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Ghidulă metodologică deă creareă şiă func ionareă aă Centruluiă universitară deă ghidareă şiă consiliereă înă
carier
esteă elaborată înă bazaă experien eiă acumulateă deă c treă Centrul universitar de ghidare în carieră al
Universit iiădeăStatădinăMoldovaă(USM) și Centrul universitar de Informare şi Orientare Profesională al
Universit iiăTehniceăaăMoldoveiă(UTM), inițiateăpeăparcursulăderul riiăProiectuluiăTempusăJEP-251212004 Serviciu de orientare şi plasare a studenţilor (SOPE).
Ghidulă con ineă Regulamentul – cadru al Centrului de ghidare șiă consiliereă înă carier ă (Metodologia
ghidării în carieră, finalitățile ghidării în carieră, serviciile prestate etc.), precum și unăşirădeăanexeăcuă
exempleădeăfişeăşiădocumenteăelaborateăînăcadrulăcentrelor,ăcareăpotăserviăcaăsuportădeăbaz ălaăcreareaăşiă
func ionareaăunorăcentreăsimilareăînăuniversit ileădinăRepublicaăMoldova. Deăasemenea,ăg sițiăoălist ăaă
Centrelorădeăghidareăînăcarier , care funcționeaz ăînăcadrulăUniversit țilorădinăRepublicaăMoldovaăşiăsuntă
deschiseăpentruăaăoferiăconsultan ăcolegilorăinteresați.
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INTRODUCERE
Înă condi iileă actualeă deă rela ionareă aă omuluiă cuă mediulă s uă deă via ,ă integrareaă social ă esteă
preponderent socio-profesional .ăŞanseleăegaleădeăintegrareăsocial ,ădeclarateădreptăprincipiuădeăbaz ăal
uneiă societ iă democratice,ă presupună şanseă egaleă laă oă educa ieă deă calitate,ă atât subă aspectulă form riiă
culturii generale, câtăşiăsubăaspectulăculturiiădeăspecialitate.
Devenireaă profesional ă esteă ună procesă deă durat ă şiă necesit ă oă sus inere/influen ă educa ional ă
permanent .ă Acestă procesă areă particularit iă specifice,ă determinateă deă condi iileă socio-economiceă şiă
culturaleă aleă interac iuniiă omuluiă cuă societatea.ă Mizaă social ă înalt ă aă educa ieiă aă condi ionată tendin aă
tinerilor de a face studii superioare. Într-oă societateă aă cunoaşterii,ă studiileă deă înalt ă calificareă sunt o
investi ieă atât a statului, câtă şiă aă persoanei.ă Cuă toateă c ă genera iileă actualeă auă intrată înă fazaă înv

riiă peă

parcursulă vie iiăşiă oriceă persoan ăîşiăpoateămodelaăşiă re-modelaătraseulă profesional,ăprincipiulăeficien eiă
personaleăr mâneămereuăactualăşiăîncurajeaz ăinvesti iileădeătimp,ăefortăşiăfinanciare,ădinăperspectivaăunoră
realit iăsocio-economiceăceăfavorizeaz ăautorealizareaăpersoaneiăprinăactivitateaăprofesional .
Persoana, ca actor activ al propriei deveniri, trebuieă s -şiă proiectezeă cariera,ă pornindă deă laă
capacit ileă şiă aspira iileă proprii,ă luândă înă considera ieă cerin eleă pie eiă muncii.ă Înă contextă educa ional,ă
proiectareaă cariereiă esteă sus inut ă deă c treă ac iuniă deă ghidareă înă carier :ă diverseă modalit i,ă adaptateă laă
nevoile beneficiarului, cu accent pe consilierea înăcarier .
Centreleădeăghidareăşiăconsiliereăînăcarier ătrebuieăs ădevin ăelementulăstructural-cheie al sistemului
deă ghidareă înă carier .ă Ună rolă importantă înă acestă sistemă îiă revineă centrelor universitare de ghidare în
carier .
Rolulă universit iloră înă evolu iaă societ iiă contemporaneă esteă determinată deă influen aă absolven ilor,
specialiştiă deă înalt ă calificare, asupraă evolu ieiă civiliza ieiă umane,ă exprimateă prină remanieriă economice,ă
promovareaă unuiă sistemă deă valori,ă formareaă mentalit iiă axateă peă acceptareaă tezauruluiă culturală şiă
ştiin ific.ă Complexitateaă sarciniloră deă realizată genereaz ă necesitateaă uneiă educa iiă pentruă carier ,ă careă
const ă dină influenteă complexeă şiă permanenteă asupraă studentuluiă institu ieiă deă înv

