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GLOSAR 
 
COMPETENȚĂ 
 
Competenţă – abilitate confirmată de a folosi cunoaşterea şi abilitățile personale, sociale şi/sau 
metodologice în situaţii de muncă ori de studiu şi în dezvoltarea profesională şi/sau personală; 
competențe generice (transversale) – capacități care transcend un anumit domeniu/program de 
studii, avînd o natură transdisciplinară. Acestea constau în abilităţi de lucru în echipă, abilităţi de 
comunicare orală şi scrisă în limba maternă/străină, utilizarea tehnologiei informaţiei şi 
comunicării, rezolvarea de probleme şi luarea de decizii, recunoaşterea şi respectul diversităţii şi 
multiculturalităţii, autonomia învăţării, iniţiativă şi spirit antreprenorial, deschidere către 
învăţarea pe tot parcursul vieţii, respectarea şi dezvoltarea valorilor şi a eticii profesionale; 
 
Competenţe-cheie – pachet multifuncţional, transferabil de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini de 
care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, incluziunea socială şi 
găsirea unui loc de muncă. Acestea sînt: competenţe de comunicare în limba română; 
competenţe de comunicare în limbi străine; competenţe în matematică, ştiinţe şi tehnologie; 
competenţe digitale; competenţa de a învăţa să înveţi; competenţe sociale şi civice; competenţe 
antreprenoriale şi spirit de iniţiativă; competenţe de exprimare culturală şi de conştientizare a 
valorilor culturale; 
 
Competenţe profesionale – capacitatea confirmată de a folosi cunoştinţele, abilităţile şi 
atitudinile personale şi sociale în situaţii de muncă sau de studiu, în dezvoltarea profesională şi 
personală; 
 
Competenţe profesionale generale – competențe proprii unui grup de meserii/profesii înrudite 
în cadrul unui domeniu ocupaţional, raportarea competenţelor generale la o meserie/profesie, 
specialitate concretă efectuîndu-se prin formularea competenţelor profesionale specifice; 
 
Competenţe profesionale specifice – sistem de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini care, prin 
valorificarea unor resurse, contribuie la realizarea individuală sau în grup a unor sarcini stabilite 
de contextul activităţii profesionale. Aceste competenţe vor fi formulate în termeni de cerinţe 
asociate unei singure profesii, pe care trebuie să le întrunească persoana pentru a putea îndeplini 
anumite lucrări în cadrul unei meserii/profesii/specialităţi şi pentru a se integra în cîmpul muncii; 
deprinderi – abilităţi de a aplica rezultatele cunoaşterii pentru a îndeplini sarcini şi a rezolva 
probleme; 
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OCUPAȚIE 
 
Ocupaţie – activitate utilă, aducătoare de venit (în bani sau în natură) pe care o desfăşoară o 
persoană în mod obişnuit într-o unitate economico-socială şi care constituie pentru aceasta sursă 
de existenţă; ocupaţia poate fi exprimată prin funcţie sau meserie; 
 
Abilitate – set de operaţii (de la nivelul celor automatizate, de tipul deprinderilor, pînă la 
strategiile creative, inovative) care, în baza experienţei, guvernează eficienţa unei acţiuni în 
raport cu o sarcină. 
 
Cunoştinţe – rezultat al asimilării informaţiei prin învăţare. Cunoştinţele reprezintă ansamblul de 
fapte, principii, teorii şi practici legate de un anumit domeniu de muncă sau de studiu; 
 
Capital uman  - cumulul de cunoștințe, obiceiuri, calități sociale și personale, incluzând 
creativitatea, implicat în capacitatea de a munci, care, la rândul ei, duce la producția de bunuri 
materiale și servicii. 
 
Resurse umane - resursele productive cele mai limitate si cele mai importante, care creeaza cele 
mai mari si mai de durata avantaje pentru o organizatie.  Resursele Umane sunt importante 
pentru cunostintele, abilitatile, aptitudinile si motivarea persoanelor in cadrul organizatiei, sunt 
cele mai putin mobile dintre cei patru factori de productie, si (in conditii potrivite) invata si se 
dezvolta odata cu trecerea timpului si cu experienta acumulata, ceea ce nici o alta resursa nu 
reuseste. 
 
CALIFICARE  
 
Calificare – recunoaştere oficială a valorii rezultatelor individuale ale învăţării pentru piaţa 
muncii, precum şi a educaţiei şi formării profesionale continue printr-un act de studii (diplomă, 
certificat, atestat) ce conferă dreptul legal de a practica o profesie/meserie. Modalități de 
recunoaștere a calificării: 
    a) formală – proces de atribuire a unui statut oficial deprinderilor şi/sau competenţelor 
demonstrate de o persoană, prin acordarea unui certificat sau prin acordarea echivalării, prin 
acordarea unităţilor de credite, validarea deprinderilor şi/sau competenţelor; 
    b) socială – confirmarea valorii deprinderilor şi/sau a competenţelor unei persoane de către 
partenerii economici şi sociali. 
 
Nivel de calificare - indice de complexitate și amploarea sarcinilor și atribuțiilor exercitate în 
limitele ocupației. Nivelul de calificare se determină ținînd cont de unu sau cîțiva din factorii 
următori: 

a) caracterul muncii îndeplinite în cadrul unei ocupații conform sarcinilor și atribuțiilor  
tipice stabilite pentru fiecare nivel de calificare în ISCO-08; 

b) nivelul instruirii formale în conformitate cu definițiile Clasificării internaționale standard   
a educației (ISCED), necesar pentru îndeplinirea calificată a sarcinilor și atribuțiilor; 
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volumul instruirii neformale și/sau a experienței anterioare de muncă pentru o ocupație similară, 
necesar pentru îndeplinirea calificată a sarcinilor și atribuțiilor 
 
Cadrul european al calificărilor (EQF) – sistem de organizare (structurare) care facilitează 
perceperea la nivel european a calificărilor din diferite sisteme naţionale şi sectoriale; 
 
Cadru naţional al calificărilor – sistem unic de organizare, la nivel naţional sau la nivelul unui 
sistem de învăţămînt, cunoscut şi acceptat de comunitatea internaţională, prin intermediul căruia 
toate calificările şi alte realizări din domeniul învăţămîntului profesional pot fi raportate unele la 
altele într-un mod coerent. Cadrul național al calificărilor este definit printr-un şir de concepte: 
calificare, cunoştinţe, abilităţi, competenţe, deprinderi, finalităţi de studiu; 
specialitate – complex de competenţe profesionale obţinute prin instruire într-un anumit 
domeniu; 
 
Descriptori de nivel al calificărilor – criterii calitative de evaluare care descriu modul de 
manifestare a competenţelor exprimate prin finalităţi de studiu/rezultate ale învăţării 
elevului/studentului şi permit determinarea gradului de realizare a acestora (minim, mediu, 
maxim). În conformitate cu nivelul atins, descriptorii permit acordarea de calificative; 
transparenţa calificărilor – grad de explicitate al calificărilor (academice sau profesionale) care 
permite identificarea şi compararea valorii de piaţă a acestora (sectorială, regională, naţională 
sau internaţională) fie pe piaţa muncii, fie pe piaţa serviciilor educaţionale şi a formării 
profesionale. 
 
Registrul naţional al calificărilor (RNC) – bază de date națională care cuprinde descrierea 
calificărilor din Republica Moldova recunoscute la nivel național, incluse în: 
 
 Calificare suplimentară – obţinere de cunoştinţe şi deprinderi necesare pentru activitatea 
profesională la o nouă specialitate/specializare corespunzătoare aceluiaşi domeniu general de 
studii sau formare profesională, în baza aceluiaşi nivel conform Clasificării Internaţionale 
Standard a Educaţiei din 2011 (în continuare – ISCED); 
 
 
FORMARE PROFESIONALĂ  
 
Curriculum - orice activitate educativă elaborată de şcoală şi dirijată spre un scop, care are loc în 
interiorul instituţiei sau în afara ei”. În semnificaţia sa cea mai largă, curriculum „implică orice 
experienţă personală dobândită în diferitecontexte şi situaţii socio-culturale”. (UNESCO) 
 
Formare profesională – proces de instruire în urma căruia se obţine o calificare atestată printr-un 
certificat sau o diplomă, eliberată în condiţiile legii; ansamblu de măsuri sau activităţi de 
pregătire, organizate şi coordonate de  unitate, concepute exclusiv  cu scopul de a oferi instruire 
sau formare  profesională unui grup de persoane. Instruirea se realizează de un personal calificat 
(profesori, lectori, specialişti etc.) pentru o perioadă de timp bine stabilită şi planificată  de către 
organizatorii cursului. Cheltuielile sunt acoperite total sau parţial  de unitate; orice  proces  de 
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instruire  în urma căruia un salariat dobîndeşte o calificare, atestată printr-un certificat  sau o 
diplomă, eliberate în condiţiile legii. 
 
Formare profesională inițială – pregătire în scopul dobîndirii de competențe profesionale minime 
necesare pentru obținerea unui loc de muncă; 
 
Formare continuă – ansamblul activităţilor orientate spre actualizarea periodică a pregătirii 
profesionale iniţiale, spre adaptarea acesteia la noile exigenţe ale desfăşurării activităţii 
profesionale, spre asimilarea unor noi cunoştinţe şi competenţe. 
 
Formare profesională continuă  –  orice proces de instruire în cadrul căruia un salariat, avînd deja 
o calificare ori o profesie, îşi completează cunoştinţele profesionale  prin aprofundarea  achiziţiile  
într-un anumit domeniu al specialităţii de bază sau prin deprinderea unor metode sau procedee 
noi aplicate în cadrul specialităţii respective. 
 
Formare tehnică  –  orice sistem de instruire  prin care  un salariat însuşeşte procedeele de 
aplicare în procesul muncii a mijloacelor  tehnice şi tehnologice. 
 
Formare continuă a adulţilor – componentă a învăţării pe tot parcursul vieţii, care asigură accesul 
continuu la ştiinţă, informaţie, cultură, în vederea adaptării flexibile a individului la noile realităţi 
socioeconomice în permanentă schimbare şi în scopul dezvoltării competenţelor necesare pentru 
activitatea profesională şi socială; 
 
Furnizori de formare a adulților – persoane juridice de drept public sau privat care pot presta 
servicii de formare continuă, cu respectarea standardelor de pregătire profesională şi a legislaţiei 
în vigoare; 
 
Învăţământ la locul de muncă (ucenicie) – instruire profesională desfăşurată fără detaşare de la 
locul de muncă. Poate include întreg procesul de instruire sau poate fi combinată cu activităţi de 
formare desfăşurate în alte condiţii; 
 
Învăţare formală  –  program sau curs  educaţional.Urmarea acestora conduce laapariţia unei 
totalităţi de drepturi reglementate, inclusiv dreptul  persoanei de a  desfăşura o activitate 
profesională remunerată, de a obţine o funcţie mai înaltă, de a-şi continua studiile. Aceste 
drepturi decurg din eliberarea unei diplome  sau certificat  de stat  prestabilit. 
 
Învăţare nonformală  – program sau curs de formare  necertificate care oferă dreptul de a  presta 
activităţi profesionale potrivit profilului; de obicei  se referă la formarea vocaţională.  
   
Învăţare informală  –  proces  de formare sau  dezvoltare a  competenţelor, care se desfăşoară în 
afara sistemului de învăţămînt  ca institut social  cu funcţii specifice, adică în  procesul cotidian 
prin intermediul comunicării, lecturii, instituţiilor de cultură, învăţării în baza experienţei proprii şi 
a  celor din jur. Nu deţine atribute  pedagogice.  
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Învăţare pe tot parcursul vieţii – proces continuu de oportunităţi flexibile de învăţare, corelînd 
învăţarea şi competenţele dobîndite în instituţiile formale cu dezvoltarea competenţelor în 
contexte nonformale şi informale 
 
Organizaţie care învaţă  – o organizaţie la nivelul căreia, prin intermediul învăţării, angajaţii sînt 
implicaţi într-un proces de  permanentă înţelegere şi interpretare a lumii şi a relaţiilor lor cu 
lumea; o structură unde oamenii îşi manifestă continuu capacitatea de a crea rezultatele pe care 
le doresc, unde sînt stimulate noi modalităţi de gîndire, unde fiecare are libertatea de a aspira şi 
unde fiecare învaţă cum să înveţe alături de celălalt. 
 
Beneficiari ai programelor de formare profesională – persoane (fizice şi juridice) cărora, în 
temeiul unui contract, li se prestează servicii de instruire, în urma cărora obţin o calificare, care se  
atestă printr-un certificat sau o diplomă, eliberată în condiţiile legii; 
 
Perfecţionare – pregătire profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea 
cunoştinţelor, deprinderilor sau  competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o 
calificare; 
 
 Policalificare – calificare care asigură unei  persoane posibilitatea de a presta mai multe tipuri de 
activități profesionale; 
 
Recalificare – pregătire/instruire profesională pentru obţinerea unei noi calificări profesionale 
sau a unei noi meserii; 
  
Specializare – obţinere de cunoştinţe şi deprinderi într-o arie restrînsă din sfera de cuprindere a 
unei ocupaţii sau profesii. 
  
Programe de formare axate pe standarde educaţionale – planuri de formare amănunţite, 
structurate pe baza unui set de secvenţe logice de învăţare sau strategii flexibile de formare, care 
conduc la dobîndirea competenţelor menţionate în standardul educaţional; 
 
Rezultate ale învăţării/finalităţi de studiu – set de cunoştinţe, abilităţi, deprinderi, valori şi/sau 
competenţe pe care o persoană le-a dobîndit și este capabilă să le demonstreze după finalizarea 
procesului de învăţare; 
 
 
PROFIL&STANDARD OCUPAȚIONAL 
 
Profil ocupaţional – descriere a unei meserii/profesii/specialităţi/ocupaţii, ce include atribuţii 
funcţionale şi sarcini de muncă, precum şi cunoştinţe, capacităţi şi deprinderi practice, calităţi 
profesionale, utilaje, instrumente şi materiale de lucru necesare pentru a realiza cu succes 
activităţi specifice ocupaţiei;  
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Standard ocupaţional– document care descrie atribuţiile şi sarcinile profesionale specifice unei 
meserii/profesii/ specialităţi/ocupaţii dintr-un domeniu de activitate şi reperele calitative 
asociate îndeplinirii cu succes a acestora, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii; 
 
  
PARTENERIAT SOCIAL 
 
Convenție colectivă (privind orientarea profesională şi pregătirea profesională în domeniul 
valorificării resurselor umane) - actul juridic care stabileşte principiile generale dereglementare a 
raporturilor de muncă şi social-economice legate de formarea continuă a resurselor umane  
     
Parteneriatul  social în domeniu FPC-  unul dintre  institutele  cu funcţii reglatorii  ale  economiei 
de piaţă  ce operează în cadrul raporturilor de muncă și altor raporturi nemijlocit legate de 
muncă.  Potrivit  prevederilor articoluli 15 al Codului Muncii al Republicii Moldova” Parteneriatul 
social reprezintă un sistem  de raporturi stabilite  între salariaţi( reprezentanţii salariaţilor), 
angajatori(reprezentanţii angajatorilor) şi autorităţile publice  respective  în procesul  
determinării şi realizării  drepturilor şi intereselor  sociale  şi economice ale părţilor. 
     
Sector (activitate) economic – ansamblu al grupelor de activităţi economice specifice ale 
economiei naţionale, clasificate în corespundere cu Clasificatorul Activităţilor din Economia 
Moldovei la nivel de grupă sau subgrupă sau combinate în funcţie de necesitate, complexitate şi 
relevanţă; 
 
Comitet  sectorial -  asociaţie cu statut de persoană juridică care se constituie benevol, la nivelul 
ramurilor economiei, de către patronatele şi sindicatele din ramura respectivă. Comitetele 
sectoriale urmăresc dezvoltarea de parteneriate sociale la nivelul ramurilor economiei în 
domeniul formării profesionale în scopul sprijinirii învăţămîntului profesional tehnic şi formării 
continue, precum şi în scopul corelării formării profesionale a angajatorilor şi salariaţilor cu 
cerinţele pieţei forţei de muncă. 
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FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ:  
CONCEPTE ȘI REGLEMENTĂRI GENERALE 
 
 
 Formarea profesională continuă reprezintă orice proces de instruire în cadrul căruia un 
salariat, având deja o calificare ori o profesie, îşi completează cunoştinţele profesionale  prin 
aprofundarea  achiziţiile  într-un anumit domeniu al specialităţii de bază sau prin deprinderea 
unor metode sau procedee noi, aplicate în cadrul specialităţii respective. 
   Este o formă specifică a învățării permanente, orientată spre asigurarea calității vieței 
prin muncă și activitate economică. Formarea profesională continuă vizează în egală masură 
persoana, angajatorul și statul. 

Dinamica evenimentelor si a schimbărilor, globalizarea, integrarea au impus o abordare 
modernă a formării profesionale inițiale și continuă. O economie de piață este o economie a 
schimburilor libere, în care oferta este determinată de cerere. Ofertanții - producători trebuie să 
reușească să identifice, să anticipeze și să producă după nevoile consumătorilor. Prin urmare, de 
calitatea resurselor umane depinde valoarea și valoarea adăugată a oricărei afaceri, nivelul de 
bunăstare a populației și prosperitatea statutului. 

