
1 

 

Raport  

de activitate al Comitetului sectorial de formare profesională în 

Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii pentru anul 2015 

Cuprins 

1 Prefaţă .................................................................................................. 1 

2 Activităţile desfăşurate în anul 2015 ................................................. 2 

3 Rezultate .............................................................................................. 3 

4 Cooperarea cu alţi actori de bază şi parteneri ................................. 4 

5 Aspecte financiare ............................................................................... 4 
 

1  Prefaţă 

Comitetul sectorial de formare profesională în tehnologia informaţiei şi comunicaţii 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. 

Atribuţiile 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; 
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- 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.  

2 Activităţile desfăşurate în anul 2015 

1. Convocarea periodică a şedinţelor Comitetului Sectorial; 

2. 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”; 

3. 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 şi Tehnologii Informaţionale; 

4. Participarea reprezentanţilor Comitetului Sectorial în procesul de validare a calificărilor 

profesionale pentru profesiile: „Tehnician electronist (specialitatea Telecomunicaţii)” şi 

„Tehnician electronist (specialitatea Automatică şi Informatică)”. (din 18.06.2015); 

5. Participarea reprezentanţilor Comitetului Sectorial în procesul de validare a calificărilor  

profesionale pentru profesiile: „Tehnician pentru  reţele  de calculatoare (specialitatea Reţele 

de calculatoare)”, „Tehnician pentru suportul tehnic al calculatoarelor (specialitatea 

Calculatoare)”, „Tehnician de site-uri  WEB (specialitatea Administrarea aplicaţiilor WEB)”, 
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„Asistent programator (specialitatea Programare şi analiza produselor de program)”, 

Electromontor la repararea şi montarea liniilor de cablu”, Tehnician electronică (specialitatea 

Electronică) şi „Tehnician electronică (specialitatea Aparate electronice de uz casnic)” (din 

17.12.2015); 

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

7. Participarea la activităţile grupurilui de lucru pentru elaborarea proiectului Nomenclatorului 

meseriilor (profesiilor) pentru formarea profesională în învăţămîntul secundar profesional; 

8. Participara la şedinţele de lucru – discuţii asupra Metodologiei cu privire la elaborarea 

standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti şi a proiectului de Lege privind 

Comitetele Sectoriale, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; 

9. Participarea în elaborarea legislaţiei. Promovarea proiectului Legii Comitetelor Sectoriale. 

Participarea la elaborarea propunerilor de modificare şi completare a Metodologiei de 

elaborare a standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 863 din 8 octombrie 2014; 

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

de perfecţionare a cadrelor muncitoreşti.  

11. Participare la şedinţa de totalizare a Comisiei de evaluare a necesarului de investiţii în cinci 

Centrele de Excelenţă şi aprobarea documentaţiei standard de achiziţii publice a serviciilor de 

proiectare a lucrărilor pentru modernizarea şi reconstrucţia acestora  (14.07.2015); 

12. Participare la activităţile Comisiei de experţi privind evaluarea necesităţilor de investiţii în 

Centrele de Excelenţă; 

13. Participare la şedinţele Grupului de lucru în cadrul Ministerului Educaţiei pentru elaborarea 

reperelor conceptuale privind meseriile conexe; 

14. Participare la avizarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de 

excelenţă; 

15. Participare la atelierul de lucru „Transformarea Cadrului calificărilor din Republica Moldova 

într-un instrument pentru reforma învăţământului şi învăţării pe tot parcursul vieţii. Care sunt 

următorii paşi?”. 

3 Rezultate 

1. A fost asigurată continuitatea activităţii Comitetului Sectorial. 

2. A fost elaborată lista profesiilor pentru care urmează a fi elaborate standarde ocupaţionale. 

3. Comitetul Sectorial a fost implicat în activitatea de elaborare a Standardelor Ocupaţionale şi 

de validare a calificărilor profesionale.  

4. Membrii Comitetului au participăat în cadrul atelierelor de formare şi coordonare a 

activităţilor comitetelor sectoriale existente la moment în Republica Moldova. 
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4 Cooperarea cu alţi actori de bază şi parteneri 

Comitetul Sectorial cooperează, în primul rând, cu ministerul de ramură (Ministerul Tehnologiei 

Informației și Comunicațiilor), dar şi cu alte ministere de resort precum, Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. 

Totodată, Comitetul Sectorial a iniţiat colaborări cu alte instituţii, cum ar fi: IFCP, LED Moldova, 

Agenţia Austriecă pentru Dezvoltare Profesională, IDIS Viitorul, Proiectul de Asistenţă tehnică 

pentru domeniul învăţămînt şi formare profesională în Republica Moldova. 

5 Aspecte financiare 

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

Moldova, Comitetul Sectorial TIC nu beneficiază de alocări financiare bugetare dar şi din alte surse. 

Totuşi, Comitetul a organizat elaborarea a 3 Standarde Ocupaţionale, în parteneriat cu Institutul de 

Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, prin participarea la procesul de achiziţii publice organizat de 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.  


