
Planul de activitate  

al Comitetului sectorial de formare profesională în Tehnologia 

Informaţiei şi Comunicaţii pentru anul 2016 

Comitetul Sectorial TIC şi-a planificat un şir de activităţi pentru anul 2016. Principalul obiectiv 

constă în continuarea activităţilor de elaborare a documentelor necesare sistemului educaţional.  

Printre activităţile de bază se numără: 

1. Elaborarea standardelor ocupaţionale pentru sectorul TIC.  

2. Participarea la elaborarea şi validarea calificărilor profesionale şi curriculum pentru ramura 

TIC. 

3. Colaborarea cu Asociaţiile Patronale, cuAgenţii Economici şi alţi parteneri strategici în 

promovarea celor mai bune practici de formare profesională în domeniul Tehnologiei 

Informației și Comunicațiilor. 

4. Stabilirea unui parteneriat viabil cu Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologia 

Informaţiei prin semnarea şi, ulterior, implementarea unui Acord de Colaborare dintre 

Comitet şi Centrul de Excelenţă. 

 

 



Nr. Activităţi Grup ţintă / Participanţi 
Termen de 

realizare 
Indicatori 

Asistenţă din partea 

Proiectului UE 

1. 1.1 Participarea la elaborarea a 4 

standarde ocupaţionale, a calificărilor şi a 

curriculum-ului pentru ramura tehnologiei 

informației și comunicațiilor  

Grupuri de lucru (desemnaţi 

de Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor şi Comitetul 

sectorial)  

2016 

Tr. – I 

Tr. – III 

- 4 standarde 

ocupaţionale 

elaborate, 

- 4 calificări elaborate 

şi validate, 

- 4 curricule elaborate 

şi aprobate  

- training 

- asistenţă pentru 

elaborări şi validări; 

- experţi 

2. Participarea în elaborarea proiectelor de acte 

legislative și normative. 

Promovarea cadrului legal (Legea 

Comitetelor Sectoriale ș,a,) 

Activităţi în cadrul grupului 

de lucru  

2016 

Tr. – I 

Cadrul legal aprobat  - asistenţă juridică 

- întâlniri cu decidenţii 

3. 3.1.Conlucrarea cu Asociaţiile Patronale, cu 

Agenţii Economici din ramură și alți 

parteneri.  

3.2.Culegerea datelor de la Agenţii 

Economici privind ocupaţiile prioritare 

necesare economiei naţionale. 

3.3.Cartografierea ocupaţiilor din sector.   

Grup de lucru (desemnat de 

comitetul sectorial) 

2016 Lista ocupaţiilor 

formulată  

asistenţă metodologică 

4. Participarea în revizuirea Clasificatorului 

Ocupaţiilor şi a Nomenclatorului de 

Meserii, în concordanţă cu ISCO 2008 

Membrii Comitetelor 

Sectoriale 

2016 Clasificatorul 

Ocupaţiilor şi 

Nomenclatorul 

aprobate de ministerul 

de resort  

expertiză 

5. Promovarea formării continue a angajaţilor Angajaţi 2016 - campanii de - formare traineri 



din sectorul TIC  sensibilizare  - elaborare module 

formare 

5.  Stabilirea unui parteneriat viabil cu Centrul 

de Excelenţă în Informatică şi Tehnologia 

Informaţiei prin semnarea şi implementarea 

unui Acord de Colaborare dintre Comitet şi 

Centrul de excelenţă.  

Membrii Comitetului 

Sectorial şi conducerea 

Centrului de Excelenţă   

2016 

Tr. – I   

 

Acord negociat, 

semnat şi ulterior 

implementat.  

asistenţă metodologică  



 


