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1 Prefaţă 

 

 

 

 

 

Comitetul Sectorial este parte a Comisiei pentru consultări şi negocieri colective din ramura 

transporturilor şi infrastructurii drumurilor (în continuare Comisie), cu rol consultativ, creat în scopul 

asigurării şi acordării suportului în promovarea intereselor ramurii în domeniul educaţional şi de for-

mare profesională iniţială şi continuă.        

Misiunea:  

Dezvoltarea unei forţe de muncă moderne, competente şi adaptabile la cerinţele crescânde ale pieţei 

muncii.    . 

Obiective: 

a) Promovarea dialogului social în domeniul formării profesionale din sfera transporturilor şi 

infrastructurii drumurilor;          

b) Contribuirea la dezvoltarea unei oferte de formare profesională solidă, relevantă şi 

corespunzătoare cerinţelor actuale şi de perspectivă a pieţei muncii transporturilor şi infrastructurii 

drumurilor;  

c) Asigurarea  cercetărilor tendinţelor pieţei forţei de muncă şi transferul de experienţe în 

domeniul dezvoltării sistemului de formare profesională;   

d) Stabilirea parteneriatelor cu organizaţii similare, întreprinderi, instituţii de formare 

profesională din ţară şi de peste hotare.   

Scopul:  

 Elaborarea şi implementarea standardelor ocupaţionale în domeniul transporturilor şi infrastructurii 

drumurilor;      

 Participarea la  formarea unui sistem de învăţământ profesional tehnic receptiv la necesităţile pieţei 

muncii;    

 Asigurarea sprijinului sistemului educaţional în elaborarea şi validarea calificărilor şi curriculum-ului 

pentru instituţiile de formare profesională în domeniul transporturilor şi infrastructurii drumurilor.     

Avizul misiunii  



   

 

2 Introducere 

La data de 18 aprilie 2012 prin ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr.104 

a fost instituită Comisia Ramurală pentru consultări şi  negocieri colective.    

Comitetul Sectorial în domeniul transporturilor şi infrastructurii drumurilor a fost creat prin decizia  

Comisiei ramurale pentru consultări şi negocieri colective din cadrul Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor la data de 10 mai 2012 în conformitate cu prevederile Procesului Verbal nr.1 

şi este un organ consultativ fără statut de persoană juridică.   

Obiectivul de bază al Comitetului este susţinerea şi dezvoltarea politicilor pentru sistemul de instruire 

şi formare profesională în domeniul transporturilor şi infrastructurii drumurilor din Moldova.  

Comitetul Sectorial a fost creat în scopul asigurării şi acordării suportului în promovarea intereselor 

sectorului din domeniul transporturilor şi infrastructurii drumurilor în sistemul educaţional şi de forma-

re profesională iniţială şi continuă.      

3 Activităţi 

Pe parcursul anului 2014 Comitetul Sectorial în domeniul transporturilor şi infrastructurii drumurilor  a 

realizat un șir de activități, printre care:   

1. Şedinţe ale Comitetului Sectorial în domeniul transporturilor şi infrastructurii drumurilor:   

 09.04.2014;   

 10.11.2014;   

 Sunt planificate 2 şedinţe până la sfârșitul anului.    

2. Aviz pentru Ministerului Educaţiei cu privire la proiectul Platformei de dialog social; 

3. Participarea la modificarea ”Metodologiei cu privire la elaborarea şi reexaminarea standardelor 

ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti” prin implicarea în grupurile de lucru şi avizarea variantei 

finale a metodologiei menționate;     

4. Comunicarea constantă cu companiile din domeniul transporturilor şi infrastructurii drumurilor cu 

privire la determinarea profesiilor muncitoreşti pentru elaborarea standardelor ocupaţionale pentru anul 

2014 şi anul 2015;      

5. Elaborarea standardului ocupațional:    

 Selectarea companiilor din sfera transporturilor participante la elaborarea SO; 

 Crearea Grupului de lucru pentru elaborarea profilului ocupaţional;   

 Crearea Grupului de lucru pentru elaborarea standardului ocupaţional;   



   

 

 Crearea Comisiei pentru evaluarea şi validarea standardului ocupaţional;     

 Elaborarea standardului ocupațional pentru profesia „Conducător auto (şofer)” cu susţinerea exper-

tului în elaborarea Standardelor Ocupaţionale din România, activitate desfăşurată cu suportul din par-

tea proiectului “Consolidarea capacităţii de gestionare a migraţiei în Republica Moldova”. În cadrul 

procesului de elaborare a Standardului Ocupaţional, au fost instruiţi şi certificați 3 membri ai Comite-

tului Sectorial.     

6. Participarea în grupul de lucru al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pentru modifi-

carea ”Nomenclatorului de meserii” la compartimentul transportului şi infrastructurii drumurilor. Atât 

în 2013 cât şi în 2014 au fost prezentate  propunerile de reactualizare al Nomenclatorului menţionat.   

7. Comitetul Sectorial a participat activ la activităţile organizate în scopul consolidării capacităţilor 

Comitetului Sectorial : întruniri, seminare, traininguri ce ţin de activitatea comitetelor sectoriale.   

4 Rezultate 

În rezultatul activităților desfășurate pe parcursul anului 2014, Comitetul Sectorial a obţinut următoare-

le rezultate:   

1. Iniţierea şi elaborarea Standardului Ocupaţional pentru profesia „Conducător auto (şofer)”; 

2. Consolidarea capacităţilor membrilor Comitetului Sectorial prin obţinerea certificării a 3 membri ai 

Comitetului în elaborarea Standardelor Ocupaţionale;     

3. Înaintarea listei meseriilor muncitoreşti de bază din domeniul pentru care urmează a fi elaborate 

standardele ocupaţionale şi pentru care va fi iniţiată procedura de achiziţii publice pentru anul 2015.   

