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1. Obiective
1.1. Centru universitar Ghidare şi consi8liere în carieră este o structură specializată a Universităţii
Agrare de Stat din Moldova (UASM) creată în conformitate cu ordinul Ministerului Educaţiei
al Republicii Moldova nr. 970 din 10 septembrie 2014 “Cu privire la aprobarea şi puterea în
aplicare a Ghidului metodologic de creare şi funcţionare a Centrului Universitar Ghidare şi
consiliere în carieră”, Hotărârea Senatului UASM din 03. Decembrie 2014. Legea
învăţământului (1995), regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în
baza SNCT (2010), Planul – cadrul pentru studiile (2011), Codul Educaţiei al R.M. din
23.11.2014, alte acte normative al Ministerului Educaţiei al R.M., Ministerului Agriculturii
şi Industriei Alimentare al R.M, Carta Universității, prevederile statutului, actele normative
în domeniul ocupării forţei de muncă (Regulamentul cu privire la plasarea în câmpul muncii
a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior de Stat aprobat prin Hotărârea Colegiului
Ministerului învăţământului nr. 448 din 1 noiembrie 2001 cu modificările ulterioare).
1.2. Misiunea Centrului universitar de Ghidare şi consiliere în carieră este realizarea Educaţiei
pentru carieră şi susţinerea beneficiarilor serviciilor educaţionale prestate de UASM în
Proiectare a carierei.
1.3. Centrul Universitar are următoarele obiective principale de activitate:
1.3.1. Promovarea valorilor universitare şi a imaginii UASM în rîndul tinerilor din Republica
Moldova şi alte ţări, inclusiv ghidarea în carieră a liceenilor, absolvenţilor din colegii,
studenţilor şi absolvenţilor Universităţii Agrare din Moldova. Acest lucru de mare
importanţă s-a început la UASM încă în anul 2000, cînd s-a organizat: Serviciul de
Informare şi Orientare profesională a tinerilor din RM ( Ordinul Rectorului N.141 din
26.09.2000) şi Serviciul de Plasare în cîmpul muncii a absolvenţilor UASM( Ordinul
Rectorului N.137 din 02.08.2007), care în anul 2014 au fost comasate şi s-a creat centrul
Universitar de Ghidare şi Consiliere în Carieră (Hotărîrea Senatului universitar din
03.12.2014);
1.3.2. Susţinerea, informarea şi sfătuirea (consilierea) elevilor Liceelor teoretice şi
absolvenţilor Colegiilor direct în teren în alegerea corectă a specialităţilor pînă la
depunerea actelor la Comisia de Admitere, contribuind în aşa mod la formarea justificată
a contingentului de studenţi doritori de a deveni specialişti de înaltă calitate şi chiar mari
personalităţi după angajarea corectă în cîmpul muncii ai tinerilor specialişti – absolvenţi
ai UASM.
1.3.3. Susţinerea studenţilor în Proiectarea carierei profesionale pe parcursul anilor de studii
şi cultivarea deprinderilor de a elabora CV-uri, scrisori de intenţie şi alte documente
necesare la angajarea corectă în cîmpul muncii.
1.3.4. Urmărirea evoluţiei profesionale a absolvenţilor (studenţilor şi masteranzilor) UASM
şi susţinerea lor în procesul de Automanagement al Carierei de angajare în cîmpul
muncii;
1.3.5. Ghidarea în carieră a studenţilor, masteranzilor cu nevoi speciale;
1.3.6. Susţinerea cadrelor didactice universitare în procesul dezvoltării carierei didactice
(stagiunea lor în Universităţile europene de prestigiu, etc.);
1.3.7. Colaborarea entităţile economice, ONG, asociaţii, etc. în scopul valorificării
posibilităţilor formative ale activităţilor de voluntariat;
1.3.8. Colaborarea cu Agenţia Naţională pentru ocuparea forţei de muncă (ANFM) şi
structurile raionale şi municipale (ANFM), utilizînd Centrul de Apel (apel gratuit de luni
pînă vineri de pe telefonul fix din Republica Moldova : 080-00-10-00).
