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REGULAMENT 

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ÎNSCRIERII LA PROGRAMELE DE 

FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea înscrierii la programele de formare 

profesională continuă (în continuare – Regulament) este elaborat în scopul reglementării și 

dezvoltării cadrului normativ privind modalitățile de înscriere la programele de formare 

profesională continuă oferite de către Departamentul Formare Profesională Continuă (în 

continuare - DFPC), subdiviziune a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport din 

Chișinău (în continuare - USEFS).  

 

2. În temeiul prezentului Regulament, DFPC din cadrul USEFS asigură accesul la studii atât a 

persoanelor care doresc să-şi dezvolte competenţele profesionale şi personale, să-şi completeze 

studiile din domeniul de formare profesională sau să se recalifice prin reconversie profesională 

pentru a se integra pe piaţa muncii şi a deveni mai competitivi, cât şi celor aflate în căutarea 

unui alt loc de muncă, persoanelor interesate în reactualizarea cunoştinţelor şi competenţelor 

profesionale.  

 

3. DFPC garantează înscrierea la programele de formare profesională continuă, indiferent de 

vârstă, sex, religie, apartenenţă politică, ideologică sau etnică, în vederea dezvoltării libere a 

personalităţii şi adaptării ei la viaţa social-economică a ţării.  

 

4. Formarea profesională continuă în cadrul DFPC poate fi efectuată prin învăţământ cu frecvenţă, 

frecvenţă redusă, la distanţă şi mixt (blended learning).  

 

5. DFPC pune la dispoziţia beneficiarilor o gamă largă de programe educaţionale: multimodulare, 

modulare, tematice, de calificare suplimentară, de reconversie, modulul psihopedagogic.  

 

6. Prezentul Regulament stipulează cerinţele pentru înscrierea tuturor celor interesaţi la oferta 

educaţională de formare profesională continuă a DFPC. 
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7. Regulamentul a fost elaborat în temeiul următoarelor acte normative:  

- Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 (Monitorul Oficial nr. 319 - 

324, publicat 24.10. 2014), Titlul VII. învăţarea pe tot parcursul vieţii;  

- Recomandarea Consiliului Uniunii Europene din 22 mai 2017 privind Cadrul european al 

calificărilor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi de abrogare a Recomandării 

Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului 

european al calificărilor pentru învăţarea de-a lungul vieţii (2017/C 189/03).  

- Recomandarea Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie pentru învăţarea pe 

tot parcursul vieţii, adoptată de Consiliul la cea de a 3617-a reuniune, desfăşurată la 

22.05.2018; 

- Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, articolul 35 Articolul 35 Dreptul la 

învăţătură; 

- Codului Muncii al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 154 din 28.03. 2003, Titlul 

VIII Formarea profesională. 

- Norme metodologice privind formarea profesională continuă. Aprobat METS al RM nr. 549 

din 16.11.2005;  

- Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continue, aprobat prin HG nr. 

1224 din 9 noiembrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 345 -351, 

art. 1424); Versiune în vigoare din data 31.03.17 în baza abrogării prin HG 193 din 24.03.17, 

M092-102/31.03.17 art. 266;  

- Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulţilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 193 din 24.03.2017; 

- Standarde de competentă profesională ale cadrelor didactice din învăţământul general. 

Aprobat prin ordinul MECC nr. 623 din 28 iunie 2016; 

- Strategia USEFS privind formarea profesională continuă pentru perioada 2021-2025, aprobată 

la ședința Senatului USEFS, proces-verbal nr. 9 din 30.03.2021; 

- Strategia de dezvoltare a DFPC din cadrul USEFS 2018-2022; aprobata la sedinta Senatului 

USEFS, proces-verbal nr. 4 din 12.01.2018; 

- Statutul Departamentului Formare profesională Continuă din cadrul Universității de Stat de 

Educație Fizică și Sport, aprobat la ședința Senatului USEFS, proces-verbal nr. 9 din 

30.03.2021; 
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- Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Departamentului Formare Profesională 

