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 Departamentul Formare Continuă USM 
 - subdiviziune universitară aflată sub directa 
coordonare a Prorectorului pentru activitatea didactică. 

  



Misiunea 
 promovarea culturii învățării pe tot parcursul vieții prin: 
  asigurarea cadrului pentru dezvoltarea profesională 
și personală a adulților, conform necesităților și 
aspirațiilor acestora;  

  oferirea serviciilor educaționale de calitate în 
educația generală și formarea profesională continuă a 
adulților în vederea actualizării sau obţinerii de noi 
cunoştinţe şi competenţe necesare integrării active în 
societate și pe piața muncii. 



Valori  

Calitate 
Promptitudine 

Corectitudine 
Adaptabilitate 

la cerințele 
pieții muncii 

Transparenșă 
Centrare pe 
cel ce învață 

Responsabilit
ate 

Competență 
profesională  



Acte normative 
 Recomandarea Consiliului Uniunii Europene privind competențele-cheie 

pentru învățarea pe tot parcursul vieții, adoptată de Consiliul la cea de a 
3617-a sa reuniune, din 22 mai 2018. 

 Standardul ISO 29990:2016 Servicii de instruire pentru educație și 
pregătire non-formale. Cerințe de bază pentru prestatorii de servicii.  

 Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei din 2011 (ISCED–11).  
 Codul Educaţiei al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 152 din 

17.07.2014.  
 Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat 

prin Ordin nr. 22 din 03.03.2014. 
 Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităţilor în 

învățământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.482 din 
28.06.2017. 

  

  



Acte normative 
• Regulament cu privire la formarea continuă a adulților, aprobat prin 

HG RM nr.193 din 24 martie 2017. 
• Metodologia 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, aprobată prin HG RM nr. 616 din 18.05.2016. 

• Carta Universitatății de Stat din Moldova, înregistrată de Ministerul 
Justiției în data de 17.04.2015 şi altor acte normative în vigoare. 

• Planul Strategic al Universitatății de Stat din Moldova 2016 – 2020, 
aprobat prin decizia senatului USM P.V. nr.4 din 22. 12. 2015. 

• Strategia politicilor de personal la Universitatea de Stat din Moldova, 
aprobat prin decizia senatului USM nr. 01/623 din 28. 03. 2014. 

  



Codul Educației al Republicii Moldova 
Articol 123. Cadrul general al învățării pe parcursul vieții  

 
(1) Învăţarea pe tot parcursul vieţii include activitățile de învățare 
realizate de o persoană pe parcursul vieții, în scopul formării sau 
dezvoltării competențelor din perspectivă personală, civică, socială 
şi profesională.  

(5) Învăţarea pe tot parcursul vieţii se realizează în contexte de 
educaţie formală, nonformală şi informală.  

(6) Învăţarea pe tot parcursul vieţii în contextul educaţiei formale 
reprezintă un proces instituţionalizat, structurat şi bazat pe o 
proiectare curriculară explicită. 



Codul Educației al Republicii Moldova 
Articol 126. Organizarea formării continui a adulților 

 (1) Formarea continuă a adulţilor include:  

 a) educaţia generală, prin care se asigură dezvoltarea generală a 
adulţilor sub aspect cultural, socioeconomic, tehnologic, ecologic; 

 b) formarea profesională continuă, prin care se înţelege orice 
proces de instruire în cadrul căruia un salariat, avînd deja o 
calificare ori o profesie, îşi completează competenţele 
profesionale prin aprofundarea cunoştinţelor în domeniul 
specialităţii de bază sau prin deprinderea unor noi metode sau 
procedee aplicate în cadrul specialităţii respective. 



Direcțiile de activitate 
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice din 

învăţământul general, profesional tehnic, superior;  

Formarea profesională continuă a personalului din 
economia naţională la specialitățile la care sunt realizate 

programe de formare inițială în cadrul USM; 

Formarea continuă a adulților prin programe ce asigură  
dezvoltarea generală sub aspect cultural, 

socioeconomic, tehnologic, ecologic. 



Formarea continuă a cadrelor didactice 

Programe multimodulare de formare profesională 
continuă (600 ore  - 20 credite) 

Programe de calificare suplimentară (1800 ore 60 credite)  

Programe de recalificare profesională (3600 ore – 120 
credite) 

Programe tematice (30 – 90 ore) 

Formarea profesională continuă a personalului didactic USM 



Program de formare profesională 
continuă la specialitatea Chimia 

Denumirea unităţii de curs/modulului Total ore Numărul de ore Forma de 
evaluare 

Nr. 
credite 

auditoriale activități 
individuale 

Modul I. Chimia și didactica chimiei  240 60 180 portofoliu 
8 

Modul II.  Psihologie și pedagogie 180 40 140 proiect 6 

Modul III.  Utilizarea platformelor electronice în 
procesul de predare-învățare-evaluare 

90 25 65 proiect 

 
3 

Modul IV. Dezvoltare personală și profesională  90 25 65 
chestionar de 
autoevaluare 

3 

TOTAL 600 150 450   20 



Programe tematice  
  



Formarea continuă a  
personalului didactic USM 

Programe tematice 

Modulul psihopedagogic (60 credite) 

Utilizarea platformei MOODLE 



  



Formarea continuă a specialiștilor din 
economia națională 

 Programe de formare profesională continuă de durată medie (300 ore – 
10 credite): 

 - lucrători din bibliotecile publice: 

  

  

  

   



 - programe de formare profesională continuă în domeniul 
turismului și serviciilor hoteliere 

  

  



 - Formarea profesională continuă la alte domenii de formare 
la care se realizează formarea inițială la USM ( contabilitate, 
management educțional, silvicultură, protecția mediului , 
domeniul  juridic etc.); 

 - Educația pentru Drone; 

 - Examene de atestare a gradului  

 de cunoaștere a limbilor  

 străine în conformitate cu  

 Cadrul European Comun de  

 Referință pentru limbi străine. 

  



Perspective  
 Extinderea programelor de formare continuă pe mai multe domenii 
profesionale: 

 Pentru 2019 – 

 Psihologie 

 Asistență socială 

 Jurnalism și comunicare 

 Administrație publică 

 

 

 



  

  

  

 Mulţumim pentru atenţie! 
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