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2. Structura şi funcţionarea Centrului universitar de ghidare şi consiliere în carieră
2.1. Structura Centrului universitar este reglementată de actualul Regulament şi are drept scop
asigurarea funcţionării prin realizarea misiunii obiectivelor;
2.2. Centrul de Ghidare şi consiliere în carieră este o entitate subordonată Universităţii şi prezintă
o componentă – cheie în sistemul Educaţional;
2.3. Centrul Universitar este condus de Director, cadru didactic a Universităţii, numit prin ordinul
Rectorului UASM N. 265 din 17 decembrie 2014.
2.4. Personalul Centrului Universitar este format în conformitate cu statele de funcţii şi include
persoane cu activitate permanentă ca titulari ai Centrului, persoane angajate prin cumul și
persoane cu activitate în baza contractelor de muncă (în caz de necesitate);
2.5. Statele de funcţii ale Centrului Universitar sunt determinate de direcţiile principale de
activitate conform Statului Centrului Universitar şi includ :
2.5.1. Directorul Centrului Universitar, care totodată este Şeful departamentului de
Informare, orientare profesională şi Formarea contingentului de studenţi şi masteranzi
la anul întîi de studenţi.
2.5.2. Consilierul Centrului (responsabil de relaţiile cu întreprinderile, documentalist,
recepţionist ) care este şi şeful secţiei Relaţii cu întreprinderile și angajarea
absolvenţilor (studenţi, masteranzi) în cîmpul muncii.
3. Descrierea posturilor în Centrul universitar
3.1. Directorul Centrului universitar:
3.1.1. Şeful Departamentului de Informare, orientare profesională şi formarea a
contingentului de studenţi şi masteranzi la anul întîi de studii;
3.1.2. Coordonarea activităţii Centrului Universitar;
3.1.3. Reprezentarea Centrului Universitar în structurile universitare, raionale, municipale
naţionale şi internaţionale;
3.1.4. Asigurarea Centrului universitar cu tot necesarul pentru o funcţionare eficientă;
3.1.5. Definitivarea şi actualizarea permanentă a competiţiilor de serviciu ale personalului
şi asigurarea stagierii în Centrele Universitare cu mare experienţă din Universităţile
RM;
3.1.6. Organizarea şedinţelor de lucru pe cele mai actuale probleme (orientarea profesională
a elevilor din LT şi colegii, angajarea în cîmpul muncii a absolvenţilor UASM, etc.,);
3.1.7. Elaborarea planurilor de activitate a Centrului universitar Ghidare şi consiliere în
carieră;
3.1.8. Monitorizarea activităţii Centrului Universitar şi prezentarea măsurilor de
eficientizare a activităţii Centrului;
3.1.9. Participarea personală şi organizarea lucrului de orientare profesională direct în
teren a absolvenţilor din LT şi Colegiile RM şi formarea contingentului de studenţi şi
masteranzi la anul I de studii;
3.1.10. Organizarea lucrului de plasare a absolvenţilor UASM în cîmpul muncii şi urmărirea
evoluţiei profesionale a specialiştilor din teritoriu pe parcursul anilor postuniversitari.