Continuă a Universităţii de Stat de Educație Fizică și Sport din Chişinău, aprobat la ședința 

Senatului USEFS, proces-verbal nr. 5 din 01.02. 2018; 

- Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului coordonator de formare profesională 

continuă din cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, aprobat la ședința 

Senatului USEFS, proces-verbal nr. 4 din 11.02.2020; 

 

 

II. PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ OFERITE DE DFPC 

8. DFPC din cadrul USEFS oferă un set de programe de formare profesională continuă, elaborate 

în corespundere cu politicile şi strategiile naţionale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv 

calificările şi formarea profesională a adulţilor, în acord cu interesele, nevoile de formare 

profesională şi personală ale beneficiarilor.  

 

9. Programele de formare profesională continuă din cadrul USEFS asigură dobândirea unor 

competenţe profesionale în conformitate cu standardele ocupaţionale, standardele de competenţă 

profesională a cadrelor didactice şi manageriale, calificările recunoscute la nivel naţional.  

 

10. Programele de formare profesională continuă se organizează în baza Cadrului Naţional al 

Calificărilor şi a standardelor de evaluare externă.  

 

11. Programele sunt organizate pentru:  

a) dezvoltarea competenţelor-cheie;  

b) amplificarea competenţelor profesionale comune mai multor ocupaţii;  

c) utilizarea competenţelor transversale; 

d) dezvoltarea culturii formării profesionale pe parcursul vieții.  

 

12. DFPC organizează următoarele cursuri de formare continuă, în funcție de complexitate:  

1) cursuri tematice şi programe de perfecționare/specializare – până la 90 de ore, temeiul 

înscrierii: Diplomă de studii superioare,  medii de specialitate sau de bacalaureat; 

2) cursuri şi programe de perfecționare/specializare de scurtă durată – de la 90 de ore până 

la 300 de ore, temeiul înscrierii: Diplomă de studii superioare,  medii de specialitate sau 

de bacalaureat; 
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3) cursuri şi programe de perfecționare/specializare multidisciplinare – de la 300 de ore până 

la 600 de ore, temeiul înscrierii: Diplomă de studii superioare,  medii de specialitate sau 

de bacalaureat; Ordinul de delegare la cursuri (dacă formabilul este delegat de către 

instituție); 

4) cursuri şi programe de calificare suplimentară pentru nivelurile 3, 4, 5 ISCED, 

corespunzătoare aceluiaşi domeniu general de studii sau formare profesională – de la 540 

de ore până la 900 de ore; temeiul înscrierii: Diplomă de studii superioare; 

5) cursuri şi programe de calificare suplimentară pentru nivelul 6 ISCED, corespunzătoare 

aceluiaşi domeniu general de studii sau formare profesională – de la 900 de ore până la 

1800 de ore; temeiul înscrierii: Diplomă de studii superioare; 

6) programe de formare profesională a adulților, pentru nivelul 3 ISCED/CNC cu durata 

150-900 ore/5-30 credite de studii; temeiul înscrierii: Diplomă de bacalaureat, de studii 

superioare sau medii de specialitate; 

7) cursuri şi programe de recalificare profesională pentru nivelurile 3, 4, 5 ISCED, 

corespunzătoare unui alt domeniu general de studii sau formare profesională – de la 900 

de ore până la 1800 de ore; temeiul înscrierii: Diplomă de studii superioare,  medii de 

specialitate sau de bacalaureat; 

8) cursuri şi programe de recalificare profesională pentru nivelul 6 ISCED, corespunzătoare 

unui alt domeniu general de studii sau formare profesională – de la 1800 de ore până la 

2700 de ore;  temeiul înscrierii: Diplomă de studii superioare. 

 

13. Programele de formare profesională continuă sunt structurate pe module şi pot fi realizate 

integral sau modular.  