Cooperarea cu alţi actori de bază şi parteneri 

Pe parcursul activității sale, Comitetul Sectorial în domeniul transporturilor şi infrastructurii drumuri-

lor colaborează cu mai multe instituții, precum:  

1. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; 

2. Ministerul Educaţiei; 

3. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor;  

4. Proiectul „Consolidarea capacităţii de gestionare a migraţiei în Republica Moldova”; 

5. Proiectul ”Asistenţă tehnică pentru domeniul învățământ şi formare profesională în Republica 

Moldova”; 

6. Fundaţia Europeană de Formare Profesională (ETF);  

7. Comisia ramurală consultări şi negocieri colective; 



   

 

8. Confederaţia Națională a Patronatelor din Republica Moldova; 

9. Companii din sectorul transporturilor;   

10. Colegiul de Transporturi din or. Chişinău;  

11. Alte instituţii de învățământ secundar profesionale care oferă formare profesională în domeniul 

transporturilor;  

12. Academia de Transporturi din Moldova.   



   

 

5  Anexe 

ANEXA A  

 
Proces verbal nr.1 

al Comisiei ramurale pentru consultări 

şi negocieri colective 

                                  10.05.2012 

or.Chişinău 

 

Au participat: 

 

Boris GHERASIM, viceministru, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor – preşedinte; 

Membri: 

1. Serghei TARAN, director al Centrului de Instruire a Personalului pentru Transporturi 

Internaţionale. 

2. Boris ROJNEVSCHI, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Transporturilor şi Drumarilor. 

3. Iulian POSTICĂ, şef  Direcţia Transport Terestru, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Dru-

murilor din Moldova. 

4.   Andrei CUCULESCU, şef Direcţia Dezvoltarea Drumurilor, Ministerul Transporturilor şi Infras-

tructurii Drumurilor. 

5.  Vasile RAILEANU, şef Direcţia Juridică, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor. 

6.  Oleg COJOCARU, preşedintele Comitetului Sindical al Combinatului Republican de Instruire Auto 

or.Chişinău. 

7. Petru MITITIUC, şef-adjunct Direcţia Transport Terestru, Ministerul Transporturilor şi Infrastructu-

rii Drumurilor, secretar. 

 
Invitaţi: 
 Maria OLARI, şef Serviciul Resurse Umane, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Dru-

murilor  
 

Ordinea de zi. 
- instituirea Comitetului Sectorial pentru formare profesională în conformitate cu prevederile 

Hotărîrii Guvernului nr.952 din 16.12.2011 cu privire la modul de elaborare a standardelor 

ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti. 

 
I. Şedinţa a fost deschisă de viceministru Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor - Dl Boris Ghe-

rasim, care a trasat obiectivele şedinţei conform odinei de zi. De asemenea, Dlui a adus la cunoştinţă 

membrilor că Comisia ramurală pentru consultări şi negocieri colective a fost instituită prin Ordinul 

nr.104 al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor din 18.04.2012. 

În continuare a luat cuvîntul Dna Maria Olari, şef Serviciul Resurse Umane, Ministerul Tran-

sporturilor şi Infrastructurii Drumurilor,  care a menţionat, că în scopul elaborării politicii de formare 

iniţială şi continuă a cadrelor muncitoreşti în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.952 din 

16.12.2011 cu privire la modul de elaborare a standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti, 

se propune crearea Comitetului Sectorial pentru formare profesională, inclusiv şi ca suport pentru or-

ganul central de specialitate în vederea elaborării politicii de pregătire a cadrelor muncitoreşti din do-

meniu. Comitetul Sectorial se crează pe principiul de egalitate pentru toţi reprezentanţii Comisiei 

ramurale – cel puţin trei membri. Deoarece se gestionează cinci domenii, ar fi binevenit să fie membri 

din toate aceste cinci ramuri. Totodată, conform Hotărîrii menţionate a fost aprobată metodologia de 

elaborare a standardelor ocupaţionale unde sunt anexate zece anexe. De asemenea, Comisia Naţională 

pentru Consultări şi negocieri colective a elaborat Hotărîrea nr.4 din 28.03.2012 cu privire la Regula-



   

 

mentul cadru a Comitetului Sectorial. Acest Regulament serveşte ca temei pentru elaborarea regula-

mentelor la fiecare  comitet sectorial. Din motivul că s-au modificat cunoştinţele şi abilităţile pe care 

trebuie să le posede o profesie sau modificat şi standardele ocupaţionale. Din acest motiv ele trebuie să 

fie ajustate actualei perioade şi se stabilesc pentru o perioadă de 2-4 ani. Standardele ocupaţionale pot 

fi elaborate la solicitarea agenţilor economici sau la solicitarea Comitetului Naţional pentru standardele 

ocupaţionale şi Certificare a Competenţelor Profesionale. Comisia ramurală pentru consultări şi nego-

cieri colective instituie comitetul sectorial de elaborare a standardelor ocupaţionale, comitetul sectorial 

instituie grupul de analiză a standardelor ocupaţionale.  

 În continuare a luat cuvîntul Dl Boris GHERASIM, viceministru, Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor – preşedinte comisiei, care a menţionat că acest sistem a fost dezvoltat foarte 

bine în trecut, dar a fost centralizat, însă cu trecerea la economia de piaţă această problemă a fost pusă 

în seama agenţilor economici şi Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Practica altor ţări 

denotă faptul că aceasta se stabileşte la nivel de ramura respectivă. De exemplu, în conformitate cu 

Directivele Europene toţi şoferii auto internaţionali trebuie să frecventeze cursuri de etică şi compor-

tament în baza unui program special, iar cei de la calea ferată sau aviaţie trec aceste cursuri obligatorii 

în cadrul centrelor de pregătire şi reperfecţionare. 