mânt superior, din

momentulăadmiteriiăşiăpân ăînămomentulăconfeririiăcalific riiăprofesionale.
Specificulărela ion riiădintreăuniversitateăşiăstudentădetermin ăşiăperioadeăanti- şiăpost- implicare în
formareaăprofesional .
Universit ileăsunt cointeresate în realizarea activit ilor de marketing educa ional,ă promovându-şiă
serviciile în clasele absolvente de liceu. De asemeneaă universit ileă sunt interesate în men inerea
comunic rii cuăabsolven ii facult ților, care reprezint unămecanismădeăleg tur ăcuăpia aămuncii.
Actualulăghidăofer ărepereănormativeăşiămetodologiceănecesareăfunc ionalit iiăCentrelor universitare
de ghidare în carieră.
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I. REGULAMENT – CADRU DE FUNC IONARE a Centrului de ghidare iăconsiliereăînăcarier
1.DISPOZI II GENERALE
1.1. Bazaănormativ ăaăorganiz riiăși funcțion riiăCentrului de ghidare și consiliere în carieră este:
- Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.04.1995,
- Strategia națională de dezvoltare ,,Moldova 2020” (Legea nr.166 din 11.07.2012),
- Regulamentul-cadru privind stagiile de practică în învățămîntul superior (Ordinul Ministerului
Educației nr.203 din 19 martie 2014),
- Plan- cadru pentru studii superioare (Ordinul Ministerului Educației nr.455 din 03 iunie 2011).
Documentele normativ-reglatorii stipuleaz ă primordialitateaă cre riiă condi iilor necesare unor
studii de calitate, pun accentă peă rela iaă dintreă mediulă universitară şiă pia aă muncii; condiționeaz axarea
programelor de studii pe formarea unui sistem de competen eă profesionale,ă solicitate peă pia aă muncii;ă
contribuie la modernizarea programelorădeăformareăprofesional ăînăbazaămodific rilorăproduseăînămediulă
profesional etc.
1.2. Prezentul Regulament-cadru stabilește cadrul normativ privind organizarea și funcționarea Centrului
de ghidare și consiliere în carieră în mediul universitar.
1.3. Centrul de ghidare și consiliere în carieră din mediul universitar esteăparteăintegrant ăaăsistemuluiădeă
ghidareăînăcarier ,ăapreciatăcaăsubsistemăalăsistemuluiăeducațional din Republica Moldova.
1.4. Centrul de ghidare și consiliere în carieră este oăentitateăstructural ăaăorganigrameiăfiec reiăinstituții
deăînv ț mânt superior din Republica Moldova, care funcționeaz ăînăbazaăunuiăregulamentăpropriu,ăceăseă
raliaz ălaăprevederileănormativ-reglatorii ale funcțion riiăinstituțieiădeăînv ț mânt superior.
1.5. Strategia de activitate a Centrului de ghidare și consiliere în carieră seăaxeaz ăpeăeducația pentru
carier ă șiă esteă oă parteă integrant ă aă strategieiă educaționale,ă realizat ă deă c treă instituțiaă deă înv ț mânt
superior.
1.6. Personalul Centrului este încadratăînăfunc ieăconformăstatelorăaprobateădeăc treăRector.
1.7. Centrulă esteă dotată cuă mijloaceă necesare,ă sediu,ă echipamentă necesară pentruă func ionareă optimal .ă
Echipamentulăesteăprocuratădeăc treăUniversitateăşi, par ial, provenit dinădona ii.
II. MISIUNEAăŞIăOBIECTIVELEăCENTRULUI DE GHIDARE ȘIăCONSILIEREăÎNăCARIER
2.1. Misiunea Centrul de ghidare și consiliere înăcarier rezid ăîn realizarea educațieiăpentruăcarier
prin susținerea beneficiarilor serviciilor educaționaleăprestateădeăc treăinstituția de înv ț mânt superior în
procesul de proiectare a carierei.
2.2. Obiectivele Centrului de ghidare șiăconsiliereăînăcarier ăasigur :
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ghidareaăînăcarier ăaăliceenilor;



susținerea studenților în proiectarea carierei profesionale;



urm rireaăevoluției profesionale a absolvenților și susținerea lor în procesul de management
al carierei;



ghidareaăînăcarier ăaăstudenților cu nevoi speciale;



susținereaăcadrelorădidacticeăuniversitareăînăprocesulădezvolt riiăcariereiădidactice;



colaborareaăcuăentit țile economice, ONG, asociații etc.,ăînăscopulăvalorific riiăposibilit ților
formativeăaleăactivit ții de voluntariat.

