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ART.1. PREAMBUL.  

Învățarea pe parcursul vieții este considerată caracteristică esențială a societății 

informaționale. Actualmente diploma de studii nu este un argument pentru construirea unei 

cariere de succes și pentru un serviciu asigurat până la pensie. ”Angajatorii moderni sunt în 

căutarea persoanelor flexibile care posedă deprinderi de gestionare a timpului, abilități de  

soluționarea problemelor, capacități de adaptare la schimbările din societate.”[1].  

 La baza învățării pe parcursul vieții stau 3 concepte:  

 educația formală este oficială și se desfășoară într-o instituție de stat după un program 

bine determinat; 

 educația informală se bazează pe unele informații spontane sau neorganizate parvenite 

din familie, mediul informațional, prieteni, etc 

 educația neformală ”se desfășoară în afara curriculumului oficial, permițând formarea 

competenţelor, aptitudinilor, cunoştinţelor pe care fiecare le simte mai aproape de 

suflet și personalizând astfel educația” [ibidem]     

În lumea contemporană educația devine un instrument important al succesului personal 

și contribuie considerabil la promovarea coeziunii sociale, cetăţeniei active, respectării 

drepturilor omului. În plus, educația facilitează creativitatea, inovarea, spiritul antreprenorial. 

Aceste calități sunt importante în activitatea absolvenților AMTAP care fac parte din industriile 

creative și culturale.  

ART.2. ÎNVĂŢAREA PE TOT PARCURSUL VIEŢII. DEFINIȚIE. 

Învăţarea pe tot parcursul vieţii este ”un proces continuu de oportunităţi flexibile de 

învăţare, corelând învăţarea şi competenţele dobândite în instituţiile formale cu dezvoltarea 

competenţelor în contexte non-formale şi informale, în special la locul de muncă. Acesta 

reflectă un concept de învăţare neîntreruptă, oricând şi oriunde. Deşi conceptul s-a modificat 

de-a lungultimpului(…), raţionamentul de bază rămâne acelaşi: oamenii trebuie să îşi  



                                                

 

actualizeze cunoştinţele şi competenţele, ca indivizi, cetăţeni şi angajaţi. Acest lucru este 

esenţial pentru a sprijini competitivitatea în contextul unei economii globale a cunoaşterii 

bazată pe tehnologie şi pentru a promova integrarea socială şi participarea la o societate 

democratică”[2] 

ART.3. CELE MAI IMPORTANTE TENDINȚE ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL 

VIEȚII  

Cele mai importante tendințe în procesele de învățare pe tot parcursul vieții sunt: 

 pregătirea oamenilor pentru viață în condițiile schimbărilor rapide (economice, 

ecologice, culturale, politice etc.);  

 adaptarea lor către condițiile de creștere a concurenței în diferite ramuri ale economiei;  

 adaptarea către procesu de trecere la societatea informațională post-industrială;  

 creșterea mobilității profesionale; 

  interesul sporit al angajatorului în formarea profesională continuă și recalificarea 

angajaților; 

  reducerea domeniilor care folosesc munca necalificată și slab calificată; 

 creșterea importanței capitalului uman, a creativității oamenilor; 

 creșterea concurenței în toate ramurile economiei mondiale;  

 extinderea interacțiunii interculturale prin dezvoltarea toleranței și abilităților de 

comunicare; 

ART. 4. BAZA LEGISLATIVĂ A ÎNVĂȚĂRII PE TOT PARCURSUL VIEȚII  

Baza legislativă a învățării pe tot parcursul vieții  este alcătuită din mai multe acte, elaborate 

în Uniunea Europeană și Republica Moldova, precum și unele documente interne ale AMTAP. 

Printre ele sunt: 

 



                                                

 

 1995 - Cooperarea privind politicile europene in domeniul educației și formarii 

profesionale a început odată cu adoptarea Cărții Albe privind educația si formarea 

profesionala 

 1997 - comunicarea Comisiei - Pentru o Europa a cunoașterii – care leagă obiectivul 

învățării pe tot parcursul vieţii cu propunerile de programe privind educația și formarea 

în perioada 2000 – 2006. 

 Ianuarie 2000 - Programul Socrates II a demarat subprogramul Grundtvig care vizează 

educația adulților. 