A luat cuvîntul Dna Maria Olari, şef Serviciul Resurse Umane, Ministerul Transporturilor şi In-

frastructurii Drumurilor,  care a menţionat că instruirea iniţială se efectuează în baza standardelor ocu-

paţionale. Conform acestor standarde se elaborează curicula pentru instituţiile secundare profesionale 

şi totodată în baza lor se elaborează şi programele de instruire continuă. 

În continuare a luat cuvîntul Dl Boris ROJNEVSCHI, preşedintele Federaţiei Sindicatelor 

Transporturilor şi Drumarilor, care a întrebat cine le elaborează aceste standarde şi cum pot membrii 

Comisiei să trimite persoane care să verifice cum lucrează muncitorii? 

 La care Dna Maria Olari, şef Serviciul Resurse Umane, Ministerul Transporturilor şi Infrastruc-

turii Drumurilor, a menţionat că grupul de lucru înainte de a pleca la întreprinderi efectuează o analiză 

a acestor standarde, iar  analiza se prezintă Comisiei de verificare şi validare a standardelor ocupaţiona-

le. În caz de necesitate a elaborării standardului ocupaţional, se aprobă iniţierea elaborării standardului 

respectiv şi se crează grupul de elaborare care nemijlocit se deplasează la întreprinderi şi completează 

anexele la Hotărîrea Guvernului menţionată mai sus.  

   În continuare a luat cuvîntul Dl Boris ROJNEVSCHI, preşedintele Federaţiei Sindicatelor 

Transporturilor şi Drumarilor, care a menţionat că aceste persoane trebuie să fie competente în domeni-

ile respective şi în ce măsură ele sunt competente aceste persoane pentru a elabora aceste standarde 

ocupaţionele?  

 A luat cuvîntul Dl Andrei CUCULESCU, şef Direcţia Dezvoltarea Drumurilor, Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, care a menţionat că nivelul de competenţă a comitetului 

care va fi format, nu va coincide cu nivelul de competenţă necesar pentru aprobarea unui standard ocu-

paţional, însă grupul de lucru trebuie să fie competent şi să cuprindă specialişti din domeniul respectiv. 

Astfel, va fi problematic la formarea acestor grupuri de lucru şi foarte mult depinde cine vor intra în 

grupurile de lucru? 

 La care Dna Maria Olari, şef Serviciul Resurse Umane, Ministerul Transporturilor şi Infrastruc-

turii Drumurilor, a menţionat că în grupurile de lucru, conform legislaţiei pot face parte practicieni care 

activează în domeniile respective, maiştri de sectoare, şefi de sector şi muncitori care nemijlocit cunosc 

lucrul.  

 În continuare a luat cuvîntul Dl Serghei TARAN, director al Centrului de Instruire a Personalu-

lui pentru Transporturi Internaţionale, care a menţionat că este necesar de a elabora Regulamentul co-

mitetului ramural care va fi elaborat de secţia respectivă a ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 

Drumurilor cu informarea agenţilor economici. Deseori se confundă profesia, ocupaţia şi lucrul. Pro-

pun de a invita specialişti din domeniu din cadrul  Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

care ar petrece un seminar în această direcţie. După aceasta este necesar de a elabora lista profesiilor 

muncitoreşti. Facem extrasul din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova pe aceste 5 domenii 

şi după aceasta avînd Regulamentul, fiecare grupă activează în domeniul său. Nu este corect ca de 

exemplu şeful unui anumit grup  să semneze standardul elaborat şi acest standard să fie aplicabil, nu 

este corect juridic. 



   

 

 În urma discuţiilor petrecute   

 
S-A HOTĂRÎT:  

 
1. Crearea Comitetului Sectorial pentru formare profesională în domeniul transporturilor şi infrastruc-

turii drumurilor, în următoarea componenţă: 

-Cuculescu Andrei, şef, Direcţia dezvoltarea drumurilor, MTID; 

-Mititiuc Petru, şef adjunct, Direcţia transport terestru, NTID; 

-Zaharia Igor, şef, Serviciul transport naval, MTID; 

-Dogotari Valentin, şef, Serviciul transport aerian, MTID; 

-Taran Serghei, Director, Centrul de Instruire a Personalului din Transport; 

-Cojocaru Oleg, şef studii, Combinatul Republican Instruire Auto; 

-Saracuţa Petru, şef adjunct, Serviciul infrastructura căii ferate; 

-Goncear Lucia, consultant superior, Serviciul resurse umane, MTID; 

-Teleman Veaceslav, director executiv, Asociaţia patronatelor drumarilor; 

-Rojnevschi Boris, preşedinte al Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor şi  

 Drumarilor din Moldova; 

-Vlad Ghenadie, jurist, Î.S. ”Gările şi Staţiile auto”; 

-Curmei Vadim, specialist, Î.S. ”Gările şi Staţiile auto”; 

-Clipa Igor, preşedinte al Patronatului Aviaţiei Civile din Republica Moldova;  

-Daţco Eugeniu, director general, Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din Moldova;  

-Albulesa Dumitru, consilier, Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto din Moldova. 

Membri supleanţi: 

-Andrieş Serafima, consultant, Serviciul resurse umane şi secretariat, Î.S. ”Administraţia de Stat a 

Drumurilor”. 

-Samoilenco Fiodor, administrator interimar, Î.S. „Centrul Aeronautic de Instruire”.  

 

2. A solicita delegarea unui specialist din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în 

domeniul muncii, pentru familiarizarea membrilor Comitetului Sectorial cu practicile avansate în do-

meniul elaborării standardelor ocupaţionale pentru profesiile  muncitoreşti. 