III. STRUCTURA CENTRULUI DE GHIDAREăŞIăCONSILIEREăÎNăCARIER
3.1. Structura

Centrului este reglementat ă deă actualulă regulamentă şiă areă dreptă scopă asigurarea

func ionalit iiăprinărealizareaăobiectivelor.
3.2. Centrul de ghidare şi consiliere în carieră este o entitate subordonat ă institu ieiă deă înv

mânt

superior.ăLaănivelulăRectoratuluiăactivitateaăCentruluiăesteăsubordonat ăunuiaădintreăprorectoriiăinstitu ieiă
deăînv

mânt.

3.3. Fiecare institu ieă determin ă structuraă Centruluiă înă func ieă deă experien aă deă gestionareă aă
contingentuluiădeăstuden i, organizarea stagiilor de practic ăşiăghidareaăînăcarier ăaăstuden ilor,ăimplicând
înăactivitateăspecialiştiăîn problem .
3.4.ă Laă nivelulă facult ților, Centrulă coordoneaz ă activit țileă deă ghidareă înă carier ă cuă decanatele,ă înă
persoana decanilor și prodecanilor.
3.5.ăÎnăscopulărealiz riiăunorăactivit ți concrete, angajații Centrului implic specialiști în problema vizat .
IV.ăMETODOLOGIAăGHID RIIăÎNăCARIER
1. Principiileăghid riiăînăcarier
1.1. Abordareaă integrativ ă înă procesulă deă ghidareă înă carier ,ă apreciată caă parteă integrant ă aă procesuluiă
educațional.
1.2. Axarea pe beneficiar (pe student), apreciat ca actant activ și implicat plenar în proiectarea propriei
cariere.
1.3. Axarea pe prioritatea funcțional ă înă ghidareaă carierei.ă Realizareaă finalit ților prioritare pentru
integrarea tinerilor în context socioeconomic autohton.
1.4. Valorificarea parteneriatului educațional. Asigurarea funcționalit ții Centrului prin colaborarea cu
diverși parteneri la nivel instituțional,ă laă nivelă deă sistemă deă înv ț mânt, la nivel de sistem economic
național, la nivel internațional.
2. Finalit țileăghid riiăînăcarier
Activit țileă deă ghidareă înă carier ă vor fi proiectate și realizate reieșindă dină finalit țile-cadru și
adaptarea acestora la nevoile concrete ale grupului-țint .
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2.1. Formarea nevoii de proiectare a carierei, a sistemului de valori și competențe ce
faciliteaz ăintegrareaăsocioprofesional .ă
Realizarea acestui obiectiv:
2.1.1. va contribui la formarea nevoii de proiectare a carierei;
2.1.2. vaămotivaăbeneficiariiăs ăaib ăoăatitudineăresponsabil ăfaț ădeăevoluțiaăînăcarier ;
2.1.3.vaă diminuaă atitudineaă nihilist ă faț ă deă posibilitateaă autorealiz riiă prină carier ă înă Republicaă
Moldova;
2.1.4. vaăconsolidaămotiveleăfavorabileăactivit ții profesionale;
2.1.5. vaăcontribuiălaăapreciereaămunciiăcaămijlocădeăbaz ăînăcreareaăcondițiilor de viaț ;
2.1.6. vaăcreaăoăviziuneăadecvat ăevoluțieiăînăcarier ăînăcondițiileăinstabilit ții pieței muncii;
2.1.7. va forma competența de a lua decizii;
2.1.8. va forma competențaădeăcomunicareăasertiv ;
2.1.9. va forma competența de a rezolva probleme.
2.2. Cunoașterea potențialului individual al beneficiarului
Activit țileăorientateăspreăaceast ăfinalitateăidentific ătipulădeăpersonalitate,ăcapacit țile, sistemul de
atitudini,ăintereseleăpersoanei.ăRealizareaăacesteiăfinalit ți:
2.2.1. vaădeterminaăcompatibilitateaăpersoaneiăcuăgenulădeăactivitateăprofesional ;
2.2.2. va facilitaă alegereaă traseuluiă deă formareă profesional ă laă ciclulă Iă licenț ă și prin studii de master,
conform aspirațiilor șiăcapacit ților;
