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Activități/ Acțiuni Rezultat așteptat Termeni Responsabili 

Prioritatea 1. Dezvoltarea serviciilor de formare continuă a adulților de înaltă calitate din perspectiva armonizării cererii și ofertei 

Obiectiv strategic 

1. Îmbunătățirea 

calității programelor 

existente de formare 

continuă 

Reactualizarea documentelor CFC: Regulament de 

funcționalre și organizare a CFC, Regulament privind 

organizarea şi desfăşurarea înscrierii la programele de 

formare profesională continuă; Regulament privind 

evaluarea rezultatelor formării profesionale continue şi 

monitorizarea calităţii programelor de formare 

continuă 

Documente actualizate I semestru  CFC 

Eficientizarea mecanismului de evaluare a nevoilor de 

formare individuală și profesională a beneficiarilor 

Procedura de evaluare a 

nevoilor de formare 

individuală și profesională 

Noiembrie 

2021 

CFC 

Actualizarea periodică a curriculumului şi conținutului 

cursurilor predate cu informație relevantă 

Curriculum actualizat Septembrie 

2021 

Departamenele de 

profil Comisiile de 

Asigurare a Calității 

la nivel de facultate 

Asigurarea beneficiarilor cu resurse informaționale 

(suport curs, materiale informative) în format hârtie 

și/sau digital 

Suport informațional la 

programele de formare 

continuă de scurtă durată 

și la programele de 

calificare suplimentară 

pentru cadre didactice 

Pe parcursul 

anului 

CFC 

Departamenele de 

profil 

Racordarea programelor și procesului de formare 

continuă la cerinţele de atestare a cadrelor didactice și 

manageriale. 

Includerea în curiculum la 

Modulul „Psihopedagogie” 

a unității de conținut 

referitor la Metodologia 

atestăriii cadrelor ddactice 

în baza noului Reguilament 

de atestare a cadrelor 

didactice, aprobat de MECC 

în 2020 

Septembrie 

2021 

CFC 

Departamenele de 

profil 

Elaborarea procedură privind elaborarea, 

monitorizarea și revizuirea programului de formare 

continuă 

Procedură privind 

elaborarea, monitorizarea 

și revizuirea programului 

de formare continu 

Decembrie 

2021 

CFC 

Consiliul Calității 

USM 

 

Elaborare procedură privind monitorizarea preocesului 

de predare-învățare-evaluare  

Procedura de monitorizare 

a procesului de predare-

învățare-evaluare 

Ianuarie 2022 CFC 

Consiliul Calității 

USM 

 Procedura de evaluare și a Februarie  CFC 
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Elaborare procedură de evaluare a calității  

programului de formare continuă. 

 

calității programelor de 

formare continuă 

2022 Consiliul Calității 

USM 

Obiectiv strategic 

2. Diversificarea 

programelor de 

formare continuă 

Evaluarea necesităților de formare profesională 

continuă a altor domenii profesionale decît cele din 

Științe ale educației 

Studiu  de evaluare a 

nevoilor de formare 

continuă a specialiștilor din 

domeniul economic, 

inclusiv a angajatorilor. 

Decembrie 

2022 

CFC 

Facultatea SE 

 

Dezvoltarea mecanismului creșterii motivației și 

interesului de implicare a Facultăților și 

Departamentelor în formarea continuă  

Plan de acțiuni privind 

motivarea personalului 

didactic din USM în 

implicarea activităților de 

formare continuă  

Ianuarie 2022 CFC 

Prorector 

activitatea didactică 

Secția Resurse 

Umane 

Dezvoltarea modulelor tematice pentru asigurarea 

necesităților de dezvoltare personală  

Dezvoltarea  3 module 

tematice noi destinate 

cadrelor didactice 

universitare, 

preuniversitare. 

Ianuarie 2022 CFC 

Departamenele de 

profil 

Studiu asupra necesității de cursuri de formare 

continuă în limbi de circulație internațională 

Raport  Martie 2022 CFC 

Departamenele de 

profil 

Actualizarea conținuturilor programelor de formare 

continuă pe platforma MOODLE. 

 

Conținut actualizat pe 

platforma MOODLE 

Pe parcursul 

anului 

CFC 

Departamentele de 

de profil 

Elaborarea Ofertei educaționale pentru anul 2022 Oferta educațională Decembrie 

2022 

CFC 

Elaborarea graficului stagiilor de formare profesională 

continuă pentru cadrele didactice anul 2022 

Graficul stagiilor Decembrie 

2022 

CFC 

Obiectiv strategic 

3. Consolidarea 

capacităților 

formatorilor   

Elaborarea planului de formare profesională continuă a 

cadrelor didactice  USM 

Plan formare profesională 

continuă a personalului 

USM 2021- 2022. 

Octombrie 

2022 

CFC 

Consiliul calității 

USM 

Evaluarea nevoilor de foromare personală și 

profesională a cadrelor didactice universitare 

Raport evaluare nevoi Octombrie 

2022 

CFC 

Elaborarea si implementarea cursurilor de scurtă 

durată pentru dezvoltarea și/sau consolidarea  

competențelor psihopedagogice a cadrelor didactice 

universitare 

Program formare continuă 

pentru cadre didactice 

universitare  

Februarie 2022 CFC 

Departamenele de 

profil 

Actualizarea programului de formare continuă 

„Formare de formatori”  

Program de formare 

continuă „Formare de 

formatori” - 20 credite 

Februarie 2022 CFC 

Departament 

Științe ale Educației 
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Formarea formatorilor din rândul cadrelor didactice ale 

USM cu atragerea de cadre didactice tinere și a 

specialiștilor din sectorul real în programele de 

formare continuă.  

