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Misiunea  de coordonare a tuturor activităților de învățămînt continuu la 

nivelul Academiei de Studii Economice, în cooperare cu 

Departamentele ASEM și cu alte instituții similare din țară și 

străinătate în vederea furnizării de programe de instruire 

relevante atît din punct de vedere științific, cît și metodologic în 

conformitate cu cerințele reformei în educație. 

 

Formarea Continua în ASEM 

Obiectiv general  transferul de cunoștințe prin programele de formare 

și dezvoltare profesională continua, în scopul 

dezvoltării abilităților profesionale 



Obiectivele Școlii de Formare 
Continuă 
  Susținerea furnizării de programe de instruire modern, folosind metode inovative de 
predare – învățare – evaluare.  

 Organizarea unor programe speciale pentru persoanele care provin din comunitățile 
dezavantajate economic și social; 

 Promovarea și dezvoltarea unor programe de formare în colaborare cu universități 
sau cu centre/departamente similar din tara si de peste hotare; 

 Dezvoltarea în ASEM a activității de cercetare privind educația adultului, care să 
sprijine creșterea calității programelor oferite; 

 Sprijinirea dezvoltării de material didactic pentru programele de formare și 
dezvoltare profesională continua.  
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Structura Școlii 

In cadrul Școlii activează 5 Centre specializate 
 

 CENTRUL DE INSTRUIRE ŞI CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI (MACIP)  
 
 Centrul de Dezvoltare Economica si Afaceri Publice  
 
 Şcoala Superioară de Turism şi Servicii Hoteliere  
 
 Centrul de Instruire Lingvistică  
 Centrul de Marketing, Parteneriate și Carieră al ASEM  
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Cadrul regulatoriu cu privire la 
formarea continua a adulților 
 HOTĂRÎRE Nr. 193 din  24.03.2017  pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la formarea continua al adulților. Publicat  31.03.2017 in MO nr 92-
102, art Nr 266 

 
Dispoziții generale 

Regulamentul - are menirea de a reglementa și a dezvolta cadrul normativ 
privind educația adulților în context european;  

- dezvoltarea mecanismelor de finanțare și facilitarea dezvoltării programelor 
de formare continuă a adulților, cu prioritate pentru dezvoltarea 
competențelor-cheie: digitale, antreprenoriale, lingvistice, interculturale și alte 
competențe noi, solicitate de piața muncii; 
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Formarea continuă a adulților include: 

 Educația generalpă a adulților 
 Formarea profesională continuă a adulților 

 

Formarea profesională continuă a adulților se 
organizează prin programe de: 
 - Recalificare 
- Calificare suplimentară 
- Specializare 
- Policalificare 
- Perfecționare 
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Organizarea formării continuii 
Capitolul III.  
Punctul 25. Formarea profesională continuă se realizează la meseriile (profesiile), 
specialităţile, specializările incluse în Clasificatorul ocupațiilor din Republica 
Moldova şi în nomenclatoarele respective ale meseriilor, specialităţilor şi 
specializărilor din Republica Moldova. 
 
Punctul 26. Formarea profesională continuă se realizează în baza programelor 
speciale, elaborate şi organizate de către instituţiile și organizațiile cu activitate în 
domeniu, utilizîndu-se metode interactive cu accent pe demersurile multimedia. 
Punctul 27. Programele de formare profesională continuă pe domenii de activitate 
se elaborează de către furnizorii de formare a adulților și se  coordonează cu 
ministerele de resort și Ministerul Educaţiei, în conformitate cu normele 
metodologice aprobate prin ordin al ministrului educației. 
 
Punctul 29. Programele de formare profesională continuă pot fi structurate pe 
module sau discipline sau adaptate la necesitățile individuale. 
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Punctul 45.  Formarea continuă a adulților se realizează prin: 
 1) cursuri tematice de perfecţionare/specializare pînă la 150 ore (pînă la 5 
credite); 
 
 2) cursuri de perfecţionare/specializare/policalificare de scurtă durată pînă la 
1 200 de ore (pînă la 40 de credite ); 
 
 
P.60   La finalizarea programelor de formare continuă a adulților, absolvenţii 
susţin probe de absolvire, care reprezintă un set de probe teoretice şi/sau 
practice specificate în programele de formare profesională continuă și 
primesc certificate sau diplome de calificare profesională, însoțite de cîte o 
anexă, prin care se constată dobîndirea competenţelor specifice programului  
de formare profesională, cu respectarea criteriilor de asigurare a calităţii.  
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Oferta Școlii de Formare Continuă ASEM 

Formarea Continua în ASEM 

 Managementul calității, tehnici de aplicare a standardelor ISO 
 Practical HR, administrare, recrutare, evaluare și dezvoltare 
 Managementul proiectelor pentru consultanți 
 GEO Marketingul 
 Formarea continua pentru cadre didactice cu profil economic 
 Tehnici de vinzari active/negocieri 
 Managementul  ONG-urilor – aspecte practice de dezvoltare. 
 Responsabilitatea Social Corporativa, proiecte de etica si  responsabilitate sociala 
 Antreprenoriat: initierea și dezvoltarea  unei  afaceri proprii 
 Managementul vînzărilor 
 Dezvoltare corporatistă- fuziuni și achiziții, creștere organică și guvernanță 
 Aspectele practice de aplicare a principiilor concurentei pe piata RM 
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Vă mulțumesc pentru atenție 
Dr. conf. univ. Aurelia Braguța 

 

Date de contact: 

Of. 609. Bl F 

aurelia.braguta@ase.md  

aureliabraguta@gmail.com  
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