Resursele umane sunt resursele productive cele mai limitate şi cele mai importante, care 
creează cele mai mari şi mai de durată avantaje pentru o organizaţie și sociatate.  Ele sunt 
importante pentru cunoştințele, abilităţile, aptitudinile şi motivarea persoanelor, sunt cele mai 
puţin mobile dintre cei patru factori de producţie, şi (în condiţii potrivite) învaţă şi se dezvoltă 
odată cu trecerea timpului şi cu experienţa acumulată, ceea ce nici o altă resursă nu reuşeşte. 
[www.rubinian.com/dictionar_detalii.php?id=4422]. 

Conceptul de resurse umane a evoluat în decursul istoriei, cunoscând etapa brațelor de 
muncă,  forței de muncă, resurselor umane, capitalului uman. 

Resursă umană poate fi transformată în capital uman prin educarea populației, insuflarea 
unor valori și a importanței sănătății. Procesul de formare a capitalului uman înseamnă 
transformarea resursei umane brute în resursă productivă prin învestirea fondurilor publice și 
private în sectoarele de educație și sănătate din economia națională. 

Modernizarea formării profesionale continue în Republica Moldova începe în perioada 
anilor 2003-2004 odată cu aprobarea Codului Muncii (2003) a Strategiei naţionale "Educaţie 
pentru toţi" (2003), Concepției  privind orientarea, pregătirea şi instruirea profesională a 
resurselor umane (2003) și a Regulamentului cu privire la organizarea formării profesionale  
continue (2004). 

Codul Muncii definește din perspectiva raporturilor de muncă noțiunile formare 
profesională și formare profesională continuă:[ http://lex.justice.md/md/326757/] 

Prin formare profesională se înţelege orice proces de instruire în urma căruia un salariat 
dobândeşte o calificare, atestată printr-un certificat sau o diplomă eliberate în condiţiile legii. 

Prin formare profesională continuă se înţelege orice proces de instruire în cadrul căruia un 
salariat, având deja o calificare ori o profesie, îşi completează cunoştinţele profesionale prin 
aprofundarea cunoştinţelor într-un anumit domeniu al specialităţii de bază sau prin deprinderea 
unor metode sau procedee noi aplicate în cadrul specialităţii respective.  

http://www.rubinian.com/dictionar_detalii.php?id=4422
http://lex.justice.md/md/326757/
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Codul Muncii (art. 213, 214 ) stabilește drepturile şi obligaţiile angajatorului  și ale 
lucrătorilor în domeniul formării  profesionale. 

 
Drepturile şi obligaţiile angajatorului  în domeniul formării  profesionale 

 

    (1) Angajatorul este obligat să creeze condiţiile necesare şi să favorizeze formarea 
profesională şi tehnică a salariaţilor care urmează instruirea în producţie, se perfecţionează sau 
studiază în instituţii de învăţămînt, fără scoatere din activitate. 

    (2) În cadrul fiecărei unităţi persoană juridică, angajatorul, în comun cu reprezentanţi i 
salariaţilor, întocmeşte şi aprobă anual planurile de formare profesională. 

    (3) Condiţiile, modalităţile şi durata formării profesionale, drepturile şi obligaţiile 
părţilor, precum şi volumul mijloacelor financiare alocate în acest scop (în mărime de  cel puţin 2 
la sută din fondul de salarizare al unităţii), se stabilesc în contractul colectiv de muncă sau în 
convenţia colectivă. 

    (4) În cazul în care participarea salariaţilor la cursurile sau stagiile de formare 
profesională este iniţiată de angajator, toate cheltuielile aferente sînt suportate de către acesta. 

    (5) În cazul scoaterii din activitate a salariatului pe o durată scurtă, în scopul formării 
profesionale, acţiunea contractului individual de muncă al acestuia continuă cu menţinerea 
salariului mediu. Dacă perioada respectivă depăşeşte 60 de zile calendaristice, contractul 
individual de muncă al salariatului se suspendă, acesta beneficiind de o indemnizaţie plătită de 
angajator conform prevederilor contractului colectiv de muncă. 

   
  Drepturile şi obligaţiile lucrătorilor în domeniul formării profesionale 

    (1) Salariatul are dreptul la formare profesională, inclusiv la obţinerea unei profesii sau 
specialităţi noi. Acest drept poate fi realizat prin încheierea, în formă scrisă, a unor contracte de 
formare profesională (art.215, 216 alin.(3) şi (4)), adiţionale la contractul individual de muncă.  

    (3) În cazul în care salariatul vine cu iniţiativa participării la o formă de formare 
profesională cu scoatere din activitate, organizată în afara unităţii, angajatorul va examina 
solicitarea scrisă a salariatului în comun cu reprezentanţii salariaţilor. 

    (4) În termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării solicitării, angajatorul va 
decide în ce condiţii poate permite salariatului participarea la o formă de formare profesională 
conform alin.(3) şi dacă va suporta, integral sau parţial, costul acesteia. 

 
Codul Muncii introduce în ptactica formarii profesionale Contractul de calificare 

profesională,  contractul de ucenicie și contractul de formare profesională  continuă. În anul 
2018, Comisia Națională de Consultări și Negocieri Colective a aprobat Convenția colectivă nr. 17 
din 31.07.2018 colectivă (nivel național) cu privire la modelul Contractului de formare 
profesională continuă. (Anexa 1)  

    (1) Contractul de calificare profesională este un contract special, adiţional la contractul 
individual de muncă, încheiat în formă scrisă, în baza căruia salariatul se obligă să urmeze un curs 
de formare profesională, organizat de angajator, pentru a obţine o calificare profesională. 



 
11 

 

    (2) Formarea profesională la nivel de unitate conform contractului de calificare 
profesională se realizează de către un instructor sau maistru de instruire, numit de angajator 
dintre salariaţii calificaţi cu experienţă profesională şi autorizat în modul prevăzut de lege. 

 
 

 
Articolul 216. Contractul de ucenicie şi contractul de formare profesională continuă 

    (1) Angajatorul are dreptul să încheie un contract de ucenicie cu persoana care este în 
căutarea unui loc de muncă şi care nu are o calificare profesională.  

    [Art.216 al.(1) modificat prin LP205 din 20.11.15, MO340-346/18.12.15 art.658] 
    [Art.216 al.(1) modificat prin LP8-XVI din 09.02.06, MO83-86/02.06.06 art.362] 
    (2) Contractul de ucenicie, încheiat în formă scrisă, este un contract de drept civil şi se 

reglementează de Codul civil şi de alte acte normative. 
    [Art.216 al.(2) modificat prin LP60-XVI din 21.03.08, MO115-116/01.07.08 art.441] 
    (3) Angajatorul are dreptul să încheie un contract de formare profesională continuă cu 

orice salariat al unităţii. 
    (4) Contractul de formare profesională continuă se încheie în formă scrisă, este un act 

adiţional la contractul individual de muncă şi se reglementează de legislaţia muncii şi de a lte acte 
normative ce conţin norme ale dreptului muncii. 

 
În Strategia "Educaţie pentru toţi" se menționa că, în  economia secolului XXI sistemul de 

învăţământ va deveni o ramură prioritară de producţie, fiind privit ca o sferă ocupaţională şi ca o 
sferă de investiţii avantajoase. Această concepţie asupra misiunii învăţământului va domina 
politica educaţională în majoritatea statelor lumii în secolul XXI.[ 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=301786] 
Concepția  privind orientarea, pregătirea şi instruirea profesională a resurselor umane 

reprezinta un sistem de viziuni asupra scopului, sarcinilor, principiilor şi direcţiilor fundamentale 
ale politicii statului în domeniul valorificării eficiente a resurselor umane. Acest sistem prevede 
crearea şi perfecţionarea unor subsisteme deschise, transparente, flexibile, care se completează 
reciproc, ale învăţământului general, secundar profesional şi superior, ale orientării profesionale 
a elevilor şi tinerilor, ale reorientării şi instruirii profesionale continue a populaţiei pe tot 
parcursul vieţii active, în toate ramurile economiei naţionale şi la toate nivelurile de calificare şi 
responsabilitate, atât în cadrul învăţământului  de stat, cât şi în afara lui. 

Necesitatea elaborării Concepţiei (2003) a fost condiţionată de situaţia tensionată ce se 
menţine pe piaţa forţei de muncă în ultimii ani, de lipsa unei coeziuni durabile între învăţămînt şi 
piaţa muncii, de necorespunderea volumului şi calităţii pregătirii  profesionale a  forţei de muncă 
necesităţilor pieţei muncii, de existenţa pe piaţa forţei de muncă a unui număr impunător de 
şomeri în vîrstă de la 16 la 29 de ani care nu au pregătire profesională iniţială, de implicarea 
insuficientă a ministerelor de ramură, partenerilor sociali, autorităţilor administraţiei publice 
locale, agenţilor economici şi a societăţii civile în procesele de orientare, pregătire şi instruire 
profesională continuă a cadrelor, de alte probleme în domeniu, care necesită abordare şi 
soluţionare integrată. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=301786
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Concepţia a fost elaborată în conformitate cu prevederile Convenţiei Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii nr.142 privind orientarea profesională şi pregătirea profesională în 
domeniul valorificării resurselor umane (Geneva, 23 iunie 1975), ratificată de Republica Moldova 
la 28 septembrie 2001. 

Concepţia a stat la baza elaborării strategiilor şi programelor în domeniul orientării 
profesionale şi susţinerii psihologice a populaţiei în probleme ce ţin de cariera, de instruirea, 
recalificarea şi perfecţionarea profesională a tinerilor şi adulţilor, inclusiv a şomerilor, în 
concordanţă cu problemele-cheie existente pe piaţa muncii, ceea ce va permite tuturor 
persoanelor, pe principii de egalitate şi fără discriminare, să-şi dezvolte şi să-şi aplice capacităţile 
de muncă în interesele proprii şi în conformitate cu aspiraţiile lor, ţinând cont de  necesităţile 
societăţii.  

Participarea patronatelor, sindicatelor, agenţilor economici  şi a societăţii civile  la elaborarea 
şi punerea în aplicare a strategiilor şi programelor naţionale şi locale de dezvoltare a resurselor 
umane şi de pregătire profesională a şomerilor, la determinarea nivelului de pregătire 
profesională iniţială va contribui la funcţionarea eficientă a sistemului unic de orientare, pregătire 
şi instruire profesională în domeniul valorificării resurselor umane.  
[http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=308590] 

Iar Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continue stabilea explicit ce 
este formarea profesională continuă:  

Formarea profesională continuă asigură cetăţenilor accesul la realizările ştiinţei şi culturii, 
eficientizarea activităţilor prin dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor profesionale, adaptarea 
lor la condiţiile social-economice în permanentă schimbare. 

Formarea profesională continuă reprezintă un ansamblu de procese organizate în 
vederea  educaţiei recurente sau compensatorii, care prelungesc sau înlocuiesc educaţia iniţială şi 
datorită cărora persoanele adulte îşi dezvoltă aptitudinile, îşi îmbogăţesc cunoştinţele, îşi 
ameliorează sau îşi înnoiesc calificarea tehnică ori profesională, îşi formează o nouă orientare şi 
fac posibilă evoluţia aptitudinilor şi comportamentelor lor într-o dublă perspectivă: de dezvoltare 
integrală a naturii umane şi de participare la dezvoltarea socio-economică şi culturală. 

Formarea profesională continuă  are drept scop dezvoltarea generală a personalităţii şi, 
respectiv, a membrilor societăţii,  sprijinirea şi  asimilarea valorilor culturale, ştiinţifice, 
naţionale şi universale, promovarea educaţiei morale, civice în rândul cetăţenilor, 
diminuarea şi  lichidarea deficienţelor de educaţie şi instruire, actualizarea cunoştinţelor sau 
obţinerea de noi cunoştinţe, ce vor permite perfecţionarea profesională şi reprofesionalizarea în 
vederea integrării active în piaţa muncii. 

 Formarea profesională continuă are ca obiective: 
a) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de 

muncă şi dezvoltarea durabilă a societăţii; 
b) facilitarea integrării sociale a persoanelor în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu 

necesităţile pieţei muncii; 
c) crearea unor condiţii favorabile pentru dezvoltarea şi realizarea maximă a potenţialului 

intelectual şi creativ al personalităţii; 
d) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, 

precum şi în ocupaţii înrudite; 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=308590
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e) recalificarea, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de 
modificări ale capacităţii de muncă; 

f) asigurarea protecţiei şi reintegrării sociale a specialiştilor. 
5. Formarea profesională continuă se realizează în baza următoarelor principii: 
a) asigurarea caracterului anticipativ şi a continuităţii în activitatea de formare - dezvoltare a 

personalităţii umane; 
b) adaptarea programelor de formare profesională la cerinţele unei societăţi în 

continuă dezvoltare; 
c) pregătirea personalităţii în vederea adaptării optime la condiţiile de schimbare rapidă a 

sistemului de învăţămînt; 
d) mobilizarea şi valorificarea tuturor mijloacelor de informare disponibile în limitele 

instituţionale şi noninstituţionale.[ http://lex.justice.md/md/298278/] 
 
Altă perioadă fertilă din perspectivă legislativă pentru domeniul formării profesionale 

continue este perioada anilor 2014-2019: 
 

- Hotărîrea Guvernului nr 863 din 08.10.2014 pentru aprobarea Metodologiei de 
elaborare a standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti 

- Normele   organizarea şi desfăşurarea formării profesionale a şomerilor (Anexă la 
ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.140 din 04.09.2015 şi al Ministerului 
Educaţiei nr. 953 din 02.10.2015) 

- Hotărârea Guvernului RM Nr. 616 din 18.05.2016 pentru aprobarea 
Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și 
acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de 
formare continuă și a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării 
externe a calității programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, 
superior și de formare continuă. 

- Hotărârea Guvernului nr. 1077 din  23.09.2016 instituţiilor publice de învăţământ 
profesional tehnic 

- Hotărârea Guvernului RM Nr. 193 din  24.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu  
privire la formarea continuă a adulților 

- Hotărârea Guvernului nr. 1016 din  23.11.2017 cu privire la aprobarea Cadrului naţional al  
calificărilor din Republica Moldova 
- Convenția colectivă nr. 17 din 31.07.2018 colectivă (nivel național) cu privire la modelul 
Contractului de formare profesională continuă.  

- LEGE Nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și  
asigurarea de șomaj  

- Hotărârea Guvernului nr. 70 din  22.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire  
la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual, 

- Hotărîrea Guvernului Nr. 693 din 11.07.2018 privind determinarea obligațiilor 
fiscale aferente impozitului pe venit (publicată în Monitorul Oficial nr.295-308 din 10.08.2018 
- Ordin nr. 70 din 25 ianuarie 2019, Cu privire la Aprobarea Metodologiei de elaborare a 

programelor și curiculum-ului din cadrul învățării pe tot parcursul vieții   

http://lex.justice.md/md/298278/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364908
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366875
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366875
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369645
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=372759
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=372759
https://mecc.gov.md/sites/default/files/uspee.pdf
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- Ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetăriinr. 65 din 24.01/2019 Cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind validarea educației nonformale și informale 
Cadrul legal și de reglementare național s-a dezvoltat în conformitate cu  reglementările și  

orientările europene în domeniul educației și formării continue. 
În perioada până în anul 2020, scopul principal al cooperării europene ar trebui să fie  

orientat spre sprijinirea dezvoltării în continuare a sistemelor de educație și formare în statele 
membre care au drept scop asigurarea: 
 

(a) împlinirii pe plan personal, social și profesional a tuturor cetățenilor; 
(b) a prosperității economice durabile și a capacității de integrare profesională, cu 

promovarea valorilor democratice, a coeziunii sociale, a cetățeniei active și a dialogului 
intercultural. 

 
Cooperarea europeană în domeniul educației și formării pentru perioada până în 2020 este   

instituită în contextul unui cadru strategic care cuprinde sistemele de educație și formare ca un 
întreg, în perspectiva învățării de-a lungul vieții. Într-adevăr, învățarea de-a lungul vieții ar trebui 
să fie privită drept un principiu fundamental pentru întregul cadru, care este proiectat să acopere 
învățarea în toate contextele – fie formale, non-formale sau informale – și la toate nivelurile: de 
la educația pentru preșcolari și școli până la învățământul superior, educația și formarea 
profesională și învățământul pentru adulți. 

În special, cadrul abordează următoarele patru obiective strategice: 
1.Realizarea în practică a învățării de-a lungul vieții și a mobilității;  
2.Îmbunătățirea calității și a eficienței educației și formării; 
3.Promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active; 
4.Stimularea creativității și a inovării, inclusiv a spiritului întreprinzător, la toate nivelurile de 
educație și de formare. 

 În anul 2012, Comisia Europeană a emis Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor ”Regândirea 
educației: investiții în competențe pentru rezultate socio-economice mai bune” /* 
COM/2012/0669 final */ în care se pune accentul pe dobândirea competențelor adecvate 
necesare capacității de inserție profesională, pe sporirea eficienței și a incluziunii în cadrul 
instituțiilor de educație și formare profesională și pe colaborarea cu toate părțile interesate 
relevante. Se acordă o atenție deosebită combaterii șomajului în rândul tinerilor și se referă la 
patru domenii esențiale în această privință, domenii în care statele membre ar trebui să își 
intensifice eforturile. 

• Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic de nivel mondial în vederea creșterii calității 
competențelor profesionale 
• Promovarea formării la locul de muncă, inclusiv prin stagii, programe de ucenicie și modele de 
învățământ în alternanță de calitate pentru a sprijini trecerea de la învățare la experiența la locul 
de muncă 
• Promovarea parteneriatelor între instituții publice și private (pentru a asigura că sunt oferite 
programe de învățământ și competențe adecvate) 
• Promovarea mobilității prin programul propus Erasmus pentru toți. 
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Cadrul legal ce reglementează formarea profesională continuă în Republica Moldova 
 
OIM și CNCNC 
- Convenţia OIM nr.142 privind orientarea profesională şi pregătirea profesională în 
domeniul valorificării resurselor umane; 
- Recomandările OIM: 
- nr. 57 privind instruirea profesională; 
- nr. 87 privind orientarea profesională; 
- nr. 88 privind instruirea profesională a vîrstnicilor; 
- nr. 117 privind instruirea profesională  
- nr 150 privind orientarea profesională şi pregătirea profesională în domeniul valorificării 
resurselor umane; 
- Convenția colectivă nr. 17 din 31.07.2018 colectivă (nivel național) cu privire la modelul 
Contractului de formare profesională continuă.  
 
UE  
- Memorandumul privind învăţarea pe tot parcursul vieţii al Comisiei Europene (adoptat în 
octombrie 2000) 
- Declaraţia de la Copenhaga” (Declaraţia miniştrilor europeni ai educaţiei şi formării 
profesionale şi a Comisiei Europene, convenită în noiembrie 2002,cu privire la consolidarea 
cooperării europene în formare profesională) 
- Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea 
europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020)  
- Comunicatul de la Bruges privind intensificarea cooperării europene în domeniul educației 
și formării profesionale pe perioada 2011-2020 
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor “Regândirea educației: investiții în competențe pentru rezultate 
socio-economice mai bune” 
- Rezoluția Consiliului privind un plan european reînnoit pentru învățarea în rândul adulților 
(2011/C 372/01) 
Legislatia națională 
Legi organice 
- Codul Muncii al Republicii Moldova Nr. 154  din  28.03.2003 
- Codul Educaţiei nr. 152 din 17.07.2014 
Cadru de politici 
- Hotărârea Parlamentului nr.253-XV din 19 iunie 2003 pentru aprobarea Concepţiei privind 

orientarea, pregătirea şi instruirea profesională a resurselor umane 
- Legea Nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și 

asigurarea de șomaj  
- Legea nr.166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare  

„Moldova 2020” 
- Hotărâre nr. 1473  din  30.12.2016 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale  
- privind  ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017–2021 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=RO
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_ro.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_ro.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011G1220(01)&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011G1220(01)&from=RO
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- Hotărîrea Guvernului nr.944 din 14 noiembrie 2014 cu privire la aprobarea Strategiei de 
dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”  
- Hotărîrea  nr.97 din 01.02.2013 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a 
învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020 
- Hotărârea Guvernului nr. 97 din  01.02.2013 cu privire la aprobarea Strategiei de 
dezvoltare a învăţământului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020 
 
Legi ordinare și hotărâri 

 
- LEGE Nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă  

și asigurarea de șomaj  
- Hotărârea Guvernului nr. 70 din  22.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului  cu privire  

la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual 
- Hotărîrea Guvernului Nr. 693 din 11.07.2018 privind determinarea obligațiilor 

fiscale aferente impozitului pe venit (publicată în Monitorul Oficial nr.295-308 din 10.08.2018 
- Hotărârea Guvernului RM Nr. 193 din  24.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu  

privire la formarea continuă a adulților 
- Hotărârea Guvernului nr. 1016 din  23.11.2017 cu privire la aprobarea Cadrului naţional al 

calificărilor din Republica Moldova 
- Hotărârea Guvernului RM Nr. 616 din 18.05.2016 pentru aprobarea 

Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și 
acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de 
formare continuă și a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării 
externe a calității programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, 
superior și de formare continuă. 

- Hotărârea Guvernului nr. 1077 din  23.09.2016 instituţiilor publice de învăţământ  
profesional tehnic 

- Normele   organizarea şi desfăşurarea formării profesionale a şomerilor (Anexă la 
ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.140 din 04.09.2015 şi al Ministerului 
Educaţiei nr. 953 din 02.10.2015) 

- Hotărîrea Guvernului nr 863 din 08.10.2014 pentru aprobarea Metodologiei de 
elaborare a standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti 

- Hotărîrea Guvernului nr. 435 din  23.04.2007 pentru aprobarea Regulamentulu 
cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile; 
- SMV-ISO 29990:2010 Servicii de educaţie non-formală şi formare profesională, aplicat în 
Republica Moldova din anul 2012. 
 
 
Ordine ale ministerelor de resort  
 

- Ordin nr. 70 din 25 ianuarie 2019, Cu privire la Aprobarea Metodologiei de elaborare a 
programelor și curiculum-ului din cadrul învățării pe tot parcursul vieții   

- Ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetăriinr. 65 din 24.01/2019 Cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind validarea educației nonformale și informale 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369645
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=372759
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=372759
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364908
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366875
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366875
https://mecc.gov.md/sites/default/files/uspee.pdf
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- Ordinul nr. 1430 din 25 septembrie 2018, Cu privire la Cu privire  la aprobarea Reperelor 
metodologice privind educația incluzivă în învățământul profesional tehnic 

- Ordinul nr. 1331 din 10 septembrie 2018, Cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru 
învățământul profesional tehnic dual 

- Ordinul nr. 1319 din 8 septembrie 2018, Cu privire la modificarea planului cadru în 
învățământul profesional ethnic 

- Ordinul Ministrului Educației nr. 793 din 12 septembrie 2016 cu privire la aprobarea 
Modulului ”Dezvoltarea personală și proiectarea carierei” 

- Ordin nr. 1247 din 31 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la 
personalizarea automatizată, eliberarea, evidența și păstrarea actelor de studii pentru 
furnizorii de formare a adulților 

 
 

RESURSELE UMANE ÎN SECTOARELE COMERŢ, 
HOTELURI ŞI RESTAURANTE DIN  MOLDOVA 

Oamenii constituie principala resursă de dezvoltare a Sectorului Comerț, Hoteluri și 
Restaurante.  Angajații din sector se află zilnic în contact direct cu consumatorul, sau cu publicul, 
ce prezintă populația țării. Deservirea consumatorului este o misiune deloc ușoară în condițiile 
creșterii consumului, dar și a nivelului redus de trai al populației. 

La începutul anului 2018,  în Comerțul cu ridicata și cu amănuntul erau 126 610 locuri de 
muncă, iar în Activităţi de cazare şi alimentaţie publică – 16 909 locuri de muncă, dintre care, la 
finele anului 2018, în Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul erau 3184 locuri vacante, iar în 
Activităţi de cazare şi alimentatie publică – 487 locuri de muncă.                   

 Tabelul 1. Numărul locurilor de muncă pe Activităţi economice, Ani şi Indicatori în Comerț 

  

2018 

Locuri de 
munca la 
inceputul 
anului 

Locuri de 
munca noi 
create pe 
parcursul 
anului 

Locuri de 
munca 
lichidate pe 
parcursul 
anului 

Locuri de 
munca la 
sfarsitul 
anului 

Locuri de munca 
vacante (din 
locuri de munca 
la sfarsitul 
anului) 

G Comerț cu ridicata si cu 
amănuntul; întreținerea și 
repararea autovehiculelor 
și a motocicletelor 126 610 17 511 9 244 134 877 3 184 

I Activități de cazare si 
alimentatie publică 16 909 2 141 2 434 16 616 487 

 
 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_1430_cu_anexe.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/plan_cadru_inv_dual.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_1319_din_08.09.2018.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_1319_din_08.09.2018.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ome_793_din_12.09.2016.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_1247_din_31.12.15-instructiune_formarea_adultilor.pdf
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În perioada anilor 2010 -2017, în sector au activat circa 200 mii de angajaţi din totalul de circa 
1800 mii  populație total ocupată pe forme de proprietate şi activităti economice.  
(http://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Anuar_Statistic/2018/3_AS.pdf) 
 

Tabelul 2. Populația ocipată în sector în perioada anilor 2010-2017 

Ani 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

Mii 
pers.sector 
CHR 

213  223  209  211   203   190 200 209 

Total 1 143  1 173  1 147  1 173  1 185 1 204 1 220 1 207 

 Datele statistice arată că în comertul cu ridicata si cu amanuntul; intreținerea si repararea 
autovehiculelor şi a motocicletelor  nu  se atestă o disproporţie semnificativă între femei  și 
bărbați,  fapt explicat statistic prin luarea in calcul a activității intreținerea şi repararea 
autovehiculelor şi a motocicletelor, în care sunt încadrați mai mulţi bărbați.  

Tabelul 3. Numărul salariaţilor pe Activităţi economice, Indicatori, Sector, Sexe şi Ani în Comerț 

  2013 2014 2015 2016 2017 

G COMERȚ CU RIDICATA SI CU AMĂNUNTUL; 
INTREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI 
A MOTOCICLETELOR           

Număr la 31 decembrie           

Total economie           

Ambele sexe 113 250 114 719 114 459 113 921 117 279 

Femei 57 596 57 542 59 040 57 546 59 299 

Barbați 55 654 57 177 55 419 56 375 57 979 

 
Figura 1. Numarul salariaților în comerț, total și pe sexe 

 

http://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Anuar_Statistic/2018/3_AS.pdf
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Iar în activitățile de cazare și alimentație publică, în perioada anilor 2013-2017, au fost 
încadrate de circa 2 ori mai multe femei decât bîrbați. 
 

Tabelul 4. Numarul salariatilor pe Activitati economice, Indicatori, Sector, Sexe si Ani în Activități de cazare 
și Alimentație Publică, 2013-2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

I ACTIVITATI DE CAZARE SI ALIMENTATIE PUBLICA           

Numar la 31 decembrie           

Total economie           

Ambele sexe 16 089 16 189 15 832 16 183 16 560 

Femei 10 681 10 743 10 592 10 489 10 613 

Barbati 5 409 5 445 5 241 5 694 5 946 

 
 

 
Figura  2.  Numarul salariaților în Activități de cazare și Alimentație Publică total și pe sexe 

 
Potrivit situației de la sfârsitul anului 2017, cei mai multi salariați din sector erau angajați  

în alte forme de proprietate decât sectorul public. 
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Tabelul  5. Salariaţi, pe forme de proprietate şi pe activităţi economice, în 2017 (la sfârşitul anului) 

Activități economice  Total (mii persoane) Proprietate 
publică 

Alte forme de 
proprietate  

Salariaţi, pe forme de 
proprietate şi pe activităţi 
economice, în 2017 (la 
sfârşitul anului)  

117,3   0,2   117,1 

Activităţi de cazare şi 
alimentaţie publică 

16,6  1,9  14,7 

 
În perioada anilor 2015-2017, doar circa 9 la sută dintre salariații din comerț și circa 6 la 

sută din salariații din domeniul hotelier și de alimentație publică au beneficiat de formare 
profesională continuă. 

 
Tabelul 6. Salariații din sector care au beneficiat de formare profesională continuă, 2015-2017 

 Persoane În % faţă de numărul total de 
salariaţi din activitatea 
respective 

Ani 2015 2016 2017 2015 2016  2017 

Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul; întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor 
şi a motocicletelor 

5 817  7 690  8 660  7,7  10,4  11,0 

Activităţi de cazare şi 
alimentaţie publică 

604  796  574  5,4  7,0  5,1 

 
Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) include următoarele 

ocupații în domeniile Comerț, Hoteluri și Restaurante: 
Tabelul 7. Ocupații din domeniile Comerț, Hoteluri și Restaurante în CORM 006-14 

Nr Denumirea ocupaţiei (profesiei, funcţiei) Codul ocupaţiei 

1 Vînzător  522102 

2 Csier 421102 

3 Bucătar 512001 

4 Chelner 513102 

5 Cofetar 751205 

6 Brutar 752203 

7 Magazinier 432103 

8 Merceolog (studii superioare) 331303 

9 Şef de producere (bucătar şef) 141211 

10 Şef de magazin 142004 

11 Operator vînzător (prin telefon) 333910 

12 Secretară 412001 

13  Şef de cantină 515118 

14 Şef de depozit 132449 

15 Şef de osoătărie 141210 
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16 Şef de secţie în comerţ 142009 

17 Şef secţie marcheting şi vânzări 122114 

18 Şef secţie mărfuri alimentare/nealimentare 142011 

19 Uşier 969919 

20 Şef de sală restaurant 313406 

21 Operator comercial 432323 

22 Manager în restaurant 141207 

23 Manager în comerţ 142004 

24 Maiestru în arta culinară 512003 

25 Expeditor 333108 

26 Specialist în relaţii de muncă 242307 

27 Măturător 961305 

28 Măcelar 751119 

29 Hamal 933306 

30 Şef de ospătărie 141210 

31 Femee de serviciu 911201 

32 Şef secţie 121907 

33 Director 112006 

34 Bucătar auxiliar 941201 

35 Bufetier 524601 

36 Casier în sala de comerţ 523003 

37 Casier incasator 962303 

38 Şef serviciu marketing 122115 

39 Patisier 751215 

40 Cameristă în hotel 516201 

41 Cameristă şef 515103 

42 Director hotel 141106 

43 Manager în activitatea hotelieră 141109 

 
Nivelele de  calificare ( vedeți Glosarul) necesare și suficiente  pentru executarea ocupațiilor 

din secor: (Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) nr. 22 din 03.03.2014) 
Nivelul 1 de calificare. Cuprinde ocupațiile legate de îndeplinirea unor sarcini simple și de 

rutină sau sarcini executate manual. Pentru mai multe ocupații de nivelul 1 de calificare poate fi 
necesară forța și/sau rezistența fizică. 

Pentru îndeplinirea calificată a muncii în cadrul unor ocupații raportate la nivelul 1 de 
calificare sunt necesare studii la nivel de școală primară sau studii gimnaziale (nivelul I sau II al 
ISCED). Pentru unele lucrări poate fi necesară instruirea pe termen scurt la locul de muncă.  

Ocupațiile raportate la nivelul 1 de calificare includ: hamalii, muncitorii necalificați în 
agricultură, muncitorii necalificați în lucrări publice, ajutorii de bucătari, vînzătorii ambulanți, 
personalul casnic pentru curățenie, măturătorii, etc. 
       Nivelul 2 de calificare. Ocupațiile de acest nivel de calificare, de regulă, sînt legate de 
executarea unor astfel de sarcini, precum dirijarea mecanismelor și echipamentelor electronice; 
conducerea mijloacelor de transport; mentenanța și repararea utilajului electric și mecanic, etc. 
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Majoritatea ocupațiilor raportate la acest nivel de calificare necesită un nivel relativ înalt 
de cunoștințe și abilități în efectuarea calculelor, precum și deprinderi bune de comunicare 
interpersonală. 
 Cunoștințele și abilitățile necesare pentru executarea calificată a lucrărilor în cadrul 
ocupațiilor raportate la nivelul 2 de calificare, de regulă, se capătă în urma finalizării studiilor 
liceale sau vocaționale (nivelul III ISCED). Pentru unele ocupații sînt necesare studii tehnice 
postsecundare (nivelul IV ISCED) și instruire la locul de muncă. În unele cazuri căpătarea 
experienței și instruirea la locul de muncă pot înlocui studiile formale. 

Ocupațiile raportate la nivelul 2 de calificare cuprind: sudorii, constructorii și montatorii de 
construcții metalice, lăcătușii și reglorii, electricienii și electroniștii, blănarii și tapițerii, cusătorii și 
vinificatorii, mecanicii de locomotivă și șoferii de autobuse, secretarele și casierii, arhivarii și 
cartatorii poștali, polițiștii și agenții de turism, etc.       

Nivelul 3 de calificare. Ocupațiile de nivelul 3 de calificare, de regulă, sînt legate de 
executarea unor sarcini tehnice sau practice complexe care necesită un spectru vast de 
cunoștințe factologice, tehnice și procedurale în domenii speciale. 

Aceste sarcini speciale cuprind: asigurarea corespunderii normelor de protecție a muncii; 
elaborarea unor devize detaliate privind cantitatea și costul materialelor și forței de muncă 
necesare pentru anumite proiecte; coordonarea, supravegherea, controlul și întocmirea 
graficelor de lucru pentru alți lucrători; exercitarea unor funcții tehnice de asistență pentru 
profesioniști. 

Cunoștințele și abilitățile necesare pentru executarea calificată a lucrărilor în cadrul 
ocupațiilor raportate la nivelul 3 de calificare, de regulă, se obțin prin absolvirea unei instituții de 
învățămînt vocațional/tehnic postsecundar nonterțiar (nivelul V ISCED) sau a unei instituții de 
învățămînt superior de licență (ciclul I). În unele cazuri experiența mare de lucru și instruirea de 
lungă durată la locul de muncă pot înlocui studiile formale. 