 
Preşedintele Comisiei ramurale pentru 

Consultări şi negocieri colective 

Viceministru Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor           Boris GHERASIM 

       

 

 

Secretarul Comisiei            Petru MITITIUC  

ANEXA B  

Lista membrilor Comitetului Sectorial pentru formare profesională în domeniul transporturilor 

şi infrastructurii drumurilor   

 

Nr. Numele, prenumele Instituţia, funcţia deţi-

nută 

Telefon e-mail 

1 Petru Mititiuc Şef adjunct Direcţia 

Transport Terestru, 

Ministerul Transportu-

rilor şi Infrastructurii 

Drumurilor 

069974477 mititiuc75@mail.ru 

2 Andrei Cuculescu  Şef Direcţia Dezvolta- 068111230 andrei.cuculescu@mtid.gov.md 

mailto:mititiuc75@mail.ru
mailto:andrei.cuculescu@mtid.gov.md


   

 

rea Drumurilor, Minis-

terul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumuri-

lor 

3 Igor Zaharia Şef Serviciul Transport 

Naval, Ministerul Tran-

sporturilor şi Infras-

tructurii Drumurilor 

068055455 admin.nav.moldova@gmail.com 

4 Valentin Dogotari Şef Direcţia Transport 

Aerian, Ministerul 

Transporturilor şi In-

frastructurii Drumurilor 

069300533 dogotari@mail.ru 

5 Sergiu Taran Preşedinte, Asociaţiei 

Expeditorilor şi 

Brocherelor Vamali 

069109701 s.taran@cipti.md 

6 Oleg Cojocaru Şef studii, Centru Re-

publican de Instruire 

Auto 

079455763 oleg.cojocaru@yandex.ru 

7 Petru Saracuţa Şef serviciul linie, 

IS”Calea Ferată din 

Moldova” 

069144812 saracutapetru@gmail.com 

8 Veaceslav Teleman Director executiv, Aso-

ciaţia patronatelor 

drumarilor 

069595525 teleman@asd.md 

9 Ghenadie Vlas Jurist, ÎS”Gările şi Sta-

ţiile Auto” 

078883307 vlas_ghenadie@mail.ru 

10 Lucia Goncear Specialist principal 

Serviciul resurse uma-

ne, Ministerul Tran-

sporturilor şi Infras-

tructurii Drumurilor, 

069594242 lucia.goncear@mtid.gov.md 

11 Igor Clipa Preşedinte, Patronatul 

Aviaşiei Civile  

068399633 pacrm@mail.md 

12 Boris Rojnevschi Preşedinte,  Federaţia 

Sindicatelor Transpor-

tatorilor şi Drumarilor 

069254943 bborisovici@gmail.com 

13 Dumitru Albulesa Consilier, Asociaţia 

Internaţională a Tran-

sportatorilor Auto 

069103780 aide@aita.md 

14 Eugen Daţco Director general, 

Unuinea Transportato-

rilor şi Drumarilor 

069250614 utd_chisinau@mail.ru 

15 Tudor Samoilenco Administrator interi-

mar, ÎS”Centrul Aero-

nautic de Instruire” 

069332255 tudors@mail.ru 

16 Valeriu Carauş Director adjunct pentru 

activitatea didactică, 

Colegiul de 

Ttransporturi 

069764486 carval@mail.md 

17 Petru Cujba Vixcedirector general, 

ÎS”Gările şi Staţiile 

Auto” 

068208881 adri200370@mail.ru 

mailto:admin.nav.moldova@gmail.com
mailto:dogotari@mail.ru
mailto:s.taran@cipti.md
mailto:oleg.cojocaru@yandex.ru
mailto:saracutapetru@gmail.
mailto:teleman@asd.md
mailto:vlas_ghenadie@mail.ru
mailto:lucia.goncear@mtid.gov.md
mailto:aide@aita.md
mailto:chisinau@mail.ru


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ANEXA C 

Proces verbal nr.2 

al Comitetului Sectorial în formare profesională în domeniul  

transporturilor şi infrastructurii drumurilor  
 
or.Chişinău           12.07.2012 

 

1 Au participat: 

-Cuculescu Andrei, şef, Direcţia dezvoltarea drumurilor, MTID; 

-Mititiuc Petru, şef adjunct, Direcţia transport terestru, MTID; 

-Zaharia Igor, şef, Serviciul transport naval, MTID; 

-Taran Serghei, Director, Centrul de Instruire a Personalului din Transport; 

-Cojocaru Oleg, şef studii, Combinatul Republican Instruire Auto; 

-Saracuţa Petru, şef adjunct, Serviciul infrastructura căii ferate; 

-Goncear Lucia, consultant superior, Serviciul resurse umane, MTID; 

-Rojnevschi Boris, preşedinte al Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor şi  

 Drumarilor din Moldova; 

-Vlad Ghenadie, jurist, Î.S. ”Gările şi Staţiile auto”; 

-Curmei Vadim, specialist, Î.S. ”Gările şi Staţiile auto”; 

-Samoilenco Fiodor, administrator interimar, Î.S.„Centrul Aeronautic de Instruire”.  

 

Ordinea de zi 

 

Alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului Comitetului Sectorial în formare profe-

sională în domeniul transporturilor şi infrastructurii drumurilor.  

Şedinţa a fost deschisă de către dl Cuculescu Andrei, şef al Direcţiei dezvoltarea drumurilor. 

În cadrul şedinţei, a fost ales unanim de către membrii Comitetului – Dl Andrei Cuculescu în 

calitate de preşedinte al şedinţei Comitetului Sectorial în formarea profesională în domeniul 

transporturilor şi infrastructurii drumurilor. 