2.2.3. vaă identificaă aspecteleă deă personalitateă ceă trebuieă fortificate,ă înă scopulă dezvolt riiă cariereiă
profesionale într-un anumit domeniu.
2.3. Informarea
Activit țileăorientateăspreăaceast ăfinalitateăvorăcontribuiălaăformareaăuneiăviziuniăclareăși realiste asupra
posibilit țilorădeăformareăprofesional ăși angajarea în câmpul muncii.
Realizareaăacesteiăfinalit ți va contribui la:
2.3.1. informareaăbeneficiarilorădespreăoportunit țile sistemului educațional;
2.3.2. informarea candidaților și studențilorădespreăparticularit țile procesului de studii în instituțiile de
înv ț mânt superior;
2.3.3. informarea despre piața muncii;
2.3.4. informarea despre cerințele profesiei;
2.3.5. informarea despre sistemul de competențeăadecvatăcalific rii;
2.3.6. informareaădespreăcadrulălegislativăalăangaj rii.
2.4.ăRealizareaăactivit ților de marketing vocațional
Activit țile orientate spreă aceast ă finalitateă contribuieă laă formareaă uneiă opticiă deă marketingă vocațional
axat ăpeăconsumatoră(angajator)ăși cunoașterea strategiei de promovare.
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2.4.1. Realizareaăacesteiăfinalit ți contribuie la:
2.4.2. formareaăabilit ților de a identifica un loc deămunc ;
2.4.3. identificarea surselor de informare despre angajator;
2.4.4. identificarea criteriilor de segmentare a pieței muncii;
2.4.5. elaborarea dosarului funcțional al candidatului
2.4.6. preg tireaăpentruăinterviu.
3.ăModalit i de ghidare în carier
3.1. Înă scopulă realiz riiă strategieiă deă ghidareă înă carier ,ă angajațiiă Centruluiă voră adaptaă modalit țile de
influenț ăeducativ ălaănivelulădeăpreg tireăși de necesit ți ale grupului-țint .
3.2. Eficiențaăghid riiăînăcarier ăseăbazeaz ăpeădiversitateaămodalit ților aplicate: conversația faț -în-faț ă
sau on-line, aplicarea testelor și chestionarelor, interviul, observarea comportamentului, analiza
rezultatelorăacademice,ăanalizaăproduselorăactivit ții beneficiarului, training-urile;
3.3. acord ă studen iloră consulta iiă şiă serviciiă juridiceă cuă antrenareaă specialiştiloră competen iă dină cadrulă
Universit ii,ăprecumăşiădin alte institu iiăşiăorganiza ii;
3.4. informeaz ,ăsus ineăşiăacord ăsprijinăstuden ilorăprivindăini iereaăactivit iiădeăantreprenoriat.ăDup necesitate,
Centrul, de comun acord cuă Serviciulă Universitară deă Formareă Continu , organizeaz ă cursuriă deă formareă
suplimentar ăaăstuden ilorăînădomeniulăantreprenorial;
3.5. Organizarea Târgurilor forței de muncă pentru familiarizarea și integrarea studenților în mediul
socio-economic cuăparticipareaăobligatorieăaăreprezentanțilorăagențilorăeconomici.
3.6. Principalaăform ădeăghidareăînăcarier ăesteăconsiliereaăînăcarier :
3.6.1. consiliereaăînăcarier ăpoateăs ăfieărealizat ăindividualăsauăînăgrup;
3.6.2. consiliereaăînăcarier ăesteăoăvarietateăaăconsilierei educaționale;
3.6.3. bunaă realizareă aă consilieriiă înă carier ă necesit ă respectareaă etapeloră specificeă deă intervenție
educațional ;
3.6.4. consiliereaă înă carier ă poateă fiă realizat ă deă c treă oă persoan ă ceă deține competențe, preg tire de
specialitate șiăstagiuădeămunc ăînădomeniulăînăcareărealizeaz ăconsilierea.
V. BENEFICIARIIăSERVICIILORăDEăGHIDAREăÎNăCARIER :
5.1. elevii din licee și colegii,
5.2. studenții instituțiilor deăînv ț mânt superior,