 Ocupațiile raportate la nivelul 3 de calificare includ: șef de magazine, maiștri, tehnicieni, 
personal juridic mediu, specialiști-tehnicieni suport calculatoare, asistenți medicali, asistenți 
sociali, agenți de vînzări, etc.  

Cadrul naţional al calificărilor  din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 
1016  din 23 noiembrie 2017 realizează corespondența dintre nivelurile Cadrului național al 
calificărilor din Republica Moldova cu nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, 
tipul programelor de studii generale și de formare profesională din Republica Moldova, prin care 
pot fi dobîndite  nivelurile de calificare. 

Tabelul 8. Corespondența dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova cu 
nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor 

 
Nivelul 

2 
Învățămînt gimnazial 
(învățămînt secundar, 
ciclul I); 
înscriere obligatorie, fără 
concurs; 
durata 5 ani 

Examene 
naţionale de 
absolvire 

Certificat de 
studii 
gimnaziale 

Cel puțin 
învățămînt 
primar1 

 

Nivelul de 
calificare 2 

Nivelul 
3 

Învățămînt liceal 
(învățămînt secundar, 
ciclul II); 

Examen 
naţional de 
bacalaureat 

Diplomă de 
bacalaureat cu 

Cel puțin 
învățămînt 
gimnazial2 

Nivelul de 
calificare 3 



 
23 

 

acces în bază de concurs; 
durata 3-4 ani 

anexă  

Nivelul 
3 

Învățămînt liceal 
(învățămînt secundar, 
ciclul II); 
acces în bază de concurs; 
durata 3-4 ani 

Examen 
naţional de 
bacalaureat 

Certificat de 
studii liceale – 
pentru elevii 
care nu au 
promovat 
bacalaureatul 

Cel puțin 
învățămînt 
gimnazial2 

 

Nivelul de 
calificare 3 

Nivelul 
3 

Învățămînt profesional 
tehnic secundar; 
2 ani – o meserie; 
3 ani – meserii conexe; 
1–2 ani la învăţămîntul 
dual 

Examen de 
calificare 

Certificat de 
calificare şi 
supliment 
descriptiv al 
certificatului 

Cel puțin 
învățămînt 
gimnazial3 

 

Nivelul de 
calificare 3 

Nivelul 
3 

Învățămînt profesional 
tehnic secundar; 
1-2 ani – în funcţie de 
complexitatea meseriei 

Examen de 
calificare 

Certificat de 
calificare şi 
supliment 
descriptiv al 
certificatului 

Cel puțin 
învățămînt 
liceal4 

 

Nivelul de 
calificare 3 

Nivelul 
4 

Învățămînt profesional 
tehnic postsecundar; 
3 ani la specialitatea 
coregrafie; 
5 ani la profilurile medicină 
şi farmacie 
4 ani pentru celelalte 
specialități 
 

Examen de 
calificare 
şi/sau lucrare 
de diplomă; 
susţinerea 
benevolă a 
examenului 
naţional de 
bacalaureat 

Diplomă de 
studii 
profesionale şi 
supliment 
descriptiv al 
diplomei; 
diplomă de 
bacalaureat (la 
solicitare) 

Cel puțin 
învățămînt 
gimnazial5 

 

Nivelul de 
calificare 4 

Nivelul 
4 

Învățămînt profesional 
tehnic postsecundar; 
2 ani  

Examen de 
calificare 
şi/sau lucrare 
de diplomă 

Diplomă de 
studii 
profesionale şi 
supliment 
descriptiv al 
diplomei 

Învățămînt 
liceal6 

 

Nivelul de 
calificare 4 

Nivelul 
4 

Învățămînt profesional 
tehnic postsecundar; 
2-3 ani – în funcţie de 
complexitatea specialităţii 

Examen de 
calificare 
şi/sau lucrare 
de diplomă 

Diplomă de 
studii 
profesionale şi 
supliment 
descriptiv al 
diplomei 

Învățămînt 
profesional 
tehnic 
secundar7 

 

Nivelul de 
calificare 4 

Nivelul 
5 

Învățămînt profesional 
tehnic postsecundar 
nonterţiar; 
2-3 ani – în funcţie de 
complexitatea specialităţii 

Examen de 
calificare 
şi/sau lucrare 
de diplomă 

Diplomă de 
studii 
profesionale şi 
supliment 
descriptiv al 
diplomei 

Învățămînt 
liceal cu 
diplomă de 
bacalaureat8 

Nivelul de 
calificare 5 
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Potrivit Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.425 din 3 iulie 2015, meseriile din sector se regăsesc în 
următoarele domenii generale, domenii de educație și domenii de formare profesională: 

 
Tabelul 9.Extras din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor 

pentru ocupațiile din comerț 

Domeniul 
general 

Domeniul 
de educație 

Domeniul de 
formare 

profesională 

Codul 
meseriei/prof

esiei 

Denumirea meseriei 

4. AFACERI, 
ADMINISTRARE 
ȘI DREPT 

41 Afaceri 
și 
administrar
e 

416 Vînzări engross 
(cu ridicata) și cu 
amănuntul 

416001 Casier în sala de comerț 

416002 Controlor-casier 

416003 Vînzător 

416004 Vînzător produse alimentare  

416005 Vînzător produse nealimentare 

 
Unele ocupații, de natură intersectorială se regăsesc în domeniul INGINERIE, PRELUCRARE ȘI 

CONSTRUCȚII: 
Tabelul 10.Extras din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor 

pentru ocupațiile din domeniul restaurantelor 

 

7. INGINERIE, 
PRELUCRARE ȘI 
CONSTRUCȚII 

72  
Fabricare și 
prelucrare 

721 Prelucrarea 
alimentelor 

721001 Achizitor produse şi materie 
primă 

721002 Bombonier 

721003 Brînzar 

721004 Brutar 

721005 Ciocolatier 

      721006 Ciontolitor dezosator 

721007 Ciontolitor tranșator carne 

721008 Cofetar 

721009 Controlor produse alimentare  

721010 Cultivator drojdii 

721011 Formator mezeluri 

721012 Glazurator  

721013 Malțificator 

721014 Măcelar 

721015 Morar 

721016 Operator la fabricarea berii 

721017 Operator la fabricarea 
produselor făinoase 

721018 Operator la linia automată de 
obţinere a produselor lactate 

721019 Operator la linie în industria 
alimentară 
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721020 Preparator brînză 

721021 Preparator îngheţată 

721022 Preparator produse lactate 

721023 Preparator conserve, legume și 
fructe 

721024 Prelucrător mezeluri 

721025 Prelucrător vin materie primă 

721026 Prelucrător vin și vin brut 

721027 Preparator băuturi răcoritoare 

721028 Preparator produse apicole 

721029 Preparator vin spumant 

721030 Vinificator-pivnicer 

 
Tabelul 10.Extras din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor 

pentru ocupațiile din domeniul restaurantelor și hotelelor 

 
10. SERVICII 101 Servicii 

personale 
1013 Servicii 
hoteliere, 
restaurante și 
alimentație 
publică  

1013001 Barman 

1013002 Bucătar 

1013003 Bufetier 

1013004 Chelner (ospătar) 

1015 Călătorie, 
turism și 
agrement 

1015001 Lucrător pensiune turistică 

 
CADRUL NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR din Învăţământul Superior include următoarele 

domenii de formare profesională pentru Sectorul Comerț, Hoteluri și Restaurante:  
 
Domeniul de formare profesională 363 Business şi Administrare 

- Domeniul de formare profesională 369 Merceologie şi Comerţ Programul de formare 
profesională 369.1 Merceologie şi Comerţ 

- Domeniul de formare profesională 812 Turism 
- Domeniul de formare profesională 541 Tehnologia Produselor Alimentare Programe de 

formare profesională 541.1. - Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice 541.2. - 
Tehnologia Produselor Alimentare  

 
Potrivit Portalului Guvernamental al Datelor Deschise, 

(http://date.gov.md/ckan/dataset/18611-sectorul-educatie-invatamantul-profesional-
2018/resource/) în anul 2018 numărul de absolvenţi ai Învăţământului profesional tehnic 
secundar a constituit 7,1 mii persoane, prezentând o scădere cu 7,0% comparativ cu anul 
precedent. Din total absolvenţi, 10,2% au obţinut calificarea bucătar. 

În anul 2018, numărul absolvenţilor Învățământului profesional tehnic postsecundar a 
constituit 7,0 mii persoane, cu 10 la sută mai mult faţă de anul precedent. Fiecare al treilea 

http://date.gov.md/ckan/dataset/18611-sectorul-educatie-invatamantul-profesional-2018/resource/
http://date.gov.md/ckan/dataset/18611-sectorul-educatie-invatamantul-profesional-2018/resource/
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specialist a absolvit domeniul inginerie, prelucrare şi construcţii, totodată, fiecare al cincilea 
domeniul afaceri, administrare şi drept. 
 Portivit  Legii  nr. 231 din  23.09.2010 cu privire la comerţul interior, Articolul 214 

persoanele implicate nemijlocit în activităţi de preparare, prelucrare, comercializare şi/sau 
păstrare a produselor alimentare şi/sau băuturilor pentru consum în cadrul unităţilor comerciale 
sînt obligate să aibă pregătire profesională în domeniul comerţului, alimentaţiei publice şi igienei. 

      Se consideră că persoanele au pregătirea profesională necesară în cazul în care corespund 
cel puţin uneia din următoarele condiţii: 
    a) au absolvit instituţii de învăţămînt superior sau profesional tehnic, după caz, în domeniul 
comerţului, alimentaţiei publice; 
    b) au absolvit cursuri de instruire specializată, după caz, în domeniul alimentaţiei publice.  

Deşi este o ramură atractivă, în care este antrenat un număr considerabil din populaţia activă, 
comerţul se confruntă cu un deficit de cadre calificate şi bine instruite. Deficitul de cadre se 
înregistrează mai cu seamă în rîndurile celor cu studii medii profesionale: casieri, vînzători, 
specialişti pentru prestări servicii, operatori, bucătari, croitori etc.  

Portivit Strategiei de dezvoltare a comerţului interior în Republica Moldova pe anii 2014-
2020 se face resimțit deficitul de cadre calificate antrenate în activităţile din comerţ. 

În perioada de tranziţie la economia de piaţă sfera comerţului a absorbit persoane cu diverse 
specializări în diferite domenii, departe de activitatea comercială. De aceea evaluarea cotei 
persoanelor cu studii comerciale din totalul angajaţilor în comerţ este dificilă. Cert însă este 
faptul că majoritatea lucrătorilor din comerţ nu au acte de studii profesionale şi că ei, în special 
deţinătorii de patentă, şi-au dobîndit calificarea urmare a experienţei de muncă.  

Se cuvine menţionat că, din cauza lipsei informaţiei şi a cunoştinţelor despre 
caracteristicile de consum ale produselor, vînzătorii acordă consultaţii greşite, nu creează 
comodităţi pentru oferirea produselor, nu cunosc codul de etică în relaţiile cu consumatorii. 
Astfel, se simte insuficienţa lucrătorilor profesionişti în domeniul vizat, lipsa parteneriatului între 
mediul academic şi cel de afaceri în pregătirea cadrelor. În plus, programele de studii nu 
corespund exigenţilor practicilor comerciale.  

 
Portivit Legii nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006  cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

activităţii turistice în Republica Moldova,  pregătirea şi perfecționarea profesională în domeniul 
turismului se realizează de instituţiile de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate, 
superior, de formare profesională continuă specializate, de stat şi private, acreditate în condiţiile 
legii.  

Perfecționarea personalului din industria turismului se realizează la cursuri specializate, în 
baza programelor avizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 

 Personalul încadrat în industria turistică (turoperatori, agenţii de turism, structuri cu 
funcţii de cazare şi de servire a mesei), cu excepţia funcţiilor de jurist, contabil, personalului 
tehnic şi de deservire, este obligat, o dată la 3 ani, să absolve cursurile de perfecţionare 
profesională.  

Deţinătorii diplomelor de studii superioare/medii de specialitate în domeniul turismului 
vor activa în industria turismului, în baza diplomelor de studii, în decurs de 3 ani după încheierea 
studiilor, cu perfecţionarea profesională ulterioară o dată la 3 ani.  
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Criteriul “vechimea în muncă în industria turismului” nu este obligatoriu pentru 
persoanele care activează în structurile de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a 
mesei: pensiune agroturistică, vilă turistică, bungalou, camping, sat de vacanţă, tabără de 
vacanţă, pensiune turistică, apartament sau cameră de închiriat în locuinţe familiale şi motel. 

Portivit Strategiei de dezvoltare a turismului „Turism 2020” pregătirea specialiştilor 
pentru domeniul turismului a devenit o chestiune destul de populară în cadrul multor instituţii de 
învăţămînt. Cu toate acestea cerinţele pentru pregătirea profesională a angajaţilor din domeniul 
turismului nu au ajuns la nivelul standardelor internaţionale şi pot fi apreciate la un nivel mediu.  

Există o serie de probleme şi dificultăţi ce urmează a fi înlăturate.  
1) lipsa unei informaţii generalizate privind cererea şi oferta de cadre pe piaţa turistică;  
2) programe de învăţămînt neajustate la cerinţele actuale ale pieţei turistice şi insuficient 

corelate cu standardele internaţionale;  
3) insuficienţa cadrelor didactice pregătite teoretic şi practic în conformitate cu 

standardele internaţionale în domeniu;  
4) calitatea joasă a pregătirii practice a absolvenţilor;  
5) lipsa unui parteneriat între instituţiile de învăţămînt acreditate, autorităţile publice şi 

agenţii economici din domeniul turismului privind realizarea stagiului de practică a studenţilor;  
6) insuficienţa echipamentului şi materialelor didactice adecvate pentru industria 

turismului, precum şi a bazelor pentru practica de producţie în procesul de formare profesională;  
) lipsa unui schimb de experienţă cu ţările vecine privind pregătirea cadrelor din turism;  
8) nivelul înalt de fluctuaţie a cadrelor.  
 
În activitatea sa, CSFPCHR a cartografiat 23 de scoli profesional-tehnice, colegii și centre 

de studii din domeniile comerț, hotele și restaurante, unele dintre care au devenit membri ai 
CSFCHR. (Anexa nr. 1)  

Potrivit datelor Cartografierii instituţiilor de învăţământ profesional tehnic din Republica 
Moldova realizată în mai 2014, instituţiile de învăţământ profesional tehnic aveau oferte 
educaţionale pentru pregătirea a 7 profesii în domeniile hoteluri şi restaurante şi 10 profesii în 
domeniul comerţului.  

Mai multe instituţii de învăţământ superior acreditate pregătesc cadre la 
specialitatățile”Afaceri, Administrare și Bussines”,  „Servicii”, specializarea „Turism şi 
servicii”,”Inginerie și Prelucrare”: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de 
Stat din Moldova, Universitatea tehnică din Moldova, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi 
Sport, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea Cooperatist-Comercială, 
Universitatea de stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Universitatea Liberă Internaţională 
din Moldova. 

Formarea continuă a cadrelor în comerț, alimentație publică și turism este asigurată de 
către: 

- Centrul de Consultanţă şi Dezvoltare Profesională în Comerţ şi Alimentaţie Publică 
al ASEM 

- Centrul universitar de formare continuă al UTM 
- Camera de Comerț și Industrie a Republicii M oldova 
- Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului,  
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- Şcoala Superioară de Turism şi Servicii Hoteliere din cadrul Academiei de Studii 
Economice  din Moldova  

- Centrul de Instruire din cadrul Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism. 
- Studioul culinar ” Lo Chef” 
- Școală de Artă Culinară din Moldova „Gurmand”. 

 
Cele mai multe instituţii de învăţământ, care pregătesc specialişti în domeniul comerţului, 

hotelelor și restaurantelor sunt amplasate  în Chişinău. 

 
FUNCȚIUNEA DE RESURSE UMANE LA ENTITATE 
 

De la apariţia şi dezvoltarea conceptului de Resurse Umane și mai târziu Capital Uman, 
oamenii sunt înteleşi şi trataţi ca resurse şi investiţii  pentru dezvoltarea firmei, a organizaţiei. 
 
Funcţii clasice ale Departamentului de resurse umane:  

1. Planificare 
2. Ocuparea posturilor 
3. Dezvoltare profesională 
4. Reţinerea şi motivarea angajaţilor 
5. Administrarea personalului 

Departamentul de Resurse Umane umanizează o organizatie, o firmă, o entitate. 
Oamenii se orientează spre viitor, sunt ceea ce pot deveni, sunt flexibili și dinamici. Numai 

specialiștii pot pune în serviciul unei firme, a unei organizații toate acestea. 
Un departament de resurse umane nu poate exista fară un Manager de Resurse Umane 

(Human Resources Manager) – care se ocupă de implementarea unor politici și strategii pe 
această componentă. 

MRU reprezintă o componentă de maximă importanță în gestionarea unei firme, a unei 
organizații, indiferent de mărime.  

Rolul său este de maximă importanță si se situează la nivel de decizie strategică. MRU 
trebuie să știe permanent care sunt nevoile, necesitățile si nemulțumirile lucrătorilor. 

