
MANUALUL

SERVICIILOR



CONCEPTUL DE ÎNVĂȚARE PE TOT

PARCURSUL VIEȚII ÎN UCCM

Programele educaționale și cercetare acoperă un spectru larg de domenii: comerț,
contabilitate, finanțe, marketing, merceologie, business și administrare, drept etc.

Într-un mediu în continuă schimbare, UCCM optează pentru modernizarea continuă a
prestărilor sale, extinderea cooperării internaționale, transferul experienței și
implementarea bunelor practici internaționale în activitatea instituției, consolidarea
parteneriatelor cu beneficiarii interni și externi.

UCCM integrează toate treptele de învățământ profesional universitar, oferind un
spectru larg de programe de formare profesională inițială și continuă, corelate cu
necesitățile pieței muncii, strategiile și obiectivele de dezvoltare economico-socială,

solicitările beneficiarilor, devenind, totodată, instituție lider în prestarea serviciilor
educaționale și de cercetare în domeniile comercial-economic și cel cooperatist, la
particular. 



CATALOGUL CURSURILOR ÎPV

Accesează CATALOGUL CURSURILOR ÎPV pentru a avea acces la informația despre
toate programele de formare continuă oferite de UCCM.

Alege programulde formare continuă parcurgând doar 4 pași: 
-  accesează adresa www.uccm.md;

-  selectează programul/cursul, forma de studii, limba de instruire;

-  parcurge informația despre programul/cursul solicitat;
-  înregistrează-te

CONTACTE:
TEL. (+ 373)  22-815-613

EMAIL: SECTIASTUDII@UCCM.MD

http://www.uccm.md/


SERVICII ÎPV:

1. Acces la servicii informaționale

 1.1. Oferta educațională a universității (pe toate programele de formare inițială și continuă)

 1.2. Resurse informaționale științifice (biblioteca științifică, biblioteca electronică etc.)

 1.3. Resurse educaționale (conținut programe de studii, platforma MOODLE etc.)

2. Orientare și consiliere în carieră

 2.1. Ghidare și consiliere în carieră

 2.2. Consultanță pe anumite programe și conexiunea cu piața muncii

3. Servicii de formare în domeniul utilizării tehnologiilor și instrumentelor TIC în activitatea educațională

4. Servicii sociale (alimentare, cazare, sport etc.)

5. Suport în găsirea unui loc de muncă în baza relațiilor de parteneriat pe care le dezvoltă universitatea



SERVICII ÎPV

Acces la servicii informaționale

Descriere serviciu Cum prestăm serviciul

Cui este destinat Condiț i i  de  prestare

oferim o caracteristică a ofertei educaționale a universității pe
toate programele de formare inițială și continuă, a resurselor
informaționale științifice și a resurselor educaționale (conținut
programe de studii, descriere cursuri, unități de învățare, etc.)

Pe site-ul instituției găsiți informația cu referire la
oferta educațională prestată în cadrul universității,
catalogul cursurilor, lista serviciilor, date despre
formatori, baza material-tehnică disponibilă,

disponibilitatea resurselor educaționale, regimul de
prestare a serviciilor ÎPV, formele de instruire etc. 

Serv iciul  este  dest inat  solicitanț ilor  cursur ilor
ÎPV  /potenț ialilor  beneficiar i  de  cursur i  de
formare  cont inuă.

Serviciul este oferit contra plată,

negociat cu părțile interesate.

Contacte:

Tel. (+ 373) 22-27-06-43, 815-613

Email:uccm.anticamera@gmail.com, sectiastudii@uccm.md



oferim servicii menite să ajute persoanele, de orice vârstă, să
facă alegeri educaționale, de formare și ocupaționale și să-și
administreze cariera. Consilierea în carieră este un exercițiu de
comunicare cu rolul de a mobiliza eficient resursele de care
dispune persoana în scopul atingerii obiectivelor propuse.

SERVICII ÎPV

Orientare și consiliere în carieră

Descr iere  serv iciu Cum  prestăm  serv iciul

Cu i  este  dest inat
Condiț i i  de  prestare

Psusținerea studenților în proiectarea carierei
profesionale; încurajarea studenților în utilizarea
surselor de informație, ca premisă pentru dezvoltarea
personalității; plasarea în câmpul muncii conform
Acordurilor de parteneriat; consiliere și orientare
profesională în conformitate cu necesitățile
specifice/individuale ale solitanților și pentru a oferi
alterativă la serviciile tradiționale din birouri, clinici.

Serviciul este destinat elevilor, studenților de
la toate treptele de învățământ și altor
beneficiari de cursuri ÎPV.

Serviciul este oferit contra plată, negociat
cu părțile interesate.

Contacte:

Tel. (+373) 22-815-613, 22-815-640

Email: sectiastudii@uccm.md

mailto:sectiastudii@uccm.md


oferim servicii de extindere a competențelor de analiză a
instrumentelor TIC utilizate în procesul de instruire; a
competențelor de proiectare, organizare, desfășurare,

evaluare și reglare a procesului educativ prin utilizarea
instrumentelor TIC..

SERVICII ÎPV

Servicii de formare în domeniul utilizării
tehnologiilor

Descr iere  serv iciu Cum  prestăm  serv iciul

Cu i  este  dest inat Condiț i i  de  prestare

Porganizarea cursurilor în domeniul
digitalizării, cursuri de utilizare a
programului 1-C „Contabilitate”.

