Raport
privind serviciile de ghidare și consiliere în carieră
Dimensiunea ABSOLVENȚI:

Perioada februarie-septembrie 2021
La nivel instituțional serviciile de ghidare și consiliere în carieră sunt prestate de secția
„Secția consiliere și ghidare în carieră” (în continuare Secție) subdiviziune a „Direcției Studenți.
Consiliere și Ghidare în Carieră” (în continuare Direcție) care funcționează în baza
Regulamentului intern elaborat în baza prevederilor legislație în vigoare:
- Codul Educației, 2014. Disponibil la: http://lex.justice.md/index.php
- Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2020”. Parlamentul RM. Lege Nr. 166 din 11.07.2012.
Disponibil la:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=l&id=345635
- Ghid metodologic de creare și funcționare a centrului universitar de ghidare și consiliere în carieră
ORDIN Nr. 970, 10 septembrie, 2014. Disponibil la:
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul nr._970_din 0.09.14 ghid metodologic de crear
esifunctionare a centrului uni vers itar de ghidaresi consiliere in_cariera.pdf
- Lege Nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități Publicat :
27.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 155-159 art Nr: 508. Didponibil la:
https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/02/univ_doc extern nr 60 30 03 2012.pdf
- Legea voluntariatului. Parlamentul RM. Publicat: 24.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 179-181 art
Nr : 608 Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară. Disponibil la: https://upsc.md/wpcontent/uploads/2017/02/univ doc extern nr 121 18_06_2010.pdf
- Codul Muncii all Republicii Moldova Parlamentul RM. COD. Nr. 154 din 28.03.2003 Publicat :
29.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 159-162 artNr : 648. Disponibil la:
https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/02/univ doc exte n_nr 154 28_03_2003.pdf
- Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2021-2030 „Educația-2030” și al Programului de
implementare. Disponibil la:
https://mecc.gov.md/sites/default/files/concept strategie program de implementare educația 203
O.pdf
- Hotărârea Guvernului RM cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenților
instituțiilor de învățămînt superior și
mediu
de
specialitate de stat Nr.
923
din 04-09-2001. Publicat : 06-09-2001 în Monitorul Oficial Nr. 108-109 art. 972 Versiune în vigoare din
16.11.2012, în baza modificărilor prin HG854 din 14.11.12, MO217-241/16.11.12 art.918
Disponibil la:
https://www.legis.md/cautare/getResults7doc id=47809&lang=ro
- Strategia Națională privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021. Anexa nr. 1 la
Hotărîrea Guvernului nr.1473 din 30 decembrie 2016. Disponibil la:
http://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/06/Plan-de-actiuni-pentru-implementareaStrategiei-natioanle-de-ocupare-a-fortei-de-munca-pe-anii-2017-2021.pdf
- Strategia Națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova digitală 2020”. Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 857 din 31 octombrie 2013. Disponibil la:
https://mei.gov.md/sites/default/files/strategia moldova digitala 2020 857.pdf
- Legea privind accesul la informație. Parlamentul RM Nr 982 din 11-05-2000. Publicat : 28-072000 în Monitorul Oficial Nr. 88-90 art. 664. Disponibil la:
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc id=108552&iang=ro
- Legea comunicațiilor electronice. Parlamentul RM Nr. 241 din 15-11-2007. Publicat: 14-03-2008
în Monitorul Oficial Nr. 51-54 art. 155. Versiune în vigoare din data 01.01.2016 în baza modificărilor prin
LP154 din 30.07.15, MO224-233/2I.08.15 art.457. Disponibil la:
https://www.legis.md/cautare/getResults7doc id-84365&lang=ro
- Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general.
