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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 legislației în vigoare:
- Codul Educației, 2014. Disponibil la: http://lex.iustice.md/inciex.php
- Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2020”. Parlamentul RM. Lege Nr. 166 din 11.07.2012.
Disponibil la:
http://lex.|ustice.md/index.php?action :=view&view=doc&lang= I &id=345635
- Ghid metodologic de creare și funcționare a centrului universitar de ghidare și consiliere în carieră
ORDIN Nr. 970, 10 septembrie, 2014. Disponibil ia:
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr, 970_din_10.09.14 ghidmetodologicdecrear
e si funcționare a centrului universitar de ghidare si 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 12118 06 201O.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 extern_ ir_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 prograin 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, MO237-241/16.11.12 art.918
Disponibil la:
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc id=47809&lang= o
- Strategia Națională privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021. Anexa nr.l 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-20 17-2021 .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&lang=: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, MO224-233/2L08.15 art.457. Disponibil la:
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_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 cadrelor didact
ice 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 (20 8) 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 PERSONAL ACADEMIC:
* Elaborarea planului de activitate - dimensiunea PERSONAL ACADEMIC.
* Mecanismul de Consiliere în carieră (didactică, managerială) și ghidare a personalului academic în
baza Regulamentului intern „Formarea profesională continuă a personalului academic universitar în cadrul
Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău:
1. Chestionarul personalului academic universitar în vederea formării profesionale continuă:
https://does.google.eom/document/d/lFkF—
8X382kdI8VQietCfbPUSWAhTjsS/edit#heading=h.gidgxs
2. Demersul de a permite chestionarea personalului academic universitar în vederea formării
profesionale continuă în scopul asigurării calității academice:
https://does.google.eom/document/d/lN mR8gcimT-fhkQeCPfkCN7KE5KNI7ID/edit
3. Raport „Rezultatele chestionării personalului academic universitar în vederea formării
profesionale continuă”:
https://docs.google.eom/document/d/lnfbQKlyCm85 zBBASirxCIU6QGonaeJE/edit
4. Proces-verbal nr.l al ședinței SCGC vizând impactul rezultatelor chestionării personalului
academic universitar în vederea stabilirii programului de formare profesională continuă:
https://docs.google.eom/document/d/lvJSciQexj2iBl-DF IrU^ 08DrIKnVnf/edit
5. Proces-verbal nr. 2. al ședinței SCGC vizând programul cursurilor de formare profesională
continuă a personalului academic universitar:
https://docs.google.eom/doeument/d/lq TUq0wlYNDl-2Qs gCdYHEb-tCvE68L/edit
6. Proces-verbal nr.3. al ședinței al ședinței comune SGCC și Secția Asigurare a Calității vizând
curricula cursurilor la programul de formare profesională continuă a personalului academic universitar
domeniul Științe ale Educației:
https://docs.google.eom/document/d/lchHuOKWJmImks3RYiPk9xtN135ebs5yM/edit
7. Demararea cursurilor programului pe formare profesională continuă:
https://upsc.md/sectia-de-consiliere-si-ghidare-in-cariera-in-co iaborare-cu-centrului-national-deinovatii-digitale-in-educatie-clasa-viitorului-a-demarat-cursurile-programului-pe-formare-profesionalacontinua/
8. Demersul de a permite chestionarea personalului academic universitar în vederea evaluării calității
organizării și desfășurării programelor oferite:
https://does.google.eom/document/d/lN mR8gcimT-fhkQeCPfkCN7KE5KNI7ID/edit
9. Raportul la programul de formare continuă a personalului academic „Dezvoltarea competențelor
digitale ale cadrelor didactice pentru predare-învățare-evaluare cu G Suite pentru Educație”. Formator
Alexandru Leahu:
https://docs.google.eom/document/d/l 6U8oF3BLlqzSAUqkNKKn8Sk3 le3GoQR/edit#heading=h.30j0zll
10. Raportul la programul de formare continuă a personalului academic „Alfabetizare digitală”.
Formator Olesea Schițco:
https://docs.google.eom/document/d/lXpWBf6MCBlPzrwWBI-qkrCCAyPY8XGT-/edit
Raportor

Sarancicu-Gordea Liliana, dr.conf.univ., specialist superior
Secția Consiliere și Ghidare în Carieră