Serviciul este destinat cadrelor didactice,

studenților și beneficiarilor externi.

Serviciul este oferit contra plată Prețul
este negociabil.

Contacte:

Tel. (+373) 22-815-608

Email: ctic@uccm.md 

mailto:jrtmed@uccm.md


acordăm servicii de cazare studenților și doctoranzilor
înmatriculați, care nu au domiciliul stabil în municipiul Chișinău.

Sportul aduce o gamă variată de beneficii organismului uman, așa
încât se recomandă să facem mișcare zilnic, indiferent de vârsta pe
care o avem. Mișcarea fizică luptă împotriva stresului, anxietății și
depresiei, întărește mușchii, inima, ba chiar întregul sistem cardio-

respirator.

SERVICII ÎPV

Servicii sociale: cazare, sport, etc.

Descr iere  serv iciu Cum  prestăm  serv iciul

Cu i  este  dest inat Condiț i i  de  prestare

oferirea serviciilor de cazare în
căminele universității, servicii de
antrenament în Taekwando, volei,
badminton, etc.

Serviciul este destinat studenților și
beneficiarilor externi.

Serviciul este oferit contra plată Prețul
este negociabil.

Contacte:

Tel. (+373) 22-815-612, 815-622

Email: seconom@uccm.md 

mailto:jrtmed@uccm.md


aoferim servicii de identificare a diverselor opțiuni
disponibile, raportate la nivelul real de pregătire,

și explicații asupra diferitelor atribuții pe care le
presupune un anume job.

SERVICII ÎPV

Suport în găsirea unui loc de muncă

Descr iere  serv iciu Cum  prestăm  serv iciul

Cu i  este  dest inat Condiț i i  de  prestare

susținerea studenților în plasarea în
câmpul muncii conform Acordurilor de
parteneriat în baza ofertei Moldoop.

Serviciul este destinat elevilor, studenților
de la toate treptele de învățământ și altor
beneficiari de cursuri ÎPV.

Serviciul este oferit contra plată, 

 negociat cu părțile interesate.

Contacte:

Tel. (+373) 22-815-613, 815-640

Email: sectiastudii@uccm.md 

mailto:jrtmed@uccm.md


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A

CENTRULUI LLL 

a) Centrul de formare continuă și de recunoaștere a competențelor; 

b) Centrul de ghidare și consiliere în carieră; 

c) Centrul multifuncțional educațional și resurse digitale (CMERD); 

d) Laboratorul Tehnologii digitale educaționale; 

e) Laboratorul de studiere a limbilor străine (Language Lab).



Manualul serviciilor ÎPV este un livrabil în cadrul proiectului nr.
597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, „TOWARDS
EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODELIN
MOLDOVA” (COMPASS), finanțat de către Uniunea Europeană
prin intermediul programului Erasmus+, acțiunea cheie 2,

Consolidarea Capacităților in Domeniul Învățământului Superior. 

„Acest proiect este finanțat de Comisia Europeană. Suportul
financiar din partea Comisiei Europene pentru acest proiect nu
constituie o andosare a conținutului care reflectă doar părerile
autorilor, și Comisia nu poate purta răspundere pentru orice mod
de utilizare a informației incluse în prezentul proiect de
document”.



Proiectul COMPASS – Către Modelul Universitar European de învățare pe parcursul
vieții
Co-finanțat:  Comisia Europeana, program Erasmus+ 

Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici. Consolidarea
capacităților în domeniul Învățământului Superior
Nr. proiect: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP
Durata proiectului: 15/11/2018 – 14/11/2022

Scopul proiectului: Contribuția la integrarea mai profundă a Republicii Moldova în
EHEA prin integrarea unui model universitar de învățare continuă (ULLL) în Moldova

OBIECTIVE:

§ Promovarea si consolidarea culturii învățării pe tot parcursul vieții (Life Long Learning) în
Republica Moldova și consolidarea consensului național al actorilor-cheie în problemele de
dezvoltare universitară;

§ Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea schimbărilor de
reglementare în domeniul învățării pe tot parcursul vieții în Republica Moldova;

§ Creșterea funcției de integrare a universităților din Republica Moldova prin incorporarea și
dezvoltarea strategiilor universitare de învățare pe parcursul vieții;
§ Sporirea capacităților instituționale ale universităților din Republica Moldova pentru
implementarea eficientă a reformelor privind învățarea pe tot parcursul vieții.



Web proiect: http://compass-project.md 

Coordonator: Academia de Studii Economice din Moldova
Co-coordonator: European University Continuing Education Network (Belgia)

OTHER  MD  PARTNERS: OTHER  EU  PARTNERS:

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
Universitatea de Educație Fizică și Sport
Universitatea Pedagogică de Stat “Ion

Creanga”

Universitatea Cooperatist Comercială din
Moldova

Universitatea de Stat din Comrat
Consiliul Rectorilor din Moldova

Ministerul Educației si Cercetării din Moldova

Universitatea din Turku (Finlanda)

Universitatea de Formare Continuă din
Krems (Austria)

Universitatea din Graz (Austria)

Institutul de Cercetări și Dezvoltare
Politică Europeană (Slovenia)

Universitatea din Barcelona (Spania)

Universitatea din Genova (Italia)

Universitatea din Brest (Franța)