În continuare, Dl Andrei Cuculescu a menţionat că conform Regulamentului Comitetului Secto-

rial în formare profesională în domeniul transporturilor şi infrastructurii drumurilor este necesar de a 

alege preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comitetului nominalizat. 

În continuare a luat cuvînt dl Samoilenco Fiodor, administrator interimar, Î.S.„Centrul Aeronau-

tic de Instruire”, care a menţionat că persoana care va fi numită preşedinte ar fi bine să întrunească aşa 

condiţii ca: sa activeze mai mulţi într-un domeniu, să fie competentă şi să reprezinte organul central de 

specialitate, adică ministerul, iar vicepreşedinte – persoana care este competentă în domeniul  de for-

mare profesională.  

 



   

 

În urma discuţiilor petrecute   

 

S-A HOTĂRÎT:  

  De a alegerea conducerea Comitetului Sectorial în formare profesională în domeniul 

transporturilor şi infrastructurii drumurilor în următoarea componenţă: 

Preşedintele - Mititiuc Petru, şef adjunct, Direcţia transport terestru, MTID; 

    Vicepreşedintele - Taran Serghei, Director, Centrul de Instruire a    Personalului din Transport; 

   Secretar        - Goncear Lucia, consultant superior, Serviciul resurse     

 umane, MTID 

 

 

Preşedintele şedinţei Comitetului  

Sectorial în formare profesională  

în domeniul  transporturilor şi  

infrastructurii drumurilor                           Andrei CUCULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

ANEXA D 

Proces-verbal nr.3 

al Comitetului Sectorial în formare profesională în domeniul  

transporturilor şi infrastructurii drumurilor 

     
or.Chişinău           26.07.2012 

 

Au participat: 

 

Preşedinte     -  Mititiuc Petru, şef adjunct, Direcţia transport terestru, MTID;  

Vicepreşedinte - Taran Serghei, director, Centrul de Instruire a Personalului din           

        Transport; 

Membrii:      - Zaharia Igor, şef, Serviciul transport naval, MTID; 

       - Dogotari Valentin, şef, Serviciul transport aerian, MTID; 

       - Cojocaru Oleg, şef studii, Combinatul Republican Instruire Auto; 

       - Samoilenco Fiodor, administrator interimar, Î.S.„Centrul Aeronautic                       

de Instruire”; 

       - Albulesa Dumitru, consilier, Asociaţia Internaţională a                    

        Transportatorilor Auto din Moldova; 

       - Goncear Lucia, consultant superior, Serviciul resurse umane, MTID,                     

secretar. 

Invitaţi:      - Olari Maria, şef, Serviciul resurse umane. 

 

 

Ordinea de zi 

1. Stabilirea direcţiilor prioritare de activitate a Comitetului Sectorial. 

2. Diverse. 

 

 A luat cuvîntul Dl Petru Mititiuc, care a trasat obiectivele şedinţei.  

Dlui a comunicat că în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.952 din 16.12.2011 cu 

privire la modul de elaborare a standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti a fost instituit 

Comitetului Sectorial pentru formare profesională în domeniul transporturilor şi infrastructurii 

drumurilor, iar pentru o activitatea eficientă a comitetului este necesar de a stabilit direcţiile prioritare  

de activitate, după cum urmează: 

1. Reactualizarea Nomenclatorului de meserii la compartimentul transporturilor şi infrastruc-

tura drumurilor. 

 2. Consolidarea şi dezvoltarea Comitetului Sectorial. 

 3. Participarea la determinarea categoriilor de specialişti (meseriilor) necesare  ramurii şi a 

numărului de persoane înmatriculate la studii. 

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

învăţămîntului vocaţional-tehnic. 

 5. Promovarea sistemului de Formare profesională continuă şi certificare în  ramură. 

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

 şi de asemenea de creat subcomitetele sectoriale pentru formare profesională pe domenii, care să fie 

coordonate de un membru al comitetului. 

 Totodată, în urma discuţiilor  Dl Petru Mititiuc a propus de format următoarele subcomitete: 



   

 

1. Subcomitetul sectorial pentru formare profesională în domeniul transportului auto, coordonator - 

dl Albulesa Dumitru. 

2. Subcomitetul sectorial pentru formare profesională în domeniul transportului aerian, coordonator - 

dl Samoilenco Fiodor. 

3. Subcomitetul sectorial pentru formare profesională în domeniul transportului naval, coordonator - 

dl Zaharia Igor. 

4. Subcomitetul sectorial pentru formare profesională în domeniul transportului feroviar, coordonator 

- dl Saracuţa Petru. 

5. Subcomitetul sectorial pentru formare profesională în domeniul infrastructurii drumurilor, coordo-

nator - dl Cuculescu Andrei. 

În continuare a luat cuvîntul Dna Maria olari care a menţionat că pentru a reactualiza Nomenclato-

rul de meserii din aceste 5 domenii, este necesar să cunoaştem clar care profesii pot fi excluse şi care 

profesii  noi au apărut. 

Totodată, a luat cuvîntul Dl Serghei Taran care a menţionat că pentru aceasta e nevoie de efectuat 

un sondaj, iar în Hotărîrea Guvernului nr.952 din 16.12.2011 cu privire la modul de elaborare a stan-

dardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti, nu sînt definite noţiunile  de specialitate şi califi-

care. 

În continuare a luat cuvîntul Dl Dumitru Albulesa, care a menţionat că specialitatea este descrisă în 

curriculum-ul instituţiei de învăţământ, însă este necesar de precizat dacă tot în aşa mod e descrisă şi în 

Clasificatorul ocupaţiilor. 

