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Printre principalele activităţi ale Comitetului Sectorial în domeniul transporturilor şi 

infrastructurii drumurilor planificate pentru anul 2015 se numără:    

1. Identificarea formatorilor şi instruirea membrilor Comitetului Sectorial în elaborarea Analizei 

Ocupaţionale, Profilului Ocupaţional şi a Standardelor Ocupaţionale;   

2. Consolidarea capacităţilor Comitetului prin atragerea experţilor care vor fi implicaţi în 

elaborarea Standardelor Ocupaţionale;   

3. Elaborarea Standardelor Ocupaţionale pentru următoarele profesii muncitoreşti: 

a. Conducător troleibuz; 

b. Electrician electronist auto;  

c. Lăcătuş la repararea automobilelor; 

d. Lăcătuş la repararea tractoarelor şi maşinilor rutiere; 

e. Vulcanizator; 

f. Operator la staţiile de alimentare; 

g. Lăcătuş-montator aparatură; 

h. Maşinist (mecanic) la locomotive cu motor termic; 

i. Maşinist (mecanic) la trenuri cu motor Diesel.  

4. Stabilirea unui parteneriat cu viitorul Centrul de Excelenţă în domeniul Transporturilor, în 

special pe componenta elaborărilor: Standarde Ocupaţionale, Calificări profesionale şi 

Curriculum; 

5.  Stabilirea unui parteneriat cu Centrul Republican pentru Dezvoltarea Învăţământului 

Profesional (CRDIP) în cadrul Platformei de Dialog Social prin participarea comună la elaborări 

pentru învăţământul profesional tehnic; 

6. Stabilirea unui parteneriat cu sindicatele din ramură şi atragerea acestora în activitatea 

Comitetului;    

7. Stabilirea parteneriatelor viabile cu actorii naţionali şi internaţionali din sfera învăţământului 

profesional tehnic: ONG-uri, Proiecte de Asistenţă a UE; Centre de formare etc.;  

8. Consolidarea capacităţilor Comitetului Sectorial prin:   

a. atragerea noilor membri în Comitet;   

b. repartizarea mai clară a funcţiilor din cadrul conducerii Comitetului; 

c.  repartizarea clară a sarcinilor membrilor Comitetului;  

d. elaborarea şi implementarea unui plan de formare a membrilor Comitetului în 

domeniile de specializare a Comitetului, în managementul proiectelor etc.; 

e. organizarea cu ajutorul partenerilor a vizitelor de studii în statele în care comitetele 

sectoriale sunt actori relevanţi în sfera formării profesionale;  

9.  Elaborarea unui plan de acţiuni privind cartografierea ocupaţiilor din sectorul transporturilor 

şi identificarea resurselor financiare necesare pentru implementarea  acestuia;  

10. Formularea, la necesitate a propunerilor relevante privind actualizarea Clasificatorului 

Ocupaţiilor, a Nomenclatorului meseriilor etc; 

11. Atragerea donatorilor, partenerilor relevanţi pentru elaborările necesare sistemului de 

învăţământ profesional tehnic; 

12. Colaborarea cu alte comitete în vederea promovării unui statut juridic clar pentru activitatea 

Comitetelor Sectoriale.   