3.2. Consilierul Centrului universitar are următoarele funcţii:
3.2.1. Asigurarea relaţiilor cu întreprinderile prin intermediul decanatelor;
3.2.2. Crearea unei reţele de întreprinderi, care acceptă colaborarea cu UASM în vederea
organizării strategiilor profesionale a studenţilor şi masteranzilor la practică în ţară ţi
peste hotare prin intermediul decanatelor şi Departamentului Relaţii Internaţionale a
UASM;
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3.2.3. Eliberarea unui set de documente referitor la organizarea şi derularea stagiilor
profesionale (ghidul studentului, contracte, CV-uri, scrisori de intenţie, etc.,);
3.2.4. Crearea reţelei de tutori în întreprindere cu care avem relaţii de colaborare;
3.2.5. Organizarea diferitor seminare;
3.2.6. Întreţinerea relaţiilor permanente cu ANOFM şi AOFM din toate raioanele RM
pentru a căuta locuri de muncă (oferte pentru absolvenţii UASM);
3.2.7. Determinarea nevoilor utilizatorilor sistemului documentar şi căutarea informaţiei
necesare ;
3.2.8. Recepţionarea şi înregistrarea informaţiei de la întreprinderi (fişe format electronic şi
pe hîrtie);
3.2.9. Sistematizarea informaţiei şi diferenţierea pe mapele respective;
3.2.10. Elaborarea fişelor întreprinderilor cu accesarea telefoanelor respective;
3.2.11. Sistematizarea informaţiei legislative şi statistice pe domeniile de activitate a
Centrului Universitar;
3.2.12. Pregătirea şi transmiterea materialelor informative a Centrului Universitar la arhiva
UASM;
3.2.13. Pregătirea (taparea) materialelor informative şi publicarea pe domeniul de activitate a
Centrului Universitar;
3.2.14. Colaborarea cu structurile statistice ale UASM privind monitorizarea;
3.2.15. Încadrarea profesională a absolvenţilor(studenţi şi masteranzi) şi urmărirea evoluţiei
lor profesionale în anii postuniversitari, fixând aceste date în mapele respective;
3.2.16. Aranjarea documentelor pe rafturi, conform domeniilor de activitate a Centrului
Universitar în biroul N.408, et.4, Blocul administrativ;
3.2.17. Recepţionarea informaţiei prin telefon , fax, poştă şi alte mijloace de comunicare cu
fixarea lor în mapele respective;
3.2.18. Difuzarea informaţiei conform necesităţilor de serviciu, coordonată cu fixarea lor în
mapele respective;
3.2.19. Informarea partenerilor prin scrisori speciale anuale tuturor preşedinţilor de raioane şi
ATA Găgăuzia despre contingentul de studenţi din raionul respectiv cu rugăminte de a
ne ajuta să selectăm Abiturienţi pe specialităţile necesare raionului respectiv;
3.2.20. Ţinerea lucrărilor de secretariat (pregătirea proceselor – verbale, cotoarelor,
adeverințelor, listelor de plasare personale în cîmpul muncii, etc.,);
3.2.21. Asigurarea integrității documentaţiei de serviciu;
3.2.22. Organizarea întâlnirilor vizitatorilor cu administraţia UASM;
3.2.23. Difuzarea materialelor informative şi publicitare, aprobate de administrarea UASM;
3.2.24. Organizarea întâlnirilor studenţilor şi masteranzilor absolvenţi, cu administrarea
UASM, specialişti de la ANOFM, etc.;
3.2.25. Crează o programă specială pentru UASM despre angajarea absolvenţilor UASM
(studenţi ţi masteranzi) în cîmpul muncii şi urmărirea evoluţiei profesionale în anii după
absolvirea UASM;
3.2.26. Asigură funcţionarea normală a sistemelor electronice, informaţionale de la Centrul
Universitar cu întreprinderile din teritoriu;
3.2.27. Actualizează pagina Web al Centrului universitar după coordonare cu administraţia
UASM;
3.2.28. Utilizează cele mai moderne sisteme de informaţie la Centrul Universitar despre
admiterea şi angajarea în cîmpul muncii;
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3.2.29. Gestionează informaţii prin internet şi alte sisteme informaţionale moderne pe
problemele Admiterii, angajării în cîmpul muncii, legislaţiei în acest domeniu, etc.
4. Servicii acordate
4.1. Informarea, orientarea profesională, în comun cu catedrele şi facultăţile UASM, a liceenilor,
absolvenţilor Colegiilor, studenţilor pentru a face studii la 2 specialităţi concomitent: zi şi
F/r,absolvenţilor din alte Universităţi, invitaţi la a doua specialitate universitară, masteranzi
atraşi de la alte Universităţi din RM, specialităţi din agricultură atraşi la a doua specialitate
universitară;
4.2. Realizarea comunicării eficiente între mediul universitar academic şi cel al economiei reale
prin întreprinderile din raioanele RM;
4.3. Acordarea asistenţei în plasarea studenţilor, masteranzilor la stagii profesionale şi/sau în
cîmpul muncii la nivel naţional şi internaţional;
4.4. Conlucrarea cu structurile statale: Ministerul Educaţiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Asociaţia Micului
Business, Camera de Comerţ şi Industrie, Biroul Naţional de Statistică, Preşedinţii raioanelor,
primarii municipiilor, primarii primăriilor din sate, Federaţia Naţională a Fermierilor din
RM, etc.;
4.5. Organizarea treningurilor cu studenţii şi masteranzii despre metodele şi tehnicile de căutare
şi ocupare a unui loc de muncă, consilierea studenţilor, masteranzilor privind elaborarea CV,
scrisori de motivare a solicitării unui loc de muncă împreună cu ANOFM şi AOFM;
4.6. În comun cu decanatele şi catedrele de profil organizarea stagiilor profesionale a studenţilor
cu scopul de a fi aleşi de întreprinderile respective pentru angajarea în cîmpul muncii;
4.7. Consilierea studenţilor de către serviciile juridice cu antrenarea specialiştilor competenţi din
cadrul UASM, precum şi altor instituţii şi organizaţii pe problemele angajării în cîmpul
muncii;
4.8. Monitorizarea încadrării absolvenţilor UASM în cîmpul muncii şi urmărirea a carierei
profesionale a absolvenţilor (studenţi, masteranzi) în anii următori.