A luat cuvîntul Dl Serghei Taran care a menţionat că ar fi binevenit să fie incluşi în comitet şi re-

prezentanţi de la Academia de Transporturi şi Informatică din or.Chişinău sau de la Colegiul de Tran-

sporturi din or.Chişănău ca membri supleanţi. De asemenea, Dlui a propus de a solicita de la Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei de a petrece un seminar consultativ  pentru membrii comitetului. 

 În cadrul şedinţei, s-a propus ca Dl Fiodor Samoilenco să fie propus în cadrul Comitetului Sec-

torial pentru formare profesională în domeniul transporturilor şi infrastructurii drumurilor ca membru, 

iar Dl Igor Clipa ca membru supleant. 

 În urma discuţiilor: 

 

S-A HOTĂRÎT:  

1. De a proba crearea subcomitetelor sectoriale pe domenii. 

2. De a aproba direcţiile  prioritare de activitate a Comitetului Sectorial. 

3. A solicita de la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei organizarea unui seminar 

consultativ pentru membrii Comitetului Sectorial.  

  

 

Preşedintele Comitetului Sectorial  

în formare profesională în domeniul  

transporturilor şi infrastructurii drumurilor   Petru MITITIUC 

        

 

 

Secretarul Comitetului      Lucia GONCEAR   

 



   

 

ANEXA E 

Proces-verbal nr.4 

al Comitetului Sectorial în formare profesională în domeniul  

transporturilor şi infrastructurii drumurilor 

     
or.Chişinău       ora15.00    17.01.2013 

 

Au participat: 

 

Preşedinte:  - Mititiuc Petru, şef adjunct, Direcţia transport rutier, MTID;  

Membrii:  - Zaharia Igor, şef, Serviciul transport naval, MTID; 

- Albulesa Dumitru, consilier, Asociaţia Internaţională a                      Transportatori-

lor Auto din Moldova; 

- Saracuţa Petru, şef adjunct, Serviciul infrastructura căii ferate; 

- Teleman Veaceslav, director executiv, Asociaţia patronatelor drumarilor; 

- Rojnevschi Boris, preşedinte al Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor şi  Drumarilor din 

Moldova; 

- Vlas Ghenadie, jurist, Î.S. ”Gările şi Staţiile auto”; 

- Daţco Eugeniu, director general, Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din Moldova; 

- Goncear Lucia, consultant superior, Serviciul resurse umane, MTID,  secretar. 

 

Invitaţi:  Cujba Petru, vicedirector, Î.S.”Gările şi Staţiile auto” 

 

 

S-a aprobat şi s-a examinat ordinea de zi: 

Informaţie cu privire la deplasarea la Kiev. 

Raportor: Dl Mititiuc Petru. 

Prezentarea informaţiei privind examinarea Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldo-

va. 

Raportori: Responsabili pe subcomitetele formate. 

Diverse. 

 

La prima întrebare din ordinea de zi, dl Mititiuc Petru a prezentat informaţia despre deplasarea 

la Kiev, unde cu suportul  Fundaţiei Europene de Formare (ETF) a fost organizat un atelier de lucru cu 

privire la rolul comitetelor sectoriale, funcţiile lor etc. La acest atelier au fost prezentate şi exemple a 

Comitetelor deja existente din ţările Uniunii Europene (în special Croaţia) şi a standardelor elaborate şi 

aprobate (materialele se anexează).   

În cadrul discuţiilor, la a doua întrebare, dl Daţco Eugeniu a menţionat că pentru a elabora sau a 

reexamina un standard ocupaţional e necesar de avut un  model.  Dl Daţco Eugen a propus să solicităm 

de la Comitetul sectorial din România  standarde elaborate. Dl Saracuţa  Petru a informat că asemenea 

standarde pot fi prezentate de partea română, dar contra plată.  În acest context, dl Mititiuc Petru a pre-

zentat  4 proiecte a standardelor ocupaţionale, care au fost examinate la şedinţa Consiliului Naţi-

onal pentru standardele ocupaţionale şi certificare a competenţelor profesionale, menţionînd că 

dacă ele au fost aprobate de Consiliul menţionat, deci pot servi ca model (materialele se anexează). 

Tot în acest context, dl Cujba Petru a prezentat “Metologia pentru Evaluarea Necesităţilor de 

Instruire Profesională Continuă (IPC)”, care  de asemenea poate servi ca un suport metodologic pentru 

elaborarea standardelor în domeniu (materialele se anexează). 

În continuare a luat cuvîntul dl Mititiuc P. care a menţionat, că pentru a elabora standardele e 

necesar de a  reactualiza Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova pentru a  cunoaşte clar care 

profesii pot fi excluse şi care profesii  noi au apărut. Reieşind din aceasta, coordonatorii subcomitetelor 

sectoriale pînă la următoarea şedinţă să examineze Clasificatorul ocupaţiilor din RM, cu prezentarea 

informaţiei respective. 



   

 

De asemenea Dl petru Mititiuc a informat membrii Comitetului că a parvenit o scrisoare din 

partea Colegiului de Transporturi din Chişinău, care solicită ca în cadrul comitetului sectorial să fie 

incluşi şi profesori din cadrul acestei instituţii de învăţămînt. Membrii Comitetului Sectorial au susţinut 

ideia propusă, cu prezentarea candidaţilor în cadrul Comisiei ramurale pentru consultări şi negocieri 

colective din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor. 

Dl Albulesa Dumitru a propus ca următoarea şedinţă să fie convocată  pe 24 ianuarie curent. 

 

S-a hotărît:  

 

1. Prezentarea informaţiei de către conducătorii de subcomitete privind examinarea Clasificato-

rului Ocupaţiilor din Republica Moldova în cadrul următoare şedinţe din data de 24.01.2013. 