 

14. Programele de formare profesională continuă, care presupun obţinerea unei calificări 

suplimentare sau recalificări profesionale în baza studiilor superioare, sunt elaborate în baza 

planurilor de învăţământ pentru studiile superioare de licenţă, ciclu I, aprobate de Ministerul 

de resort şi evaluate extern în vederea autorizării de funcționare provizorie/acreditării de către 

ANACEC.  

 

15. Programele de formare profesională continuă din cadrul USEFS asigură accesul la studii egal 

şi nediscriminatoriu al persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale şi din categoriile  
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defavorizate a populaţiei, prin oferirea condiţiilor de logistică, adaptarea programei/ 

procesului la nevoile formabililor.  

 

16. Programele de formare profesională continuă oferite de DFPC sunt disponibile în limba 

română, limba rusă – la solicitare.  

 

17. Încheierea procesului de formare în baza programei de formare profesională continuă se 

finalizează cu eliberarea certificatului de formare, aprobat de Ministerul de resort.  

 

18. Programele de calificare suplimentară, recalificare profesională se finalizează cu susţinerea 

tezei de cailificare/recalificare profesională. Absolvenţilor li se eliberează diploma de 

calificare profesională suplimentară/ diploma de recalificare profesională în domeniul 

respectiv şi suplimentul la diplomă.  

 

19. Actele de studii se editează şi se eliberează prin Centrul Tehnologiilor Informaţionale şi 

Comunicaţionale în Educaţie (CTICE). 

 

III. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMELE DE FORMARE 

PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

20. Înscrierea la programele de formare profesională continuă cu un număr de credite 3-30 se 

efectuează la sediul instituţiei: (mun. Chişinău, str. Andrei Doga 24/1, bl. II, bir. 103 și 106 

(tel.: 022 497720/ 022 438533) sau on-line în baza cererii personale de înscriere a formabilului 

(e-mail: formarecontinuausefs@mail.com ); cu prezentarea actelor personale (buletinul de 

identitate (original şi copie); ordinul de delegare la cursurile de formare profesională continuă 

(semnat de managerul instituţiei și cu sigiliul în original), precum și încheierea contractului 

privind acordarea serviciilor de formare continuă de USEFS.  

 

21. Înscrierea la programele de specializare/calificare profesională suplimentară/recalificare 

profesională, modulul psihopedagogie se realizează la sediul instituţiei se efectuează la sediul 

instituţiei: (mun. Chişinău, str. Andrei Doga 24/1, bl. II, bir. 103 și 106 (tel.: 022 497720/ 022 

438533) sau on-line în baza cererii personale de înscriere a formabilului (e-mail: 

formarecontinuausefs@mail.com ); buletinul de identitate (original şi copie); actul de studii  

mailto:formarecontinuausefs@mail.com
mailto:formarecontinuausefs@mail.com
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(original şi copie); suplimentul la diplomă (original şi copia); recomandarea managerului 

instituţiei; scrisoarea de motivaţie a candidatului; copia actului ce confirmă schimbarea 

numelui de familie după absolvirea instituţiei; 4 fotografii 3x4 cm. De asemenea, formabilii 

încheie contractul privind acordarea serviciilor de formare continuă.  

 

22. La momentul înscrierii la programa de formare profesională continuă formabilii îndeplinesc 

Contractul individual de realizare a programului de formare profesională continuă care 

conţine obligaţiile DFPC din cadrul USEFS cu privire la desfăşurarea activităţilor de formare 

profesională continuă şi traseul individual al beneficiarului.  

 

23. Formabilul are dreptul să aleagă din oferta propusă de DFPC modulele/unităţile de conţinut 

proiectate în programă în dependenţă de nevoile sale personale şi profesionale.  

 

24. În alegerea traseului individual de formare formabilul este consultat/consiliat de șeful sau 

metodiștii DFPC, coordonatorul programei de formare profesională continuă. 

 

IV. DISPOZIŢII FINALE 

 

25. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării în şedinţa Senatului USEFS.  

 

26. Regulamentul poate fi completat sau modificat prin Hotărârea Senatului USEFS. 

 


