nr. 1421 din 

18.12.2006. 

12391   Croitor (în industria confecțiilor). 

12564   Cusător (în industria ușoară). 

12564   Cusătoreasă  în industria confecțiilor). 

13184   Filator. 

13206   Finisor articole. 

17566   Rihtuitor fețe de încălțăminte. 

18307  Termofinisor. 

18511  Tricoteză articole tricotate, pânză. 

18615  Țesător covoare. 

Lista prezentată în conformitate cu Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-

14),  (extras) aprobat prin ordinul MMPSF nr. 22 din 03.03 2014. 

Codul 

ocupației 

Titlul ocupației Codul categoriei 

funcției 

Diapazonul 

categoriilor 

tarifare 

Codul 

ediției 

ÎUTC 

731803 Asamblor - montator articole 

marochinărie  

   

821905 Asamblor   2-4 40 

742105 Asamblor piese și articole  1-4 48 

752201  Asamblor articole din lemn  1-4 40 

753113 Croitor     

753114 Croitor (în industria confecțiilor)  2-6 49 

731812 Croitor - ștanțator articole marochinărie    

753207 Cusător (industria ușoară)   2-6 49 

815210 Încheietor (tricotaje)  4 47 
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753126 Termofinisor confecții  1-5 49 

815219 Tricoteză articole tricotate ,pânză  2-6 47 

815221 Țesător covoare  2-6 47 

753619 Rihtuitor fețe de încălțăminte  2-5 48 

753620 Rihtuitor partea inferioară a 

încălțămintei 

 2-3 48 

731818 Filator     

 

 

Președinte                                                                                             N.Rusnac 
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                                                                                                                Anexa  8 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

 

 

Re: la nr. 04-1689 din 18.09.2014 

 

 

Prin prezenta, Ministerul Economiei vă înaintează lista a 10 meserii muncitoreşti de bază din 

domeniul industriei nealimentare şi a comerţului pentru a fi iniţiată procedura de achiziţii publice 

pentru elaborarea standardelor ocupaţionale.  

Totodată menţionăm că propunerile au fost selectate în rezultatul prezentării acestora din partea  

mediului de afaceri. 

 

Domeniul industriei nealimentare. 

 

1. 11085 – Asamblor articole din lemn 

2. 11929 - Confecţioner articole de marochinărie 

3. 12391 - Croitor (industria confecţiilor) 

4. 12568 – Cusătoreasă (industria confecţiilor) 

5. 15955 – Operator la maşinile cu comandă program 

 

 

 

 

 

Viceministru       Tudor COPACI 

 

 

 

 

 

 