2. Diverse. 

 

  

 

Preşedintele Comitetului Sectorial  

în formare profesională în domeniul  

transporturilor şi infrastructurii drumurilor   Petru MITITIUC 

        

 

 

Secretarul Comitetului      Lucia GONCEAR 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ANEXA F 

 

APROBAT: Comisia ramurală pentru consultări şi negocieri colective 

Hotarârea nr.l  

 din 10 mai 2012   
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. .. 

 
 
 
 

Regulamentul 

privind activitatea Comitetului Sectorial în formarea profesională în domeniul 

transporturilor şi infrastructurii drumurilor  
 

 
 
 

I. Dispozitii generale 

1.  Prezentul  Regulament  este  elaborat  în  conformitate  cu  Regulamentul 

cadru privind activitatea Comitetului Sectorial în formarea profesională şi, aprobat de 

Comisia  națională  pentru  consultări  şi negocieri  colective  (Hotărârea  nr.4  din 

28.03.2012)  şi  stabileşte  modul  de  organizare  şi  funcționare   a  
Comitetului 
. ,.  /• 

Sectorial în  formarea profesională în domeniul transporturilor  şi infrastructurii  
drumurilor (in continuare Comitet Sectorial).   

2. Comitetul Sectorial este instituit prin decizia Comisiei ramurale pentru con-

sultări  ş i negocieri  colective  ca  organ  consultativ  fără statut  de  persoană juri-

dică.  

3. Comitetul Sectorial are ca scop dezvoltarea, în ramurile transporturilor şi  

infrastructurii drumurilor, a unei forţe de muncă moderne, competente şi adapta-

bile la cerinţele crescânde ale pieței muncii.   

4.  În  activitatea  sa Comitetul  Sectorial se călăuzește   de  
Constituția 

Republicii  Moldova,  Codul  muncii,  tratatele  internaționale  la  care  Republica 

Moldova este parte, de prezentul Regulament şi alte acte normative in domeniu.  

5. Principiile de bază ale activităţii Comitetului Sectorial sunt: 

a)  legalitatea; 

b)  egalitatea membrilor; 

c)  paritatea reprezentării membrilor; 

d)  împuternicirile reprezentanților membrilor; 

e)  încrederea mutuala intre membri; 

f)  îndeplinirea  angajamentelor asumate de membri; 

g) adoptarea de decizii, întreprinderea de acțiuni în limitele regulilor  şi procedurilor 

coordonate de membri; 

h)  stabilirea parteneriatelor cu organizații similare, întreprinderi, instituții 

de formarea profesionala din tara i de peste hotare.  
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II. Atribut.iile Comitetului Sectorial. 
6.  Comitetul Sectorial are următoarele atribuții: 

 

             a)  consolidarea dialogului social dintre parteneri în procesul de elaborare în   

implementare a  bazelor  de  reglementare  a  relațiilor  în  domeniul  formării profesio-

nale la nivel de ramură;    

b) studierea tendințelor internaționale în domeniul dezvoltării activității 

economice  şi corelării formării profesionale;    

c)  contribuirea   la  dezvoltarea   unei  oferte   de  formare   profesională 

corespunzătoare cerințelor actuale şi de perspectivă ale pieței forţei de muncă;  

d)  cooperarea  cu alte  comitete  sectoriale  ale  ramurilor  economiei 

naționale pentru cercetarea tendințelor pieței muncii şi transferul de experiențe în 

domeniul dezvoltării sistemului de formare profesională.    
 

III. Funct.iile de bază ale Comitetului Sectorial  
 
7. Comitetul Sectorial are următoarele funcţii de bază:     

a)  acordă asistenţă autorităţilor publice de resort în stabilirea politicii de 

formare profesionala în ramurile gestionate;  

b) contribuie  la  funcționarea  eficientă  a  sistemului  de  formare 

profesionala receptivă la necesităţile pieței muncii;     . 

c)       elaborează   propuneri  la     proiectele   documentelor   de  politici  în 

domeniul formării profesionale în domeniul transporturilor şi infrastructurii drumuri-

lor; 

d)  promovează  sistemul de evaluare bazat pe competente;  

e)  efectuează cercetări calitative la nivel de ramură privind piața muncii 

şi  identifică  profilurile  ocupaționale  şi conținutul  calificărilor  necesare  pe piața 

muncii, precum i le recomanda spre aprobare;  

f)  înaintează  propuneri  privind modificarea  şi completarea 

Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova;  

g)  inițiază  procesele  de elaborare  a standardelor  ocupaționale  în  baza 

tendințelor de dezvoltare a ramurii şi a pieței muncii;  

h)  participă  la revizuirea  standardelor  de  formare   profesionala  în 

domeniul transporturilor ş i infrastructurii drumurilor;  

i)  acordă suportul pentru elaborarea şi validarea curriculum-ului pentru 

instituțiile de formare profesionala în ramură;   

j)  validează standardele ocupaționale la nivel de ramură;  

k)  validează calificările profesionale la nivel de ramură; 

l)  stabileşte  competenţele  generale  necesare  ocupațiilor  din ramură şi 

transferabilitatea acestora în raport cu celelalte ramuri; 

m)  asigură  certificarea  competenţelor  profesionale  prin aplicarea 

principiilor  comune  pentru  formarea  profesionala  inițiala  şi continuă,  pe  baza 
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analizei  ocupaționale,  în  context  formal,  non formal  ş i informal  de  pregătire 

profesională.  
 