Principalele activități ale MRU:  
- Se ocupă de cultura unei organizații, a unei firme, oferindu-i identitate prin stabilirea unor 

valori proprii, prin crearea si dezvoltarea permanentă a sentimentului, a mândriei de 
apartenentă. 

- Dezvoltare organizațională prin coordonarea unor schimbări majore, pregatirea organizației, a 
firmei pentru flexibilitate. 

- Valorizarea și promovarea oamenilor. 
- Formarea și dezvoltarea resurselor umane. 
- Implementarea unor standarde de comunicare între angajați (pe orizontală), între angajați si 

angajator (pe verticală).  
- Prin ergonomie, știința adaptării locului de muncă la cerințele, nevoile si caracteristicile 

lucrătorilor,  transformă munca într-o activitate cît mai plăcută. 

RU  nu este echivalent cu “biroul 
personal” care vedea oamenii in 
termeni de costuri. 
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- Dezvoltă conținutul muncii prin programe de îmbogațire și de diversificare a acesteia; prin 
eliminarea monotoniei care are consecințe mari în planul satisfacției.  

- Implementeaza politici transparente, active si anticipative cu privire la lucratori în probleme 
curente, printr-o grila motivantă si echilibrată, o  politică a recompenselor,etc.). 

- Prin analiză și diagnoză periodică previne problemele legate de componenta umană a firmei, 
a organizației.  

 
Din punct de vedere  economic, crearea unui Departament de resurse umane la nivel de 

entitate este necesară: costurile sunt mai mici decât beneficiile pe termen lung.  Un Departament 
de resurse umane este eficient dacă transformă resursele umane în capital uman al entității. 
Aceste resurse desemnează capacitatea totală a lucrătorilor,  reprezentând o formă de bogăție 
care poate fi redirecționată spre realizarea obiectivelor entității. Capitalul uman se împarte, în 
linii mari, în trei categorii: (1) Capitalul intelectual (2) Capitalul social (3) Capitalul emoțional. 

Multe teorii economice corelează în mod explicit investițiile în dezvoltarea capitalului 
uman cu educația, iar valorificarea capitalului uman cu capacitatea entității de a mobiliza piața 
competențelor și calificărilor pe piața muncii internă și externă a entității. 

Piata muncii este strins legata de piața calificărilor și compețențelor care contribuie 
substanțial la echilibrul atât de necesar între cerere si ofertă pe piața muncii. 

 
Instrumente specifice funcției de resurse umane:  

 
Organigrama 
Există o organigramă în entitatea ta? Entitatea este împărțită în departamente și sub-

departamente clare? Știi cine este responsabil de fiecare departament și sub-departament? 
Există departamente sau porțiuni neacoperite? 

Regulamente 
Există un set de principii de operare înentitate? Dar regulamente? Sunt scrise și puse în 

practică? Deși regulamentele pot să pară un instrument rigid, ele ajută enorm. Sunt deseori 
ignorate sau amânate, tocmai pentru că nu sunt înțelese corect.  

Proceduri 
Cum se face un anumit lucru în entitate? De pildă, cum se întâmpină un candidat? 

Procedura explică, pas cu pas, într-o formulă de tipul (1) (2) (3) (4), care sunt toate acțiunile care 
trebuiesc făcute și cum facem aceste acțiuni, într-un mod cât mai exact. 

Procese 
Procesele însumează un anumit șir de proceduri. Dacă procedura se ocupă de o singură 

situație, procesele arată cum mai multe situații se conectează și se influențează reciproc, pentru a 
crea un rezultat. De pildă, cum întâmpinarea candidatului, interviul, apoi procesul de intergare și 
adaptare, vor duce la întărirea brand-ului entității. 

Fișa postului 
Responsabilitățile, rolurile și activitățile, beneficiile și sancțiunile sunt clare manager și 

lucrător? Fișa postului tinde să fie folosită ca un element formal, de care uităm imediat după 
angajare. Ești liber să creezi o fișă a postului de care chiar vrei să țineți cont. 
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Evaluare 
După angajare, intergare și adaptare pe post, existată rezultate foarte bune, provocări, s-a 

creat o relație autentică între angajat și mediul de lucru. Cum evalueară Departamentul de 
resurse umane aceste lucruri? Entitatia are un sistem de evaluare pe care îl urmărește, în același 
fel, pe perioade atent definite? Ce arată evaluarea? Ce îmbunătățiți? ( după https://evolution-hcc.ro/6-

instrumente-esentiale-in-resursele-umane/). 

Planul de formare profesională 
Exista la unitate un sistem de parteneriat social? Cum se identifică nevoile de formare ale 

lucratorilor? In basa cărei proceduri se alocă surse pentru formarea profesională a lucrătorilor? 
Are unitatea formatori proprii? Cu cine colaborează în vederea formării lucrătorilor? 

 
Formarea la locul de muncă 
 
Nevoia de formare si dezvoltare profesionala, atât la locul de muncă, cât și prin calificări 

formale sau nonformale, a devenit destul de acută pentru Republica Moldova. Statisticile și 
studiile cu referire la capitalul uman, în Republica Moldova, atestă indici  negativi cu privire la 
investițiile în capitalul uman (Poziţia 112 din 189 de ţări şi teritorii,  ca indice al dezvoltării umane 
2017), calitatea nesatisfăcătoare a forței de muncă se află în topul factorilor problematici pentru 
derularea afacerilor (Locul 100 din 138 de țări în Clasamentul Global al Competitivităţii 2016-
2017), iar  procentul populației inactive constituie circa 57,8% din totalul populaţiei de aceeaşi 
categorie de vârstă. (BNS ) 

Totodată, potrivit  Strategiei Naționale Moldova-2020, capitalul uman este una dintre 
puţinele resurse, care poate oferi Republicii Moldova un avantaj comparativ,  iar datele Băncii 
Mondiale şi ale Programului de Dezvoltare ONU arată, că 64% din totalul bogăţiei lumii revine 
capitalului uman, față de 20% – resurselor naturale și  16% – bunurilor materiale. 

Portivit art. 213 al Codului Muncii, angajatorul este obligat să creeze condiţiile necesare şi 
să favorizeze formarea profesională şi tehnică a salariaţilor care urmează instruirea în producţie, 
se perfecţionează sau studiază în instituţii de învăţămînt, fără scoatere din activitate. În cadrul 
fiecărei unităţi persoană juridică, angajatorul, în comun cu reprezentanţii salariaţilor, întocmeşte 
şi aprobă anual planurile de formare profesională.  Condiţiile, modalităţile şi durata formării 
profesionale, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi volumul mijloacelor financiare alocate în 
acest scop (în mărime de cel puţin 2 la sută din fondul de salarizare al unităţii), se stabilesc în 
contractul colectiv de muncă sau în convenţia colectivă. 
 Portivit Regulamentului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente 
impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor, care practică activitate de 
întreprinzător anexă la Hotărîrea nr. 693 din  11.07.2018 cu privire la determinarea obligațiilor 
fiscale aferente impozitului pe venit, angajatorul este în drept să deducă cheltuielile pentru 
studiile profesionale/de perfecţionare profesională, suportate în folosul angajaţilor pe parcursul 
perioadei fiscale, cu condiţia că asemenea cheltuieli sunt suportate exclusiv în cadrul activităţii de 
întreprinzător şi că se ține cont de necesitatea acestor studii/perfecţionări pentru categoria şi 
specificul de activitate a angajaţilor. (Anexa 4) 

Planul de formare profesională continuă este un instrument de management al resurselor 
umane și o procedură de parteneriat social la nivel de entitate. 

https://evolution-hcc.ro/6-instrumente-esentiale-in-resursele-umane/
https://evolution-hcc.ro/6-instrumente-esentiale-in-resursele-umane/
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Planul de formare reflectă nevole curente, exigențele de calitate și opțiunile de viitor ale 
entității și angajaților săi. 

În această ordine de idei, entitatea poate avea, cel puțin, trei proceduri de evaluare în 
scopul elaborării planurilor de formare profesională: 

-chestionare sau ate instrumente de evaluare a nevoilor de formare; 
-profiluri și standard profesionale; 
-planuri de dezvoltare pe termen mediu și lung. 
În general, proiectarea programelor de formare profesională continua mult timp n-a avut 

un caracter sistemic. Actualmente, situaţia s-a schimbat spre bine. Discuţiile curente privind 
structurarea formării profesionale continue şi asigurarea calităţii şi transparenţei acesteia se 
centrează din ce în ce mai mult pe problema standardizării şi modularizării procesului didactic.  

În cazul inexistenţei standardelor ocupaţionale pentru o anumită ocupaţie se procedează 
la analiza nevoilor resurselor umane, evaluarea performaneţelor. Realizată la începutul 
programului de formare, evaluarea identifică nevoile de formare. Zoltan Bogathy propune 
următoarea  ecuaţie de identificare a  nevoilor de formare: 

N.I. = E.P.- E.S.O.*1 
Formula implică trei perspective de analiză: individul – cu interesul-atitudine, aspiraţiile şi 

experienţa de care dispune; postul pe care-l ocupă – cu cerinţele, dar şi cu oportunităţile de 
dezvoltare pe care le oferă; organizaţia – cu perspectivele şi priorităţile sale, ajustând 
conţinuturile postului, pregătind persoanele care le ocupă (Cole, 2000). Informaţiile obţinute în 
urma acestor analize oferă o perspectivă de ansamblu asupra nevoilor de instruire, a resurselor 
disponibile şi a contextului de implementare a programului de formare. 

Principala preocupare a elaboratorilor de programe de formare elaborate în baza 
standardelor ocupaţionale este proiectarea şi aplicarea tehnologiilor didactice ce conduc la 
dobândirea competenţelor menţionate în standard. 

Competenţa-standard este un model funcţional al competenţei proiectate (Cpr r) şi se 
compune din suma competenţei actuale a formabilului (Cact. a) şi a cunoştinţelor, 
competenţelor, atitudinilor noi (C.C.A.noi) care urmează a fi dobândite de formabil în procesul de 
formare: 

(Cpr. = Cact. + C.C.A.noi). 
Standardul ocupaţional este un document de referinţă pentru aprecierea competitivităţii, 

de aceea în aspect motivaţional, principiul proiectării programelor de formare profesională în 
baza standardelor este unul superior principiului nevoilor sau aşteptărilor.  

Pentru elaborarea conţinutului programului de formare, în primul rând, trebuie analizate 
informaţiile din standardul ocupaţional. Conţinutul programului trebuie să fie elaborat de 
specialişti în domeniu, privind subiectele conţinute în modulul respectiv, care raportează 
cunoştinţele proprii la cerinţele specificate în standardul ocupaţional. 

Pentru a elabora conţinutul programului de formare profesională, e necesar să ne referim 
la următoarele informaţii conţinute în standardul ocupaţional: 

Activităţi Acestea sunt specificate în unităţile şi elementele de competenţă. 
Conţinutul programului trebuie să conducă la însuşirea acestor 
activităţi şi deprinderi. 

                                                        
1 N.I. – nevoi de instruire; E.P. – exigenţele postului; E.S.O – exigenţele schimbării la nivel de organizaţie. 
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Rezultatele activităţilor Se referă la rezultatele aşteptate de la o persoană în urma realizării 
activităţilor menţionate în standard (unitate). Se regăsesc în titlul 
unităţii, elementelor şi sunt detaliate în criteriile de realizare. 

Condiţii Se referă la condiţiile în care se formează competenţa. Această parte a 
conţinutului programului se identifică apelând la gama de variabile ale 
unităţii de competenţă. 

Cunoştinţe Cunoştinţele teoretice care trebuie furnizate prin programul de 
formare sunt menţionate în ghidul de evaluare a unităţii de 
competenţă, iar specificul şi gradul detalierii rezultă din examinarea 
conţinutului unităţii. De aici rezultă cunoştinţele necesare unei 
persoane pentru a realiza competent activităţile descrise în unitate. 

Factori de performanţă 
/ calitate 

Factorii de performanţă /calitate sunt indicaţii referitoare la cât de 
bine o persoană trebuie să realizeze activităţile menţionate pentru a 
obţine rezultatele aşteptate. De regulă, se exprimă la modul general şi 
se regăsesc în criteriile de realizare. 

Judecată şi raţionament Această informaţie se referă la raţionamentul pe care trebuie să-l facă 
o persoană pentru a realiza activităţile menţionate în unitatea de 
competenţă pentru a atinge nivelul calitativ prevăzut în criteriile de 
realizare. 

 
Un program poate conţine una sau mai multe activităţi de învăţare (exerciţii practice sau 

exemple) proiectate conform următoarelor principii: 
- activităţile de învăţare trebuie să implice participantul într-o varietate de 

experienţe de învăţare activă; 
- conţinutul activităţilor de învăţare trebuie să reflecte cerinţele standardului 

ocupaţional şi să corespundă obiectivului de referinţă identificat; 
- activităţile de învăţare trebuie selectate astfel, încât formabilul să aibă conştiinţa 

faptului că face un lucru care se relaţionează direct cu competenţa care şi-o formează; 
- secvenţialitatea activităţilor de învăţare trebuie structurată de la simplu la  

complex; să se ia în considerare principiile învățării experențiale (Ciclul Kolbe); 
- activităţile de învăţare trebuie să ofere participanţilor posibilitatea optării pentru 

modul de învăţare cel mai adecvat vârstei şi predispoziţiilor. 
Programele de formare focusate pe standardele ocupaţionale se elaborează conform 

algoritmului: 
Competenţă/unitate  de competență – Obiectiv de referinţă – unitate de învăţare/de 

conținut – Metode de învățare/mijloace didactice 
Modelul analizat este parte a unei politici complexe de creștere a nivelului de 

competitivitate a resurselor de muncă, capabile să răspundă exigenţelor actuale ale pieţei muncii. 
Pentru a fi aplicat pe scară largă în procesul de formare profesională continuă, modelul analizat 
urmează a fi recunoscut ca unul eficient în aspect funcţional şi didactic şi susţinut prin 
dezvoltarea standardizării ocupaţionale. 
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DOCUMENTE PROIECTIVE ALE OCUPAȚIEI ȘI 
CALIFICĂRII 
 
 

- Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) 
- Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităţilor în învățământul 

superior nr.482 din 28.06.2017 cu privire la aprobarea;  
- Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru 

învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar nr. 853 din 14 
decembrie 2015; 

- Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor nr. 425 din 
03 iulie 2015; 

- Metodologia de elaborare a standardelor ocupaţionale nr. 863  din  08.10.2014 
- Metodologia de elaborare a calificărilor nr. 217 din 28 februarie 2018 
- Curriculum în învățântul profesional tehnic postsecundar 
- Curriculum în învățământul profesional tehnic secundar 
- Metodologiei de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare 

provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt profesional 
tehnic, superior şi de formare continuă nr. 616 din 18.05.2016 

- Standarde ocupaționale:  
 Cofetar (2013),  
 Brutar (2014),  
 Bucătar (2016). 
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BUNE PRACTICI DE FORMAREA PROFESIONALĂ 
CONTINUĂ ÎN COMERŢ, HOTELURI ŞI RESTAURANTE 
DIN  MOLDOVA 
 
 Bunele practici, cutumele și uzanțele sunt forme de dezvoltare a culturii organizaționale și 
de capitalizare a aspectelor sociale și economice pozitive. Pe parcursul activității, agenții 
economici și instituțiile de învățământ din sector au acumulat practici pozitive, dar care n-au fost 
analizate și mediatizate pentru a asigura transferul lor către sector. 
 În această ordine de idei,  Comitetul sectorial în domeniul formării profesionale în comerț, 
hotele și restaurante a inițiat un studiu al bunelor practici din sector în domeniul formării 
profesionale şi dezvoltării carierei personalului. Practicile au fost  documentate conform 
formularului (Anexa 5). 
 Chestionarul conține două secțiuni: 

- Identificarea bunelor practice 
- Descrierea celor mai bune practici (maximum 15 rânduri pentru fiecare sub-secţiune) 

Au fost identificate și documentate bunele practici din sector în domeniul formării  
profesionale şi dezvoltării carierei personalului, cele mai relevante fiind reflectate în Ghid. (Anexa 
6) 
 

Domeniul bunelor practici:  
Formarea  profesională şi dezvoltareai carierei 

personalului 
 

 
  
De administrarea cadrelor se ocupă 
departamentul de resure umane.   
Administrarea cadrelor implică procesul 
de planificare, recrutare, selectare, 
instruire, evaluare, motivare, conducere 
şi control, îndreptat spre mărirea 
volumului de vânzări şi producerea 
produselor calitative. Printre metodele de 

recrutare a personalului sunt următoarele: anunţurile de angajare, promovarea cadrelor din 
cadrul  întreprinderii, transferurile din alte subdiviziuni. Participăm la târgurile de cariere în mun. 
Chişinău şi prin reţelele de socializare. Integrarea personalului are loc la locul de muncă. 
Organizăm seminare de formare cu: bucătarii, cofetarii şi vânzătorii. Sunt invitaţi profesori de la 
şcoli profesionale şi colegiul de comerţ. Pe parcursul a 14 ani au fost promovate în funcţii circa 50 

47-th Parallel  S.R.L. 
Comerţul  produselor  alimentare şi 
nealimientare. 
Producerea produselor de cofetărie 
Director,   Melega Nadejda 
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persoane din cadrul întreprinderii, crescând în funcţii  de la vânzător la administratori, şefi de 
secţii şi de magazine. 
Entitatea  colaborează 
intens cu școlile de 
meserii, în special în sfera 
producerii (bucătari, 
cofetari, măcelari, brutari 
etc.). Putem exemplifica în 
acest sens Școala 
Profesională  ”Insula 
Speranțelor”. 