5. Beneficiarii serviciilor Centrului Universitar de Ghidare şi consiliere în carieră
5.1. Persoanele interesate pot beneficia de serviciile Centrului Universitar de la orele 800 până la
1700 în fiecare zi, cu excepția zilelor de sâmbătă şi duminică. În perioada Admiterii la
UASM se va lucra şi în zilele de sâmbătă şi duminică;
5.2. Programul de lucru al personalului Centrului Universitar cu timp deplin de lucru: 800 - 1700
cu întrerupere la masă 1200 – 1300;
5.3. Personalul angajat la lucru prin cumul cu timp parţial de muncă va activa în conformitate cu
contractele încheiate, conform programului special elaborat de Centrul Universitar și aprobat
de Administrația UASM.
6. Servicii prestate
6.1. Ghidarea şi consilierea în carieră a studenţilor din Colegii, liceenilor din RM;
6.2. Ghidarea consilierea studenţilor UASM pe problemele de Succese în carieră;
6.3. Plasarea în cîmpul muncii conform Acordurilor de parteneriat;
6.4. Ofertele de consultaţii unui public larg ( Tîrgul locurilor de muncă în RM, consultaţii în
cadrul evenimentelor raionale din RM, Expoziţii, etc., )
6.5. Asistenţa întreprinderilor, privind recrutarea absolvenţilor UASM;
6.6. Monitorizarea angajării absolvenţilor UASM (decanatele facultăţilor permanent au legătură
cu absolvenţii, organizarea jubileelor de 10,20,30 ani şi a.m.m.d cu scopul totalizării
realizărilor facultăţilor în pregătire cadrelor, etc.,);
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6.7. Organizarea meselor rotunde şi întîlnirilor cu absolvenţii şi conducătorii unităţilor economice
din diferite raioane a RM, etc.
7. Parteneriatul educaţional
În procesul de realizare a funcţiilor şi obiectivelor , Centrul de ghidare şi consiliere în carieră,
colaborează cu structurile universitare (decanatele facultăţilor, etc.,)cadre didactice din învăţămîntul
de cultură generală, reprezentanţi ai pieţii muncii şi societăţii civile.
Această Colaborare favorizează:
7.1. Organizarea Tîrgurilor forţei de muncă la nivel republican, în scopul familiarizării producţiei
de specialişti ai universităţii cu companiile, care pot fi angajatori potenţiali, utilizînd la
maximum informaţiile pe www.angajat.md
7.2. Intermedierea repartizării studenţilor la stagii de practică în ţară şi peste hotare (mobilitatea)
şi intermedierea angajării studenţilor;
7.3. Intermedierea angajării în cîmpul muncii a proaspeţilor absolvenţi UASM;
7.4. Efectuarea de analize şi cercetări privind integrarea profesională şi socială a tinerilor
specialişti – absolvenţi ai UASM în cîmpul muncii.
8. Regimul informaţiilor cu care operează Centrul de Ghidare şi consiliere în carieră
8.1. Toate informaţiile cu caracter personal (date civice, caracteristici aptitudinale, etc.,) sunt
confidenţiale şi pot fi folosite doar în scopul îndeplinirii misiunii Centrului de ghidare şi
consiliere vocaţională;
8.2. Divulgarea respectivelor informaţii sau folosirea lor în alte scopuri se sancţionează
administrativ şi/sau după caz judiciar.
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