 

IV. Drepturile Comitetului Sectorial 

8. Comitetul Sectorial are urmatoarele drepturi: 

 
a. să creeze  Grupul  de lucru pentru analiza ocupaționala  şi Grupul de 

elaborare a standardelor ocupaționale;  

 
b. să instituie  Comisiile  de  verificare şi validare  a  standardelor ocupaţionale;   
c. să coopereze cu celelalte Comitete Sectoriale în vederea armonizării strategiei şi 

politicilor privind calificările profesionale;  
d. sa solicite de la agenții economici şi instituțiile din ramură informații relevante  şi 

propuneri  referitor  la  componenţa  nominală  a  grupurilor  de  lucru pentru analiza 
ocupațională şi de elaborare a standardelor ocupaționale, precum  şi în Comisiile de 
verificare şi validare a standardelor ocupaționale.  
 

 

V. Componenţa Comitetului Sectorial 

9.Comitetul Sectorial se instituie pe principii de paritate din reprezentanții 

partenerilor sociali la nivel de ramură, la inițiativa acestora.  

10. Comitetul Sectorial include în componenţa sa nu mai puțin de 3 membri şi 

2 membri supleanți din partea fiecărui partener social.  

11. Membrii Comitetului Sectorial sunt numiți pe o perioada  de cel puțin 5 

ani şi pot fi revocați prin decizia partenerului social care l-a înfiinţat.  

12. Partenerii sociali urmează să numească membri noi în locul celora care 

au fost revocați, în termen de cel mult 5 zile din data revocării.  

13.  Membrilor  Comitetului  Sectorial,  pe perioada convocării  în   ședințe  a 

Comitetului,  li  se  păstrează  locul  de  munca,  salariul  mediu,  precum  şi  toate 

garanțiile sociale de care beneficiază salariații unităţii.  

14.  Comitetul  Sectorial  alege  preşedintele,   vicepreş edintele  şi secretarul 

dintre membrii săi pe o perioada de cel puţin un an. 

15.  Alegerea  preşedintelui,  vicepreşedintelui  şi secretarului  se  adoptă  cu 

majoritatea simpla de voturi ale membrilor săi.  
 

 

VI. Conducerea Comitetului Sectorial 

16.  Conducerea   Comitetului   Sectorial este constituită   din  preşedintele, vi-

cepreş edintele şi secretarul Comitetului Sectorial.  

17. Preşedintele Comitetului Sectorial exercita următoarele atribuții: 

a)  organizează şi conduce  activitatea Comitetului Sectorial; 

b) prezidează  ș edințele Comitetului Sectorial; 

c)  certifică procesele-verbale ale  ședințelor Comitetului Sectorial;   

d)  organizează,  după caz, consultări în chestiunile ce ţin de competenta 

Comitetului Sectorial; 
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e)      reprezintă Comitetul Sectorial în relațiile cu terțe părţi, în limitele compe-

tentei   sale,  şi este  responsabil    de  chestiunile   aferente   domeniului  de activi-

tate al Comitetului Sectorial; 

f)       prezintă rezultatele activității Comitetului la  ședințele  Comisiei pentru 

consultări şi negocieri colective la nivel de ramură. 

18.  Vicepreş edintele  Comitetului  Sectorial,  în  absenţa  Preşedintelui 

Comitetului Sectorial îndeplineşte atribuţiile acestuia  
 
19. Secretarul  asigura  funcționarea  Comitetului  Sectorial şi exercită  
următoarele atribuții:  

a) întocmeș te  procesele-verbale   ale şedinţelor Comitetului  Sectorial, precum şi 
alte lucrări de secretariat; 

b) pregăteș te  ședințele Comitetului Sectorial;  

        c)  execută dispozițiile Preşedintelui Comitetului; 

             d)  asigură transparenta activității Comitetului Sectorial; 

        e)       informează Comitetul Sectorial despre executarea hotărârilor acestora ante-

rioare; 

         f)  certifică procesele-verbale ale  ședințelor  Comitetului Sectorial; 

        g)       Secretarul  Comitetului  Sectorial  poate  îndeplini  şi alte  atribuții  in 

limitele competentei sale. 

 

VII. Organizarea activității Comitetului Sectorial 

20. Comitetul Sectorial activează in baza prezentului regulament. 

21. Comitetul  Sectorial îşi  desfăşoară  activitatea în formă de  ş edințe,  care 

sunt convocate de către preşedinte sau la inițiativa a cel puțin 2 membri ai  acestuia, 

dar nu mai rar de 4 ori pe an, iar în funcție de necesităţi poate întruni în ședințe 

extraordinare.  ·. ;; . 

22. Materialele referitoare la chestiunile pasibile de examinare, se prezintă Se-

cretarului  Comitetului  Sectorial  de către Preşedinte  sau  membrii  care inițiază 

convocarea    şedinţei  Comitetului   Sectorial,   cu  cel   puțin   10  zile  înainte   de 

convocarea  şedinţei.  

23.  Proiectul  ordinii  de  zi  a  ș edinței  Comitetului  Sectorial  şi materia-

lele privind chestiunile puse în discuție se prezintă membrilor Comitetului Sectorial 

de către Secretarul acestuia, cu cel puțin 7 zile înainte de convocarea  ș edinței.   

24.  Ședințele  Comitetului  Sectorial  sunt  deliberative  in  cazul  in  care  la 

ședințe sunt prezenți cel puțin 2/3 din membrii acestuia. 

25. Comitetul Sectorial adopta, in limitele competentei, hotărâri, prin majorita-

tea simpla de voturi ale  membrilor săi. 

26. Procesul-verbal  al  ședinței se întocmește de către Secretarul Comitetului 

Sectorial in termen de 10 zile şi se prezintă membrilor Comitetului după aprobarea 

acestuia de Preşedintele şi Secretarul Comitetului Sectorial.  
 

 

VIII. Dispoziții finale 
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27.  Comitetul   Sectorial  şi   încetează   activitatea   prin decizia  Comisiei 

ramurale pentru consultări ş i negocieri colective.  

 


