
 

 

Evoluţia cursurilor auto ale instituţiei 

 

Organizarea şi funcţionarea IPCET, implicit şi a programului de formare profesională Conducător 

auto (şoferi) este în concordanţă cu reglementările naţionale: Constituţia Republicii Moldova, Codul 

Educaţiei al RM nr. 152 din 17 iulie 2014; Hotărârea Guvernului nr. 1421 din 18.12.06 cu privire la 

aprobarea Nomenclatorului meseriilor (profesiilor) pentru instruirea şi pregătirea cadrelor din învăţământul 

profesional tehnic secundar şi postsecundar; Regulamente şi alte acte normative aprobate de Guvernul 

Republicii Moldova şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precum şi cele manageriale interne ale 

instituţiei. 

Necesitatea pregătirii conducătorilor auto (şoferilor) este solicitată de agenţii economici din 

domeniu, de piaţa muncii, cât şi de cetăţeni. Acest fapt s-a materializat prin participarea activă a agenţilor 

economici, ale structurilor abilitate la elaborarea şi aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor pentru 

nivelul III şi IV ISCED, elaborarea Curriculum modular pentru categorii/subcategorii de permis de 

conducere, Conducător auto (şoferi). 

În decursul întregii perioade de activitate a instituţiei a fost efectuată pregătirea cadrelor de 

conducători auto (şoferi). Documentele de arhivă atestă faptul că în cadrul Tehnicumului de auto-drumuri 

activau grupe pentru pregătirea şoferilor de clasa a 3-a. 

Începând cu anul 1950 în planurile de studii ale Tehnicumului, la specilaităţile existente, se 

introducea pregătirea obligatorie a şoferilor de categoria: B şi C. 

În conformitate cu ordinul Ministerului Învăţământului Superior şi Mediu de Specilaitate nr. 4-113 

din 04.10.1990 în cadrul Tehnicumului de auto-drumuri au fost organizate cursuri de pregătire a 

conducătorilor auto de categoria: B, cu studii de 3,5 luni, contra plată. 

 

                                           

 



 

                  

În anul 2003, pentru prima înregistrare, camera de Licenţiere a Republicii Moldova a eliberat 

Colegiului de Transporturi din Chisinău Licenţa cu genul de activitate - „Activitatea de învăţământ 

(instruirea conducătorilor de autovehicule la categoriile: B; C şi B-C, valabilitatea pentru 5 ani până în anul 

2008.  

În anul 2008, luna mai, camera de Licenţiere a eliberat Colegiului de Transporturi din Chisinău, 

Licenţa cu genul de activitate - „Activitatea de învăţământ (instruirea conducătorilor de autovehicule la 

categoriile: B, C şi B-C, valabilitatea pentru 5 ani până în anul 2013 seria A MMII nr. 028622.  

În anul 2015, luna mai, camera de Licenţiere a eliberat Colegiului de Transporturi din Chisinău, 

Licenţa cu genul de activitate - „Activitatea de învăţământ (instruirea conducătorilor de autovehicule la 

categoriile: B, valabilitatea pentru 5 ani până în anul 2020 seria A MMII nr. 048638.  

La data de 04 noiembrie 2016 prin Decizia privind suspendarea licenţei Instituţiei de Învaţământ 

Colegiul de Transporturi din Chişinău cu nr. 45 al Camerei de Licenţiere pentru genul: activitatea de 

instruire a personalului din domeniul transportului rutier categoria: B. 

În temeiul Hotărârei de Guvern nr. 444 din 20 iulie 2015 şi a deciziei Ministerului Justiţiei al 

Republicii Moldova, nr. 11 din 11 septembrie 2015 se reorganizarea prin fuziune şi radierea din Registrul 

de Stat Instituţia de Învăţămînt Colegiului de Transporturi din Chişinău şi Şcoala de Meserii nr. 5, mun. 

Chişinău în Instituţie Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi, prin eliberarea certificatului de 

înregistrare a organizaţiei necomerciale. 



Astfel genul de activitate, instruire a personalului din domeniul transportului rutier categoria: B a 

fost suspendat până în anul 2022. 

În temeiul Raportului de autoevaluare al IP Centrul de Excelenţă în Transporturi depus la Agenţia 

Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, instituţia a fost evaluată extern primind Raportul 

în vederea autorizării de funcționare provizorie a programului de formare profesională continuă: Instruirea 

inițială a conducătorilor auto categoria „B” şi formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul 

categoriei de la BC1 la C, forma de organizare cu frecvență, la cererea depusă de instituţie pe data de 

16.04.2021, în baza dosarului FPC.AFP.PFPC-139 şi FPC.AFP.PFPC-140, a informațiilor prezentate de 

instituția de învățământ în raportul de autoevaluare, a dovezilor aduse și a constatărilor făcute în timpul 

vizitei de evaluare externă din data de 27.05, 03.06 și 28.06.2021, IP CET a primit Certificatul de evaluare 

externă a calităţii seria FC nr. 01150-21, eliberat de Consiliul de conducere al Agenţiei Naţionale de 

Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare şi Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării al Republicii 

Moldova din 10.12.2021 nr. 1631. 

La moment, instituţia dispune de Curriculum pentru instruirea iniţială a conducătorilor de 

autovehicule, categoria/subcategoria: B, în conformitate cu Curriculum modular, aprobat de Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, nr. 260 din 12.04.2022. Nu sunt admse excluderea unor 

module de studiu şi nici modificarea numărului de ore prevăzut pentru fiecare din acestea.   

În concluzie, cadrul juridic–normativ al programului de instruire profesională iniţială 11897 

Conducător auto (şofer), este conform cerinţelor legale actuale. Instituţia deţine Autorizaţia sanitară de 

funcţionare şi dispune de competenţele şi resursele necesare pentru oferirea programului de formare 

profesională 11897 Conducător auto (şofer), categoria/subcategoria: B. 

 