Program realizat Martie-aprilie 

2022 

CFC 

Departament 

Științe ale Educației 

Dezvoltarea continuă a competențelor digitale a 

cadrelor didactice/ formatorilor 

Curs de scurtă durată  Ianuarie 2022 CFC 

Actualizarea și revizuirea registrului formatorilor 

programelor de formare continuă din oferta 

educațională. 

Registrul formatorilor 

actualizat 

Pe parcursul 

anului 

CFC 

Prioritatea 2. Digitalizarea procesului de formare continuă și dezvoltarea tehnologiilor digitale în asigurarea serviciilor de formare 

profesională continuă 

Obiectiv strategic 

1. Digitizarea datelor 

CFC 

Elaborare bazei de date a beneficiarilor programelor 

de formare continuă 

Baza de date a 

beneficiarilor programelor 

de formare continuă 

Pe parcursul 

anului 

CFC 

Inițierea procedurii de elaborare bazei de date pentru 

evidența și gestionarea activităților de formare 

continuă 

Proiect a bazei de date 

pentru evidența și 

gestionarea activităților de 

formare continuă 

Pe parcursul 

anului 

CFC 

Obiectiv strategic 

2: Digitalizarea 

procesului de formare 

continuă 

Proiectarea și realizarea sesiunilor de formare a 

formatorilor privind elaborarea resurse digitale 

educaționale. 

  

Sesiuni de formare a 

formatorilor privind 

elaborarea resurse digitale 

educaționale (2 grupe 

formatori) 

Martie – aprilie 

2022 

CFC 

 

Dezvoltarea unui mecanism unic (platformă) pentru 

realizarea cursurilor de formare continuă pentru cadre 

didactice. 

Platformă unică de 

gestionare a cursurilor de 

formare continuă on-line 

Decembrie 

2021- ianuarie 

2022 

CFC 

 

Prioritatea 3. Promovarea imaginii CFC și a serviciilor de formare profesională continuă 

Obiectiv strategic 

1. Promovarea CFC 

Dezvoltarea strategiei de marketing a CFC Planificare strategică a 

acțiunilor de marketing a 

activității CFC  

Februarie 2022 CFC 

Departament 

Economie, 

Marketing și Turism 

Promovarea mesajelor cheie privind misiunea, 

viziunea și obiectivele strategice ale DFC prin produse 

media 

Articole informative, 

comunicate de presă, 

scurte video-uri  (cel puțin 

3 pe an)  

Pe parcursul 

anului 

CFC 

Secția Comunicare, 

Relații Publice și 

ghidare în carieră 

Actualizarea produselor promoționale offline - broşuri, 

pliante, postere etc. 

Editare produse 

promoționale  

(cel puțin 500 buc.) 

Pe parcursul 

anului 

CFC 

Secția Comunicare, 

Relații Publice și 

ghidare în carieră 
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Organizarea zilei de informare a publicului larg despre 

oferta și activitatea CFC 

CFC 

Secția Comunicare, Relații 

Publice și ghidare în 

carieră 

Cel puțin de 2 

ori pe an 

(septembrie, 

ianuarie) 

CFC 

Publicarea testimoniale pe site-ul CFC, pe pagina de 

FB a CFC 

Produse publicate pe site-

ul CFC, pe pagina de FB  

Pe parcursul 

anului 

CFC 

Susţinerea dialogului cu beneficiarii programelor de 

formare continuă prin e-mail și rețelele de socializare. 

Felicitări, scrisori de 

gratitudine formatorilor din 

USM și din sectorul real, 

partenerilor, OLSDI, 

absolvenților cursurilor, et 

Pe parcursul 

anului 

CFC 

Participarea la întruniri metodice, conferințe și 

seminare metodice privind învățarea pe parcursul 

viețiii, educația adulților, formarea continuă a cadrelor 

didactice și manageriale. 

Raport, articol, comunicate 

de presă pe pagina USM, 

fb a CFC 

Pe parcursul 

anului 

CFC 

Obiectiv strategic 

2: Optimizarea 

comunicării interne 

Elaborarea traseului cominacațional între CFC, 

Facultăți și Departamente pentru asigurarea 

transparenței informaționale 

Creșterea nivelului 

transparenței 

informaționale între CFC, și 

Facultăți și Departamente 

Pe parcursul 

anului 

CFC 

Prioritatea 4. Extinderea parteneriatelor la nivel național și internațional pe dimensiunea formare continuă   

 Încheierea acordurilor decolaborare și parteneriate cu 

OLSDI, ONG-uri pe dimensiunea formare continuă 

2 acorduri  Pe parcursul 

anului 

CFC 

Organizarea unui eveniment comun în baza 

acordurilor de parteneriat privind promovarea imaginii 

USM, CFC, și a activităților de formare continuă 

1eveniment Aprilie 2022 CFC 

Proiectarea acordurilor de colaborare și parteneriat cu 

entități similare naționale și internaționale 

Cel puțin 2 proiecte  Pe parcursul 

anului 

CFC 

 

 

 
Tatiana Turchină, 

Șef Centru Formare Continuă  