 Summitul de la Lisabona din anul 2000. Uniunea Europeană a anunțat intrarea Europei 

în epoca cunoștințelor. În cadrul acestuia a fost adoptat memorandumul învățării pe tot 

parcursul vieții (lifelong learning – LLL) care a constatat că piața muncii solicită 

permanent îmbunătățirea/înnoirea/actualizarea cunoștințelor, deprinderilor și 

competențelor profesionale. Potrivit Comisiei Europene, prioritatea centrală a 

Programului de învățare pe parcursul vieții constă în a transforma Uniunea Europeană 

în cea mai competitivă economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de o creştere 

economică durabilă însoţită de o creştere cantitativă şi calitativă a numărului locurilor 

de muncă şi de o mai mare coeziune socială [9]. La nivelul Uniunii Europene, Învățarea 

pe parcursul vieții este destinată adulţilor cu vârste între 25 şi 64 de ani.[1] 

 Noiembrie 2006 - Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii 2007-2013. Noul 

program reunește fostele programe Socrates si Leonardo da Vinci. 

  Standardul International de Clasificare în Educație (ISCED 1997), aprobat de UNESCO.  

 Strategia Europa 2020 care stimulează în mod special politicile din domeniul educației și 

formării speciale. Uniunea Europeană își asumă rolul de a îmbunătăți și moderniza 

sistemele de educație și formare a țărilor membre.  

 Cadrul strategic Educație și formare 2020 consideră că succesul Europei depinde de 

învățământul preșcolar, primar, secundar, superior și învățământul profesional și tehnic 

și își propune nu doar să susțină inițiativele mai vechi ale Uniunii Europene, ci și să  



                                                

 

 promoveze principiul învățării continui prin asocierea sprijinului cu învățarea formală, 

non-formală și informală în domeniile educației, formării și tineretului.[1] 

 Strategia Națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015-2020 elaborată de 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 

 Planul Strategic al  AMTAP pentru perioada 2018-2022, aprobat pe data de 18.12.2017 

 

ART. 5. SPECIFICUL ÎNVĂȚĂRII PE TOT PARCURSUL VIEȚII 

Învăţarea pe tot parcursul vieţii se centrează pe formarea și dezvoltarea competenţelor-

cheie și a competenţelor specifice unui domeniu, unei calificări sau unei specialități. 

Competențele cheie reprezintă un pachet multifuncțional, transferabil de cunoștințe, abilități și 

atitudini de care au nevoie toți indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală,  incluziunea 

socială și găsirea unui loc de muncă. Acestea trebuie să se fi dezvoltat la sfârșitul educației 

obligatorii și trebuie să acționeze ca fundament pentru învățare ca parte a educației pe tot 

parcursul vieții. [3]. 

ART.6. DEPARTAMNTUL ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII. UNITATEA STRUCTURALĂ 

 Departamentul Învățare pe tot parcursul vieții coordonează și prestează servicii legate de 

organizarea procesului educațional nonformal din cadrul AMTAP.  

ART 7. FORMELE DE ACTIVITATE A DEPARTAMENTULUI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII 

Formele prin care se manifestă activitatea departamentului sunt: 

 Gestionarea elaborării și predării cursurilor online, cursurilor bazate pe blended 

learning, școlilor de vară și alltor forme; 

 Elaborarea cursurilor de scurtă durată și de lungă urată (cu ECTS sau fără ECTS); 

 Asigurarea aprobării cursurilor LLL la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al 

Republicii Moldova; 

 



                                                

 

  Asigurarea condițiilor tehnice privind desfășurarea procesului didactic on-line și off-line  

 Monitorizarea procesului de studii;  

 Crearea bazei de date a departamentului, a cursurilor, materialelor didactice, etc.  

 Facilitarea cooperării cu toate subdiviziunile AMTAP pentru lucrul eficient al 

departamentului; 

 Promovarea cursurilor și programelor LLL on-line și off-line la nivel național și 

internațional; 

 Menținerea legăturilor cu alumni AMTAP care au participat la programe LLL; 

 Diseminarea rezultatelor activității departamentului în mass media, pe paginile web și 

de FB ale instituției, precum și în alte surse.  

ART 8. STRUCTURA DEPARTAMENTULUI 

 Departamentul este format din șeful departamentului, un laborant și trei colaboratori 

responsabili pentru 3 facultăți ale AMTAP. 
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