 
 
 
 
 
 

URECOOP din Strășeni este o entitate 
cu activitatea de bază comerț angro, 
servicii de magazinaj și arendă, 
respectiv cadrele de care aceasta are 
nevoie sunt contabili, merceologi și 
juriști, de asemenea depozitari și 
hamali. La URECOOP din Strășeni, se 
practică recrutarea și selectarea 
personalului, prin colaborare cu liceele 

din raion, de unde sunt selectați elevi capabili din familii defavorizate pentru a li se finanța 
studiile  superioare și ulterior de 
a-i  angaja conform specialității, 
oferinduli-se un loc de muncă 
decent.  URECOOP Strășeni are în 
calitate de parteneri în domeniul 
formării profesionale liceele din 
Strășeni și Universitatea 
Cooperatist-Comercială din 
Moldova.  
 
 
 
 

 
 
 
 

URECOOP din Strășeni 
Comerț/ servicii 
 Președinte Birou Executiv: Grosu Vasile 
Secția cadre: Vornicu Cristina 
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În colaborare cu şcolile 
profesionale, Colegiul Național de 
Comerț, elevii şi studenţii își desfășoară 
practica tehnologica la restaurant. După 
absolvire selectăm bucătari, chelneri şi 
specialişti pentru a activa la 
întreprindere. 

De două ori pe an, petrecem 
seminare de formare cu toţi salariaţii întreprinderii. 
Bucătarii şi chelnerii au participat la concursuri internaţionale în România şi Cipru, obținând  
locuri de frunte şi diplome de participare. 
În colaborare cu restaurantul ”Bolta Rece” din Iaşi,  organizăm, periodic,  stagii de schimb de 
experienţă pentru preparaarea bucatelor 
tradiționale. Am organizat un master class  în 
colaborare cu un  bucătar cipriot la tema” Bucătărie 
Europeana”. În rezultatul activității, am introdus ăn 
meniul restaurantului mai multe feluri de bucate 
europene. Entitatea colaborează cu Şcoala 
profesională nr.2, Şcoala profesională  ”Insula 
Speranţelor”, Colegiul Național de Comerţ, 
Universitatea Tehnică din Moldova.   

De-a lungul anilor, prima casă de nunți din 
Chisinau s-a afirmat ca un local perfect atât pentru 
o nuntă tradțională, cît si pentru una cu elemente moderne. Atent la gusturile clientilor, patronul 
Nicolae Petrascu a modernizat localul an de an, experiența de aproape 40 de ani în domeniul 
alimentației publice (de la bucatar la șef al Directiei Alimentatie Publica) a fost un punct forte al 
succesului. 

 
Școala Profesională, din or. Soroca este 
o instituție din sistemul învățământului 
vocațional-tehnic din Republica 
Moldova, care oferă condiții optime 
tinerilor pentru construirea unei 
cariere de succes în domeniile: 
prelucrarea alimentelor, electronică și 

automatică, servicii hoteliere, restaurante și alimentație publică, servicii de coafor și frumusețe, 
textile (îmbrăcăminte, încălțăminte și articole din piele), mecanică și prelucrarea metalelor, în 
acord cu cerinţele comunităţii locale, naţionale, internaţionale. Acordăm şanse egale pentru 
accesul la educaţia performantă pentru toți cei care doresc să obțină o profesie de calitate. 
  Școala Profesională din Soroca își propune: 
• instruirea bazată pe necesitățile elevilor; 
• educarea tinerilor în baza tradițiilor și obiceiurilor naționale și în spiritul valorilor democratice; 

Restaurant „Casa Nunţii NOROC” S.A. 
Alimentaţie Publică 
Director, Petraşcu Nicolae   
 

Școala Profesională, or.Soroca 
Instituție de învățământ 
Director, Luța Ivan 
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• dezvoltarea abilităților antreprenoriale; 
• promovarea modului sănătos de viață și 
atitudinii responsabile față de natură.  
 

Cadrele didactice de la meseria 
bucătar-chelner participă la cursuri de formare 
continuă, în cadrul Centrului de formare 
continuă al  Univesității Tehnice din Moldova, 
master class, etc.  
 
 
 
 
 

 
Sfera de desfăşurare a bunei practici:  
 

- Desfășurarea stagiilor de practică 
- Participări la elaborărea planurilor 

de învățământ 
- Evaluarea curricula 
- Președintele juriului la concursul 

,,Cel mai bun elev în meserie” 
- Președintele comisiei de evaluare la 

examenul de calificare 
 

- Angarea absolvenților în câmpul muncii 
- Certificarea personalului S.R.L ,,Dragonul Roșu” de către CESPA în 

contextul învățării nonformale și informale. 
Descrierea practicii: 
 
- Desfășurarea ședinței de lucru cu agenții economici în vederea stabilirii obiectivelor 
parteneriatului de colaborare; 
- Desfășurarea meselor rotunde cu agenții economici în scopul optimizării procesului de 
pregătire inițială și continuă a specialiștilor. 
- Organizarea și desfășurarea ședințelor de lucru cu agenții economici în vederea 
îmbunătățirii curricula și a planului de învățământ; 
- Implicarea agenților economici în procesul de certificare a competențelor obținute în 
contexte formale, nonformale și informale. 
Rezultate: 
Specialiști calificați, angajați în câmpul muncii și satisfăcuți de serviciile prestate. 
Asigurarea întreprinderii cu personal calificat și competent. 
 
 

Dragonul Roșu, S.R.L  
Servicii hoteliere, restaurante și 
alimentație publică. 
Prelucrarea alimentelor. 
Director, Vasilița Ala    
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Sfera de desfăşurare a bunei practici: 
 
Colaborare cu şcoala profesională nr.2 
Chişinău, 
Elevii efectuază practica la întreprindere 
şi după terminare sunt selectați lucrători 
(bucătari, chelneri, cofetari). Viitorii 
lucrători sunt selectați în funcție de  
rezultatele învăţării, profesionalism în 
timpul practicii la întreprindere, 

competențele de comunicare cu clienţii. 
Periodic, cu ajutorul profesorilor de la şcoala profesională sunt desfățurate seminare de 

formare cu salariaţii şi master class la care participă. 
 
Descrierea practicii: 
Deservirea zilnică a clienţilor 
şi a lucrătorilor care au 
tichete de masă.   
În viitorul apropiat la 
întreprindere se vor înnoi 
utilajele de preparare a 
bucatelor, iar in acest context 
desfășurăm activități de 
formare pentru angajați.  

Permanent bucătarii 
împreună cu bucătarul şef 
dezvoltă sortimentul 
bucatelor şi produselor gătite 
la întreprindere. 

 
Achiziţionam produse alimentare calitative majoritatea produselor, fiind  autohtone. 

Cafeneaua colaborează cu Şcoala profesională nr. 2 Chişinău.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cafeneaua „Speranţa Vest” S.A. 
Cafeneaua  „Speranţa” 
Alimentaţia Publică 
 
Director, Serghei Smentîna 
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Sfera de desfăşurare a bunei practici: 
 
În colaborare cu şcoala profesională nr. 2, 
elevii efectuază practica tehnologică în 
toate procesele de producer. Salariații  se 
prezinta aici pe rol de mentori. 
Tehnologii calificati crează meniuri noi, 
comisia specială le testează, apoi se 
produce un lot de probă care este 
distribuit în reţelele de comerţ, şi numai 
după este pus în producere. 
Întru selectarea cadrelor colaborăm  cu 

Oficiul Forţei de Muncă, şi reţelele de socializare. 
Pe pagina WEB este amplasată informaţia despre activitatea întreprinderii, sunt etalate 

toate  produsele, îndeosebi, cele noi 
https://www.colibri.md/ro. 

Pentru organizarea schimbului de 
experiențe am stabilit relații de colaborare cu  
Firma belgiană „Puratos”, tehnologii din ambele 
intreprinderi fac schimb de experienţe în Belgia 
sau în Moldova. De aici ne inspirăm şi la crearea 
noilor produse. 
Tennologii noştri participă la o emisiune 
televizată unde produc produse în direct. 

Firma «UNGAR» a început să producă 
torte şi prăjituri din anul 1997. La moment SRL 
«UNGAR» este unul dintre cei mai importanţi 
producători de produse de patiserie. 

Descrierea practicii: SRL „Ungar”este 
specializat în producerea produselor de patiserie cu un sortiment foarte vast.  Secţiile de 
producere sunt utilate cu utilaje moderne. Transportul  este utilat cu secţii frigorifice. Produsele 
alimentare folosite la producere în majoritate sunt produse autohtone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„UNGAR” SRL 
Producerea produselor de patiserie, 
Comerţ 
 
Director, Ungureanu Alexandru 

https://www.colibri.md/ro
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Sfera de desfăşurare a bunei practici: 
În casrul colaborării cu Centru 
Național de Perfecționare a Cadrelor 
din Industria Turismului, şcolile 
profesionale, Colegiul Național de 
Comerț și Universitatea Tehnică a 
Moldovei, elevii și studenții  
desfășoară practica tehnologică la 
hotel, restaurantul şi magazinele 
rețelei ”Vega-L”. După absolvire 

selectăm receptioniști, chelneri şi cameriste  pentru a activa la întreprindere. 
 
Descrierea bunei practici: Deoarece 
activitatea este una complexă, 
angajații nostri sunt adaptați pe post 
pentru a le dezvolta competențele de 
comunicare cu clienții, de-a fi flexibili 
și pentru a se adapta la diverse 
situații la locul de muncă.  
Deasemenea, organizăm activități de 
tutorat pentru a transmite elemente 
ale culturii organizaționale și a forma 
abilitățile lucrătorilor tineri.  

Oaspeții pot servi  prânzul si 
cina  în holul hotelului.  

Servicii suplementare oferite sunt curățătoria chimică, transportarea pasagerilor, 
organizarea seminarelor, organizarea  excursiilor, alimentarea conform meniului specializat 
pentru grupuri  sportive. În  hotel  sint prevăzute condiții de deservire a persoanelor cu nevoi 
speciale. 

Informația privind ofertele hotelului poate fi gasită pe rețelele Booking,  Travel, Expedia, 
Hotelbeds, Agoda, prin intermediul cărora oaspeții au posibilitatea să broneze și să achite  
serviciile  on – line.  Acest lucru, solicită ca angajații noștri să aibă competențe largi, inclusiv în 
domeniul TIC și limbi străine. Hotelul  deservește oaspeti  din 30 țări ale lumii. 

Entitatea activează în parteneriat cu Centrul National de Perfectionare a Cadrelor din 
Industria Turismului, Şcoala profesională  ”Insula Speranţei”, Colegiul Național de Comerţ. 
 
 
 
 
 
 

 
Hotel  “Aria “, „Vega-L” SRL 
Activitate Hotelieră, Comerţ şi 
Restaurante   
 
Administrator Hotel “Aria “, Ilasco  Alina 
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Sfera de desfăşurare a bunei practici: 
 
Tehnici în vânzări, metode de identificare 
a necesităţilor clienţilor, scrierea corectă 
a scrisorilor către clienţi, etica vânzărilor, 
time management, oformarea ofertei 
comerciale, identificarea stilurilor de 
comunicare a clienţilor (după tipologia 
SDI). 
Descrierea practicii: 
În cadrul formării profrsionjale continue la locul 
de muncă utilizăm predarea temelor pe blocuri, 
în timpul orelor se utilizează diverse metode de 

predare: folosirea materialului vizual şi a 
metodelor practice (case – situaţii 
descrise de către client). Pentru 
însuşirea materialului la finele fiecărui 
bloc participanţilor li se dădea teme 
pentru acasa. După finisarea orelor,  
ralizăm evaluarea prin completarea unui 
test final iar fiecare participant trebuia 

să acumuleze nu mai puţin de 70 % pin punctajul acordat. 
 
Rezultate: După finisarea cursului, în cadrul companiei după 30 zile calendaristice se elaborează 
nişte criterii de evaluare a angajaţilor (prin analiza vânzărilor se vede, dacă acestea au crescut în 
comparaţie cu cele precedente, după chestionarea satisfacţiei clientului – se analizează care este 
rata creşterii satisfacţiei de deservire). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

School Of Business Communications 
(SBC) 
Comerţ 
Director, Olga Nisenboim,  
Trainer, Valentina Racu 
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 Sfera de desfăşurare a bunei practici:
      
 La Școala Profesională com. Bubuieci 
planificarea, recrutarea, angajarea personalului 
didactic are loc în conformitate cu Codul Muncii 
și Codul Educației al Republicii Moldova. Anual,  
sunt întocmite Statele  de personal și se stabilesc 
ținând cont de planurile de învățământ și 
normele didactice. 

Pe o perioadă determinată sau nedeterminată personalul didactic și de conducere angajat 
are încheiat contract individual de muncă . Activitățile personalului didactic sunt specificate în fișa 
de post, care este semnată concomitent cu contractul individual de muncă la momentul angajării 
salariatului, totodată angajatul i-a cunoștință și cu Regulamentul de ordine internă a instituției  

Cadrele didactice de la programul de formare profesională „ Comerț” sunt susținute și 
stimulate prin:  
-acordarea diplomelor de merit,  
-promovarea în funcții de conducere. 
-acordarea premiilor în baza Regulamentului unic de 
acordare a sporurilor, suplimentelor, premiilor și 
altor stimulări salariale. 

Formarea continuă a cadrelor didactice 
de la programul de formare profesională „ 
Comerț” se desfășoară în instituțiile specializate de 
formare continuă precum: UTM, PRO 
DIDACTICA, Institutul de formare continuă etc. Unul 
dintre obiectivele strategice ale Planului de 
dezvoltare strategică a institutiei 2016 – 2021 
prevede promovarea si aplicarea continuă a metodelor de predare – învățare - evaluare centrate 
pe elev de către toate cadrele didactice, astfel pe parcursul anilor 2015-2018 profesorii de 
specialitate de la programul de formare profesională „Comerț” au fost încadrați în diverse 
activități de formare continuă. În cadrul proiectului CONSEPT, începând cu anul 2014 - profesorii 
pe discipline de specialitate şi maiştri instructor, au participat la formări, la cele patru module:  
-Modului I. Formarea abilităților  
-Modulul II. Predarea cunoștințelor             
-Modulul III. Evaluarea rezultatelor școlare             
-Modulul IV. Vizualizarea  

O data la 5 ani, fiecare cadru didactic merge la cursuri de formare continuă la specialitatea 
Psihopedagogie. La revenirea în instituție după diverse formări, cadrele didactice diseminează 
informația acumulată în cadrul catedrelor metodice prin comunicări, ateliere de lucru și 
seminare, se împărtășesc cu experiența dobândită. 

Școala Profesională com. 
Bubuieci 
Comerț 
 
Director, Sajin  Zinaida 
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În scopul atingerii performanțelor 
individuale de către cadrele didactice, Școala 
Profesională  din com. Bubuieci  planifică 
măsuri de încurajare a cadrelor  prin  
motivarea dezvoltării personale și 
profesionale a cadrelor didactice de la 
programul de formare profesională „Comerț”
       
Descrierea practicii:  
1.Organizarea seminarelor de disiminare a 
bunelor practici, desfășurarea lecțiilor 
publice la instruirea teoretică și practică. 
2. Desfăşurarea activității  care sunt 

demonstrate prin portofolii ale profesorilor. 

3. Implicarea în grupuri de lucru precum:  
-elaborarea planului de învățământ  
-elaborarea curriculumului modular meseria „Controlor casier”,Vânzător produse alimentare.  
4.Prezentarea sesiunilor de formare axate pe cunoștințe care implică activ formabilul în procesul 
de învățare. 
5.Împărtășirea experienței de formare de la modulele anterioare. 

6.Organizarea seminarelor cu tematici: 
-Gîndirea Critică la formarea competenței de 
a învăța să înveți, 
-Învățarea prin cooperare 
-Evaluarea cunoștințelor 
7.Desfășurarea orelor publice la : 
-Instruirea practică 
-Discipline de specialitate  
-Activități extracurriculare 
8.Organizarea :  

-Seminarelor cu agenții economici cu scopul îmbunătățirii procesului practicii în producție, 
-Expoziții de gazete de perete cu diferite tematici, 
-Master Class, 
- Excursii la diferite expoziții. 
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 Institutul Muncii își construiește formula 
comercială în conformitate cu motto-ul –
Investim în oameni. Institiutul muncii oferă o 
gama lagră de secvicii educaționale, de cazare 
și restaurant,  iar angajații instituției sunt 
incurajați să se dezvolte profesional.  
La Institutul Muncii este semnat Contractul 
colectiv de 
muncă, care 
garantează 

drepturile salariaților în domeniul formării profesionale continue. 
Procesele tehnologice ale educației, activității hoteliere și 
alimentare se dezvoltă, deaceea, salariații urmează cursuri 
normative în domeniul psihopedadagic, al activității hoteliere și 
alimentare. Deasemenea lucrătorii și condiucătorii locurilor de 
muncă sint instruiti în domeniul sănătății și securității la locul de 
muncă. 