Chișinău: ME CC al RM. Aprobat: la ședința Consiliul Național pentru Curriculum, proces-verbal
nr. 18 din 03 iulie 2018; prin Ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 1124 din 20
iulie 2018. Disponibil la:
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde de competenta profesionala ale cadrelo
r didactice din invatamantul general.pdf)

Valorificarea serviciilor integrate, de Secție prin misiune, prefigurează următoarele oferte la nivel
instituțional:
A. pentru statutul de „student” - consiliere educațională și orientarea în carieră a studenților (licență,
mașter);
B. pentru statutul de „absolvent” - consiliere educațională și ghidare a absolvenților vizând
oportunitățile educaționale și profesionale de angajarea în câmpul muncii;
C. pentru statutul de „personal academic " — consiliere de carieră (didactică) și ghidare a personalul
academic universitar (debutant); consiliere de carieră (managerială) și ghidare a managerilor mediului
academic universitar
D. pentru statutul de „absolvent al UPSC „I. Creangă” - tânăr specialist” - oferirea activităților
formativ-dezvoltative raportate la Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din
învățământul general (2018) cu următoarea structură organizatorică specialist superior, specialist servicii
„Dezvoltare personală”, specialist „Angajarea absolvenților în câmpul muncii”, președintele „Comisiei de
ghidare și consigliere” la facultate. în vizorul tehnologiei de prestare a serviciilor de ghidare și consiliere
în carieră, Secția abordează diverse modalități, raportate la dimensiunile „Planului de activitate” pentru
fiecare an de studii:
Dimensiunea ABSOLVENȚI:
* Elaborarea planului de activitate - dimensiunea ABSOLVENȚI.
* Mecanismul de informare și angajare a studenților în câmpul muncii:
1 Organizarea și demararea campaniei de informare pentru studenții absolvenți ai anului de
studii 2020-2021 desfășurată în două etape:
- 1 -a etapă, 24 și 25 februarie: Un seminar informativ online - Drepturi și garanții la locul
de muncă pentru tineri.
24
februarie
2021,
ora
13:00
14:30:
link-ul
de
acces
la
seminar:https://meet.google.com/rvb-dobq-aij
25 februarie 2021, ora 13:00 - 14:30: link-ul de acces la seminar:
https://meet.google.com/ird-iznf-jgi
- 2-a etapă, luna aprilie (data o vom specifica în prealabil): Metodologia repartizării în
câmpul muncii.
2. Organizarea ședințelor de informare pentru absolvenții universității privind: tehnicile și
metodele de căutare a unui loc de muncă (întocmirea CV-ului, scrisorii de motivare, prezentarea
la interviuri de angajare ș.a.); completarea corectă a CV-urilor și tehnicilor de prezentare la
interviul de angajare, în baza procedurii II.
https://upsc.md/wpcontent/uploads/2019/01/univ doc intern alte doc proc info student ibsolv priv loc munc carier.pdf
3. Organizarea ședințelor - training privind informarea absolvenților despre angajarea în
câmpul muncii și drepturile tânărului specialist în domeniul Științe ale Educației în baza procedurii
I.: https://upsc.md/wp-content/uploads/2019/02/univ doc intem studenti proc orient prof.pdf
4. Repartizarea absolvenților universității în câmpul muncii la programe de studii acreditate
în domeniul Educație/Științe ale educației conform calificări i atribuite în domeniu:
https://drive.google.com/drive/folders/loQy5mG51wWw3sMtLoi3iBwWh HAqGug
5. Conceptualizarea Bazei de date a absolvenților Univerității (licență mașter) Regulamentul intern „Plasarea în câmpul muncii a absolvenților Universității Pedagogice de Stat
„Ion Creangă” din Chișinău” (cu statut de proiect), în baza legislației în vigoare aferentă
domeniului de plasare în câmpul muncii a absolvenților și a „Instrucțiunii privind plasarea în
câmpul muncii a absolvenților” Nr. 03/2-09/2640 din 01.06.2021.
6.
Restructurarea Bazei de date a absolvenților
https://old.upsc.md/wp-content/uploads/2017/02/subdv centru ccgc fisa absolvent.pdf
conform legislației în vigoare și monitorizarea competitivității absolvenților pe piața muncii în
parteneriat cu Direcția Tehnologii Informaționale.
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