Pentru dezvoltarea competențelor sociale și formarea echipei de angajați și manageri, 
administrația și comitetul sindical al Institutului Muncii organizează activități cu prilejul 
sarbătorilor, dar și atunci când este identificată nevoia de team building.  
Institutul Muncii a fosi inițiatorul elaborării unui proiect de convenție națională privind formarea 
profesională continuă a resurselor umane, urmare a căreia,  a fost aprobată Convenția colectivă 
(nivel național)  cu privire la modelul Contractului  de formare profesională continuă. 

Angajații Institutului Muncii  participă la stagiul 
de formare a elaboratorilor de standarde ocupaționale, 
organizat de Comitetul Sectorial pentru Formare 
Profesională în Comerț, Hoteluri și Restaurante.  

Administrația institutului Muncii acordă 
susținere plenară angajaților tineri de a se forma pe 
post, prin adaptare și integrare la locul de muncă, alocă 
timp pentru pregătire profesională inițială și continuă și 
sprijină financiar proiectele de formare profesională a 
angajaților.  

Angajații cu experiență ai Institutului Muncii 
oferă sprijin și mentorat noilor angajați. 

La Instititutul Muncii își desfășoară practica 
tehnologică studenții de la Colegiul Național de Comerț. 
 
 
 
 
 
 

 

Institutul Muncii 
Activități hoteliere, restaurant 
 
Director, Sergiu Stanciu 
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Sfera de desfăşurare a bunei practici: 
 
 

„MODA” SA este specializat în  vânzări ale 
vestimentaţiei pentru femei şi bărbaţi. În 
vânzare sunt propuse produse  ale 
producătorilor autohtoni.  

În partineriat cu proiectul „DIN INIMĂ”, ambasada  Suediei şi  a Statelor Unite ale Americii 
la Chișinău sunt  organizate seminare şi traininguri cu ajutorul specialiștilor acestor ţări cu 
următoarele teme : tehnici de vânzări conform cerinţelor cumpărătorilor, formarea sortimentului, 
etalare vitrină, formarea preţurilor, calitatea mărfii,  etica vânzătorilor, identificarea stilurilor de 
comunicare cu cumpărătorii. 

În vederea selectării 
angajaților, dar și  în conformitate 
cu principiul responsabilității 
sociale, magazinul colaborează cu 
Școala profesională nr. 2.  

Elevii efectuază practica în 
toate secţiile de vânzare a 
mărfurilor industriale. 

 Parteneri ai unității în domeniul 
dezvoltătii resurselor umane sunt Şcoala 
profesională nr 2, SA „Ionel”, SRL „Premiera 
Dona Bălţi”, ÎI „Şram”, SRL „Sekana Com”, Brend 
„Georgeta”, Brend „Vitalie Burlacu”, Brend 
„Hascel”. 
 Dna Emilia Ceban, cu un stagiu de 
muncă în comerț de 48 de ani, este director al 

unității ”Moda” S.A. de 16 ani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magazinul „MODA” SA 
Comerţ 
 
Director, Ceban  Emilia 
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Sfera de desfăşurare a bunei practici: 
 
Proiectul„Desfășurarea unui master class 
pentru bucătarii profesioniști și cadre didactice 
care pregătesc viitorii bucătari la subiectul 
Bucătăria Internațională – Italiană”. 
La master class, dorința şi-au exprimat 17 cadre 
didactice și 11 agenți economici. Ținând cont de 
criteriile de selectare elaborate s-au selectat 10 

profesori, cate unul din fiecare instituție, astfel să 
se cuprindă câte mai multe scoli și 10 agenți 
economici. La master class au participat cadre 
didactice de la următoarele instituții: Școala 
Profesională or. Soroca, Școala Profesională or. 
Cupcini, Școala Profesională or. Ștefan Vodă, Școala 
Profesională or. Căușeni, Școala Profesională nr. 5 
din mun. Chișinău, Școala Profesională nr. 1 din or. 
Cahul. Cate două persoane au participat de la 
Centru de Excelență în Servicii și Prelucrarea 
Alimentelor  (CESPA) și Colegiul Național de Comerț 
al ASEM. Motivul este că CESPA este unica 
instituție din republică de profil care are are 
mandatul de a organiza activități de instruire în 
domeniu, iar Colegiul de Comerț a fost unicul 
colegiu care pregătesc specialiști de nivel 4 ISCED, 
care au manifestat dorință de a participa. Școlile 
profesionale pregătesc specialiști de nivel 3 ISCED. 
Astfel, s-au cuprins toate zonele: nord, sud si 
centru. Printre agenții economici care au participat la master-class sunt: restaurantele Mi Piace, La 

Roma Club, Dens Pizza, Blinoff/Panifico, Hotel Pizzeria Mileșoc, 
supermarketul Fourchette, agenții economici Select SRL, Brodețchi 
SRL 

Formatorul Gianni di Lella a  împărtățit formabililor din 
experiența sa. Impresiile sunt foarte bune, atât din partea agenților 
economici cât și a cadrelor didactice. Din discuțiile purtate cu 
participanții s-a constatat că, master-class a fost unul binevenit, 
foarte interesant și interactiv, fiecare participant a avut 
posibilitatea să prepare aluatul si să prepare câte o pizză 
personalizată.  La finalul activității participanții au primit certificate 
de participare.  
 Altă activitate orientată spre formarea profesională în 
domeniu  și promovarea meseriilor bucătar, cofetar, brutar este 
Campionatul Gastronomic pentru Juniori (ediția a IV, 2019). 
www.csfpchr.com 

Comitetul Sectorial pentru 
Formare Profrsională în 
Comerț, Hoteluri și 
Restaurante  
 
Președinte, Elena Ciobanu 

http://www.csfpchr.com/
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Anexa 1 
Anexăla Convenția colectivă (nivel național) nr.17 din 

31 iulie 2018 
                                                                                                                                      

Contract de formare profesională continuă nr.___ 
(model) 

„____”____________20__                                                           _______________________ 
                       (localitatea) 

______________________________________________________________________________,  
(denumirea unității sau numele, prenumele angajatorului persoană fizică) 

denumit (ă) în continuare „Angajator”, în persoana _________________________ 
                                                       (numele, prenumele, funcția) 

pe de o parte, și dl (dna)__________________________________________________________,  
                                        (numele, prenumele) 

denumit(ă) în continuare „Salariat”, pe de altă parte, conducîndu-se de prevederile art. 195 și 
212-221 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (în continuare – Codul muncii), au 
încheiat prezentul contract de formare profesională continuă, adițional la contractul individual de 
muncă nr._____ din ___________20__, convenind asupra următoarelor:  
 

I. Obiectul Contractului 
1.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie completarea de către Salariat a 

cunoștințelor sale profesionale, ca urmare a unui curs de formare profesională continuă 
(recalificare, calificare suplimentară, specializare, policalificare, perfecționare) în cadrul 
_______________________________________________, 
  (denumirea instituției) contra obligației de a activa în cadrul unității în decurs de ___________. 
                                                                                                                         (termenul negociat de Părți) 

 
II. Durata contractului 

2.1. Prezentul Contract își produce efectele din ziua semnării și este valabil pînă la 
______________ 20__. 

Notă: Durata contractului cuprinde durata cursului de formare profesională și termenul 
prevăzut la pct. 1.1. 

 
III. Drepturile și obligațiile Părților 

3.1. Angajatorul se obligă: 
a) să achite plata pentru cursul de formare profesională în sumă   de _________________;    
                                                                                                                        (suma în lei sau în 

valută) 
 b) să mențină pe toată durata formării profesionale locul de muncă (funcția) al 
Salariatului; 
 c) să mențină pe toată durata formării profesionale salariul mediu lunar al Salariatului; 
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d) să compenseze Salariatului cheltuielile de deplasare, în modul și în condițiile prevăzute 
pentru salariații trimiși în deplasare în interes de serviciu, în cazul în care cursul de formare 
profesională se desfășoară într-o altă localitate; 

e) să îndeplinească alte obligații stabilite de Codul muncii, de alte acte normative, de 
convențiile colective, de contractul colectiv de muncă, printre care:  
 _______________________________________________________________________________ 

(se specifică obligațiile suplimentare) 
3.2. Angajatorul are dreptul: 

a) să modifice și să desfacă prezentul Contract în modul și în condițiile stabilite de 
punctele 4.1 și 4.2;  

b) să ceară Salariatului îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul Contract;  

c) în cazul demisionării Salariatului, conform art. 85 alin. (1) și (41) din Codul muncii, sau 
concedierii, conform art. 86 alin. (1) lit. g)-r) din Codul muncii, înainte de expirarea termenului 
prevăzut la pct. 1.1 din prezentul Contract, să ceară acestuia restituirea sumei cheltuite în 
legătură cu formarea lui profesională, proporțional perioadei fără acoperire; 

d) alte drepturi____________________________________________________________ 
                                             (se specifică drepturile suplimentare negociate de Părți) 

3.3. Salariatul se obligă: 

a) să urmeze cursul de formare profesională prevăzut de prezentul Contract;  

b) să activeze în cadrul unității în termenul prevăzut la pct. 1.1 din prezentul Contract;                                                                                                     

c) în cazul demisionării conform art. 85 alin. (1) și (41) din Codul muncii sau concedierii 
conform art. 86 alin. (1) lit. g)-r) din Codul muncii înainte de expirarea termenului prevăzut la pct. 
1.1 din prezentul Contract, să restituie Angajatorului suma cheltuită de către acesta în legătură cu 
formarea lui profesională, proporțional perioadei fără acoperire;  

d) să îndeplinească alte obligații_______________________________________________ 
                                                                    (se specifică obligațiile suplimentare negociate de Părți) 

3.4. Salariatul are dreptul: 

a) la modificarea și desfacerea prezentului Contract în modul și în condițiile stabilite de 
punctele 4.1 și 4.2;  

b) la menținerea pe toată durata formării profesionale a locului lui de muncă  (a funcției); 
 c) la menținerea pe toată durata formării profesionale a salariului lui mediu lunar; 

d) la compensarea cheltuielilor de deplasare, în modul și în condițiile prevăzute pentru 
salariații trimiși în deplasare în interes de serviciu, în cazul în care cursul de formare profesională 
se desfășoară într-o altă localitate; 

e) alte drepturi_____________________________________________________________ 
 (se specifică drepturile suplimentare negociate de Părți) 
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IV. Modificarea și încetarea contractului 
4.1. Prezentul Contract nu poate fi modificat (completat) decît printr-un acord 

suplimentar semnat de Părți, care se anexează la contract și este parte integrantă al acestuia. 

4.2. Prezentul Contract poate înceta în temeiurile prevăzute de Codul muncii pentru 
încetarea contractului individual de muncă sau în alte temeiuri prevăzute de legislația în vigoare.  

V. Răspunderea Părților 
 5.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale 
partea vinovată poartă răspunderea prevăzută de prezentul Contract și de legislația în vigoare a 
Republicii Moldova.  

5.2. În cazul demisionării conform art. 85 alin. (1) și (41) din Codul muncii sau concedierii 
conform art. 86 alin. (1), lit. g)-r) din Codul muncii înainte de expirarea termenului prevăzut la pct. 
1.1 din prezentul Contract, Salariatul va restitui Angajatorului suma cheltuită de către acesta în 
legătură cu formarea lui profesională, proporțional perioadei fără acoperire. 

VI. Dispoziții finale 
 6.1. Subiectele nereglementate de prezentul Contract se reglementează de legislația în 
vigoare a Republicii Moldova. 

6.2. Litigiile care vor apărea în termenul de acțiune al prezentului Contract se vor 
considera litigii individuale de muncă și se vor soluționa în modul stabilit de Codul muncii.  

6.3. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare avînd aceeași putere juridică, 
unul din care se păstrează la Angajator, iar al doilea – la Salariat. 

 
VII. Datele de identificare ale Părților Contractului: 

                
                „Angajatorul”                                                  „Salariatul” 
 
Adresa________________________________   Adresa_________________________________ 
 _____________________________________    ______________________________________ 
 
Cod fiscal _____________________________   Buletin de identitate ______________________ 
                     eliberat ________________________________ 
Semnătura ____________________________    Cod personal __________________________ 

                                                                             Semnătura _____________________________ 
 
Locul pentru ștampilă               
 
 
                         
                      

                                                                               
  
 

 
 



 
50 

 

Anexa nr. 2 
LISTA SCOLILOR PROFESIONAL-TEHNICE, A COLEGIILOR  ȘI CENTRELOR DE STUDII DIN 

DOMENIILE COMERȚ, HOTELURI ȘI RESTAURANTE, 2018 
1.Școala Profesională din Cupcini 
4626   r-nul Edineț   or.Cupcini   str. Chișinăului, 5 
Fax: +373 246 72241 
Telefoane de contact: 
Anticamera blocului I  +373 246 72241 
Director Școlii Profesionale Cupcini +373 246 71591 
Contabil șef  +373 246 71684 
Căminul I +373 246 72595 
e-mail:  sp1_cupcini@mail.ru 
email: spcupcini@gmail.com 
 
2.Școala Profesională din Soroca 
+373 230 22210 
+(373 230) 22-533 
Școala Profesională din or. Soroca 
str. Ștefan cel Mare, 6 
Soroca 3000 
Republica Moldova 
e-mail : sp.soroca@gmail.com 
Director Luţa Ivan 
 
3.Școala Profesională nr 2 din Chisinau 
Chisinau 2051, str. Ion Creangă, 59 
Email: sp2chisinau@gmail.com 
 anicamera@sp2chisinau.md 
022742903, 022742353 
Fax +(373 22) 74-83-08 
 
4.Școala Profesională  din Ştefan Vodă 
or. Ştefan Vodă, str. 31 August, 10 s. Viişoara, raionul Ştefan-Vodă 
tel: +(373 242) 23-439, +(373 242) 22-960 tel: +(373 242) 31-221 
email:  sp-stefanvoda@mail.md 
 
5.Școala profesionala nr1 din Cahul,  
str Mihail Solohov,40, email sp1_cahul@mail.ru , 
 tel 0299 40603, 029940644, 029940269 
 
6.Scoala Profesională nr. 5 Chisinau 
mun. Chişinău, str. Burebista, 66 
tel: +(373 22) 52-32-92, +(373 22) 55-00-76 
Email: scoala_sp5@mail.ru 

mailto:sp1_cupcini@mail.ru
mailto:spcupcini@gmail.com
mailto:sp.soroca@gmail.com
mailto:anicamera@sp2chisinau.md
mailto:sp-stefanvoda@mail.md
mailto:scoala_sp5@mail.ru
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7.Școala Profesională Bubuieci 
com. Bubuieci, mun.Chișinău, str. Livezilor, 25 
tel: +(373 22) 41-49-71, +(373 22) 41-48-79 
Email : spbubuieci@yahoo.com 
 
8.Școala Profesională din Nisporeni 
or. Nisporeni, str. Suveranităţii, 12 
tel: +(373 264) 22-297, +(373 264) 23-556 
Email: sp_nisporeni@mail.ru 
 
9.Scoala profesionala Causeni, Causeni, str.Unirii, 30 
 +(373 243) 25-905 57427 
 
10.Centrul de Excelență Servicii și Prelucrare a Alimentelor 
mun. Bălți, str. Decebal 111,  
email: cespa.balti@gmail.com 
Director 0231 – 7 – 15 – 57 
Anticamera 0231 – 7 – 15 – 54 
Contabilitatea 0231 – 7 – 15 – 56 
 
11.Școala profesională "Univers-Moldova" 
or. Chișinău 
str. Moscova, 4/2 
Tel.: 022 40-41-71, 022 43-47-42 
info@univers.md 
 
12.Școala Profesională din Alexandreni 
raionul Sîngerei, com. Alexăndreni, str. Independenţei, 4 
tel: +(373 262) 60-558, +(373 262) 60-515 +(373 262) 61-0066 
 
13.Centrul de Studii "Viitorul Meu" 
or. Chișinău 
str. Tudor Strișca, 10 
Tel.: 022 00-22-11, 0 602 1-81-17, 0 794 1-90-11 
info@ViitorulMeu.md 
 
14.Centrul de studii "Insula Speranțelor" 
Mun. chisinău, str. Miron Costin, 26  
RECEPȚIE: +373 (22) 100 010 
 
15.Centrul de studii "Actual Prof" 
str. Columna, 60, of. 33, et. 3, or. Chișinău, R. Moldova 
068 321 010, 060 121 191, 022 921 009 
info@actualprof.md 

mailto:spbubuieci@yahoo.com
mailto:sp_nisporeni@mail.ru
mailto:cespa.balti@gmail.com
mailto:info@univers.md
mailto:info@ViitorulMeu.md
mailto:info@actualprof.md
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actual_prof@semia.md 
16.Centrul de studii "Profstil-Lux" 
or. Chișinău 
str. G. Ureche, 14 
Tel.: 022 91-52-21, 0 787 6-61-81, 0 683 1-01-06 
profstil_lux@semia.md 
17.Centrul de studii "Art classic" 
or. Chișinău 
str. Vasile Alecsandri, 84, et. 2, of. 11 
Tel.: 022 92-65-66, 0 600 6-20-88 
art_classic@semia.md 
 
MASTER CLASS-URI DE GĂTIT ȘI LECȚII DE ARTĂ CULINARĂ PENTRU AMATORI 
18."Gurmand" — școală de artă culinară 
or. Chișinău 
str. Albișoara, 82/8 
Tel.: 0 601 7-51-23 
gurmand@semia.md 
 
19.Studio culinar "Lo Chef" 
Marian Danu 
Strada Albișoara 82/8, Chișinău 
Telefon: 0681 38 578 
 
20.Colegiul de Ecologie din Chişinău  
mun. Chişinău, str. Burebista, nr. 70  
tel: +(373 22) 55-91-67, +(373 22) 55-52-61  
colecol@rambler.ru  
 
21. Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM  
mun. Chişinău, str. Petru Rareş, nr. 18,  
tel: +(373 22) 22-19-68, +(373 22) 40-27-19  
colegiu_cnc@mail.ru,  cnc@ase.md  
 
22.Colegiul Tehnologic din Chişinău  
mun. Chişinău, str. B. Voievod, nr. 8/1  
tel: +(373 22) 49-30-48, +(373 22) 44-42-72, +(373 22) 49-30-08  
http://colegiultehnologic.md  
 
23. Colegiul Internațional de Administrare și Bussines 
Republica Moldova,Chişinău str. Sarmizegetusa, 48/8. 
(022) 54-96-95, (022) 54-93-47 
ciab@list.ru 
 
 

mailto:actual_prof@semia.md
mailto:profstil_lux@semia.md
mailto:art_classic@semia.md
mailto:gurmand@semia.md
https://www.google.com/search?biw=1156&bih=593&q=lo+chef+studiou+gastronomic+telefon&sa=X&ved=0ahUKEwi59afZudXbAhWLJ8AKHQznAFUQ6BMIlAEwEg
mailto:colegiu_cnc@mail.ru
mailto:cnc@ase.md
mailto:ciab@list.ru
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Anexa 3 

PRECIZĂRI METODOLOGICE  
Cu privire la formarea profesională continua 

 
Formarea profesională (FP) reprezintă ansamblul de măsuri sau activități de pregătire 

(cursuri sau alte forme de formare profesională) pe care unităţile de obicei le organizează şi 
finanțează, total sau parțial, pentru angajații lor. Pentru ca o activitate să fie inclusă în categoria 
celor de formare profesională, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele trei condiții: 

- să fie planificată din timp 
- să fie finanțată cel puțin parțial de către unitate sau din contul asistenței externe 

acordate unității (granturi, sponsorizări etc.) 
- să aibă ca obiectiv îmbunătățirea/ însușirea de cunoștințe. 

 
Cursurile de formare profesională sunt evenimente organizate şi coordonate de întreprindere 
(instituţie), concepute exclusiv cu scopul de a oferi instruire sau formare profesională unui grup 
de persoane, în altă parte decât la locul de muncă (cum ar fi: într-o sală de curs, în incinta unui 
centru de pregătire), instruirea realizându-se de către personal calificat (profesori, lectori, 
specialişti etc.) pentru o perioadă de timp bine stabilită şi planificată în avans de către 
organizatorii cursului. 
În funcţie de organizatorul şi coordonatorul cursului, se disting două tipuri de cursuri: 
- cursuri interne - organizate şi coordonate de întreprinderea însăşi, chiar dacă locul de 
desfăşurare al cursurilor este situat în afara întreprinderii (de exemplu: într-o sală de conferinţe a 
unui hotel, a unei universităţi, a altei întreprinderi, înăuntrul sau în afara localităţii respective sau 
pe teritoriul altei ţări etc.). 
- cursuri externe - organizate şi coordonate de o altă organizaţie sau unitate, total separată de 
întreprinderea cercetată, chiar dacă locul de desfăşurare al cursurilor este situat în incinta 
întreprinderii respondente sau a centrului de pregătire pe care aceasta îl deţine. 
Nu se consideră cursuri de FP: formarea sau instruirea profesională continuă oferită prin metode 
tip program mobil sau flexibil sau prin pregătirea la distanţă, chiar dacă perioada de desfăşurare 
a fost planificată în avans de către instructor. Aceste categorii vor fi incluse la alte forme de FP. 
Alte forme de formare profesională sunt orice tipuri de formare profesională continuă, altele 
decât cursurile, ele presupun de obicei munca activă şi activitatea la locul de muncă, ele de 
asemenea pot include participarea la conferinţe, târguri etc. cu scopul de învățare. Ele sunt 
adesea caracterizate printr-un grad de autoorganizare (timp, spaţiu, conţinut) de către o 
persoană sau un grup de persoane. Conținutul este adesea adaptat în funcție de nevoile 
individuale ale participanților la locul de muncă. 
 
Se disting următoarele forme: 
• Perioade planificate de pregătire ghidată, instruire sau experienţă practică la locul de 
muncă care presupun pregătirea profesională practică (şi mai puţin teoretică) a angajaţilor pe 
parcursul unor perioade de timp determinate şi planificate în avans, utilizând uneltele, 
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instrumentele sau echipamentele de muncă obişnuite, fie la locul de muncă, fie în imediata 
vecinătate a locului de muncă; 
• Pregătire planificată prin rotirea personalului la locuri de muncă diferite, prin schimb de 
experienţă, detaşare temporară pentru specializare care se referă la acţiunile care au fost 
planificate în avans şi au avut ca scop principal dezvoltarea sau îmbunătăţirea cunoştinţelor, 
îndemânărilor sau a deprinderilor practice şi teoretice ale angajaţilor implicaţi. Tot aici se includ 
şi detaşările temporare pentru specializare (de exemplu pentru a învăţa cum se utilizează un 
echipament nou). Nu se includ transferurile obişnuite ale lucrătorilor de la un loc de muncă la 
altul, în funcţie de necesităţile apărute, deoarece nu constituie formare profesională continuă. 
 
• Autoinstruire, inclusiv prin mijloace electronice de învăţare - utilizând forma de pregătire la 
distanţă, folosind benzi audio/video, cursuri prin corespondenţă, cursuri asistate pe calculator, 
inclusiv pe Internet. 

Caracteristica acestui tip de pregătire este că însăşi persoana instruită este cea care 
decide asupra modului în care să se facă această pregătire/instruire, asupra timpului dedicat 
acestei pregătiri precum şi asupra locului unde aceasta urmează să aibă loc (centru de pregătire, 
biblioteci sau secţiuni destinate exclusiv pregătirii). Nu se consideră FP dacă autoinstruirea se 
face în scop personal şi nu este organizată şi finanţată de întreprindere (navigarea pe internet 
într-un mod nestructurat se exclude). 

Exemplu: autoinstruire folosind benzi audio/video pentru protecţia muncii. 
• Instruire la conferințe, prelegeri, seminare, tîrguri este calificată drept pregătire 

numai dacă scopul este acela de formare profesională a angajaţilor, respectiv de dobândire de 
noi cunoştinţe sau de îmbunătăţire a celor existente şi dacă au fost planificat în avans  

Nu se consideră formare profesională: 
- Instruirea de zi cu zi făcută de şef, maistru etc. şi care constituie una din 

responsabilităţile curente de serviciu; 
- Pregătirea ad-hoc (neplanificată) făcută de şef sau chiar de managerul unităţii, în 

cadrul sarcinilor de serviciu; 
- Pregătirea în instituţiile de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate 

superior sau postuniversitar; aceşti salariaţi se înscriu separat doar în tabelul I, rîndul 500. 
În Cap.I se înscrie numărul salariaţilor care au beneficiat de formare profesională – total, 

inclusiv pe sexe şi grupe de vîrstă. Se înscrie numărul persoanelor participante, nu numărul 
participărilor. De exemplu, dacă o persoană a participat pe parcursul anului la doua cursuri 
interne, doua cursuri externe (din care unul în în străinătate) şi la doua conferinţe; se va înscrie în 
rd.100 ca o persoană, în rd.110 – o persoana, în rd.120 – o persoana, inclusiv rîndurile 121 şi 122 
cîte o persoană, rd. 200 – o persoană, rd. 300 – o persoană. 

Pentru încadrarea pe grupe de vîrstă a salariaţilor, se ia în consideraţie vîrsta în ani 
împliniţi la 31 decembrie. 

Durata formării profesionale (numărul de ore-om petrecute la formarea profesională) 
reprezintă timpul total pe care participanţii la cursuri l-au petrecut în cadrul acestora, pe 
parcursul anului. Se exclud perioadele de timp aferente deplasării la şi de la centrul de pregătire, 
perioadele normale de lucru între sesiuni de pregătire etc. Timpul aferent formarii profesionale 
se determină pentru toţi participanţii la fiecare tip de formare profesională. 
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Pentru persoanele care au beneficiat de FP de mai multe ori pe parcursul anului, se includ 
toate orele la care acestea au participat. 

În rd.400 se înscrie efectivul salariaţilor la sfîrşitul anului (31decembrie) (inclusiv cei cu 
contract de muncă/raport de serviciu suspendat, exclusiv ucenici şi cumularzi externi), angajaţi 
cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată (inclusiv lucrători 
sezonieri, managerul/administratorul). Nu sunt cuprinşi salariaţii detaşaţi în străinătate şi cei care 
cumulează mai multe funcţii şi nu au funcţia de bază la unitatea raportoare. 

În rd.410 se înscriu salariaţii care exercită profesii de muncitori, care corespund grupelor 
majore de la 6 la 8 şi parţial grupei majore 5, conform Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica 
Moldova (CORM 006-14). 

În rd.420 se înscriu salariaţii care deţin funcţii de slujbaşi (funcţionari), care corespund 
grupelor majore de la 1 la 4 şi parţial grupa majoră 5 conform Clasificatorului Ocupaţiilor din 
Republica Moldova (CORM 006-14). 

În rd.500 se înscrie numărul salariaţilor care au urmat studiile pe parcursul anului în 
instituţii de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate superior sau postuniversitar 
din contul mijloacelor financiare a unităţii, cu sau fără scoatere din activitate. 

 
În rd.600 se înscriu absolvenţii anului de raportare ai instituţiilor de învăţămînt secundar 

profesional, mediu de specialitate superior sau postuniversitar angajaţi la unitate pe parcursul 
anului de referinţă. 

În Cap.II se înscrie numărul salariaților care au beneficiat de formare profesională în 
străinătate (cursuri, conferințe, etc.), repartizați conform duratei formării profesionale și țării 
unde a avut loc formarea profesională. 

În Cap.III se înscriu costurile unității privind formarea profesională a salariaților, care 
includ: 

1. Plăti către unităţile care au furnizat cursuri de FP inclusiv plata pentru curs, plata 
examinatorilor și instructorilor. 

2. Plăţi efectuate pentru participanți la cursurile FP pentru transport, diurnă şi 
cazare. 

3. Costul forţei de muncă al instructorilor interni şi personalului propriu al 
centrului de pregătire, precum şi al altor persoane implicate exclusiv sau parţial în conducerea 
si susţinerea cursurilor FP. 

Se includ plăţile efectuate personalului implicat exclusiv şi/sau parţial în planificarea, 
organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională. 

Tot aici se includ și sumele luate în calculul costului forței de muncă corespunzătoare 
managerului, liderului de sindicat și alt tip de personal implicat parțial în activitatea de 
desfăşurare a FP (în studierea şi aprobarea programului de FP, al modului de desfăşurare etc.) 
care se estimează corespunzător timpului aproximat de lucru. 

4. Costul spațiului de pregătire (sălile de curs), al echipamentelor şi materialelor, 
inclusiv consumabilele folosite pentru cursurile de formare profesională continuă care includ: 

- cheltuielile de funcționare a spațiului de pregătire (exclusiv costurile personalului 
angajat), inclusiv cheltuielile de întreţinere, folosit pentru desfăşurarea cursurilor; cheltuielile de 
întreţinere ale centrului de pregătire (apă, electricitate, serviciile de salubritate, reparaţii etc.); se 
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include numai cota-parte aferentă cursurilor desfăşurate (de exemplu: una, două săli, 30% din 
spaţiul centrului etc.); 

- cheltuielile cu achiziţionare a echipamentelor şi materialelor destinate exclusiv 
desfăşurării cursurilor FP; 
- cheltuielile materiale de utilizare exclusiv pentru desfăşurarea cursurilor FP a  
- echipamentelor şi materialelor aflate în dotarea întreprinderii; 
5. Contribuții la acorduri de finanțare colectivă (ex: taxe, cotizații, contribuții, subscripți i 
pentru cursurile FP) către diferite fonduri (naționale, regionale). 
 Se includ sumele corespunzătoare contribuțiilor la fondurile naționale de finanțare, prin 
Guvern și organizații intermediare, pentru a permite o estimare corectă a costului total către 
acele întreprinderi care au organizat cursuri de pregătire pentru angajații lor. 
6. Alte surse pentru FP: încasări de la diverse fonduri colective, sponsorizări, care includ 
sumele provenite din fondurile colective de finanțare, subvenții și asistență financiară asistate 
prin Guvern etc. 
https://www.google.md/search?q=experien%C5%A3e+de+formare+profesionala+in+comert&ei=mCUeXYP2M8LO

wAL51p7QDA&start=10&sa=N&ved=0ahUKEwiDor6J1JvjAhVCJ1AKHXmrB8oQ8tMDCHs&biw=1366&bih=57

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.md/search?q=experien%C5%A3e+de+formare+profesionala+in+comert&ei=mCUeXYP2M8LOwAL51p7QDA&start=10&sa=N&ved=0ahUKEwiDor6J1JvjAhVCJ1AKHXmrB8oQ8tMDCHs&biw=1366&bih=576
https://www.google.md/search?q=experien%C5%A3e+de+formare+profesionala+in+comert&ei=mCUeXYP2M8LOwAL51p7QDA&start=10&sa=N&ved=0ahUKEwiDor6J1JvjAhVCJ1AKHXmrB8oQ8tMDCHs&biw=1366&bih=576
https://www.google.md/search?q=experien%C5%A3e+de+formare+profesionala+in+comert&ei=mCUeXYP2M8LOwAL51p7QDA&start=10&sa=N&ved=0ahUKEwiDor6J1JvjAhVCJ1AKHXmrB8oQ8tMDCHs&biw=1366&bih=576
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Anexa 4 

 
 

 
REGULAMENT 

cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului  
pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice  

care practică activitate de întreprinzător anexă la Hotărîrea nr. 693 mdin  11.07.2018 
cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit 

 
Secţiunea a 3-a 

 
Deducerea cheltuielilor pentru studiile profesionale ale angajaţilor 

 
1. Angajatorul este în drept să deducă cheltuielile pentru studiile profesionale/de 

perfecţionare profesională, suportate în folosul angajaţilor pe parcursul perioadei fiscale, cu 
condiţia că asemenea cheltuieli sînt suportate exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător şi că 
se ține cont de necesitatea acestor studii/perfecţionări pentru categoria şi specificul de activitate 
a angajaţilor. 

2. Deducerea cheltuielilor suportate în conformitate cu prevederile pct. 45 se permite în 
baza următoarelor documente confirmative: 

1) ordinul intern al angajatorului ce specifică lista angajaţilor care beneficiază de studiile 
profesionale/de perfecţionare profesională; 

2) contractul, factura fiscală sau alte documente care confirmă costurile suportate şi 
prestarea serviciilor de instruire profesională/perfecţionare profesională a angajaţilor. 
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Anexa 5 

 
 
 
 

FORMULAR DE DESCRIERE A BUNELOR PRACTICI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ÎN 
CADRUL SECTORULUI  COMERŞ, HOTELURI, RESTAURANTE 

SECŢIUNEA A – IDENTIFICAREA BUNELOR PRACTICI 

Specificarea domeniului de activitate (comerţ, 
hoteluri/turism, restaurante, instituții de 
învățămâmt) 

 

Denumirea entităţii   

Numele, prenumele managerului entităţii sau a 
managerului cu  responsabilități în domeniul 
formării profesionale a resurselor umane 

 

Sfera de desfăşurare a bunei practici (ex.: 
recrutarea şi selectarea personalului, integrarea 
profesionala și adaptarea pe post, evaluarea 
indicatorilor potențialului uman (efectiv, 
structurare, mobilitate internă, formarea continuă 
a lucrătorilor, colaborarea cu instituțiile de 
învățământ, dezvoltarea  personală și a carierei, 
evaliarea performanțelor resurselor umane, 
motivarea lucrătorilor etc.)  

 

Perioada de aplicare a practicii  

SECŢIUNEA B – DESCRIEREA CELOR MAI BUNE PRACTICI (maximum 15 rânduri pentru fiecare 
sub-secţiune) 

Descrierea  entităţii  
 

Descrierea practicii ( in termeni de obiective, 
actiuni şi activităţi, metode, mecanisme) 
Va rugam să anexati foto 

 

Beneficiari   

Parteneriat  

Rezultate  

Detalii privind persoana de contact pentru cele mai bune practici 
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