5.3. absolvențiiăuniversit ii, înăscopulăurm ririiădezvolt riiăprofesionale,
5.4. cadrele didactice, în scopul susțineriiădezvolt riiăcariereiăprofesionale,
5.5. p rinții candidațilorălaăstudii,ăp rinții studenților, angajatorii.
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VI. SERVICII PRESTATE
Centrulăpresteaz ăserviciiădeăghidareășiăconsiliereăînăcarier :ă
6.1. ghidarea șiăconsiliereaăînăcarier ăaăelevilor,ăliceenilor;
6.2. ghidarea și consilierea studențilorăuniversit ții;
6.3. plasarea în câmpul muncii conform Acordurilor de parteneriat;
6.4. oferirea consultanței unui public larg;
6.5.asistența întreprinderilor, privind recrutarea absolvențilorăuniversit ții;
6.6. monitorizareaăangaj riiăabsolvențilorăuniversit ții;
6.7. organizarea meselor rotunde și întâlnirilor cu absolvenții șiăconduc toriiăunit ților economice etc.
VII. PARTENERIATUL EDUCA IONAL
În procesul de realizare a funcțiilor și obiectivelor, Centrul de ghidare și consiliere în carieră
colaboreaz ă cuă structurileă universitare,ă cadrele didactice din înv ț mântul de cultur ă general ,ă
reprezentanți ai pieței muncii șiăsociet ții civile.
Aceast ăcolaborareăfavorizeaz :
7.1. organizarea Târgurilor forței de muncă înă scopulă familiariz riiă viitorilor specialiști, absolvențiă ai
universit ții, cu companiile, care pot deveni potențiali angajatori;
7.2.ăintermediereaărepartiz rii studenților la stagii de practic ăşiăintermediereaăangaj riiăstudenților;
7.3.ăintermediereaăangaj riiăproaspeților absolvenți;
7.4. efectuarea de analize șiăcercet riăprivindăintegrareaăprofesional ășiăsocial ăaăstudenților.
VIII. REGIMUL INORMA IILOR cuăcareăopereaz ăCentrulăde ghidare șiăconsiliereăînăcarier
Toate informațiile cu caracter personal (date civice, caracteristici aptitudinale etc.) sunt confidențiale și
pot fi folosite doar în scopul îndeplinirii misiunii Centrului de ghidare și consiliere vocațională.
Divulgarea respectivelor informații sau folosirea lor în alte scopuri se sancționeaz ăadministrativ și / sau,
dup ăcaz, judiciar.
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RECOMANDA II
Anexa 1
CONVEN IE–CADRU DE PARTENERIAT
Universitate – Întreprindere
Universitatea ____________________________________________________, reprezentat ăprin
Rectorulă_________________________________________ăşi
Întreprindereaă(ăorganiza iaă) ______________________________________, reprezentat ă
prin__________________________________________________,
denumite în continuareăP r i,ăînăurmaăidentific riiăintereselorăcomuneăînădomeniulăpromov riiăreformeloră
economiceăşiăinstruiriiăînăacestăscopăaăcadrelorădeăînalt ăcalificare,ăauăconvenităasupraăîncheieriiăprezenteiă
Conven iiă(Acordă)ădeăparteneriat.
Art.1. Obiectul Conven iei. Dezvoltareaăunuiăparteneriatăreciprocăavantajosăînăscopulăajust riiă
procesuluiădeăformareăprofesional ăaăcadrelorălaăstandardeleăComunit iiăeuropene,ăacopeririiă
necesit ilorăîntreprinderiiăde cadre inginereştiăşiăacord riiăasisten eiăștiin ifico-consultative privind
promovareaăactivit ilorăeconomice ale întreprinderii.
Art.2. Preambul.
Pornindădeălaăfaptulăc ăUniversitateaă_______________________ă:ă
-

esteăoăinstitu ieădeăînv

mântăsuperiorăcuăunăpoten ialăacademicăşiăştiin ificăvaloros,ădispune de un

con inutăformativăuniversitarăorientatăspre cerin eleăpie eiăămunciiăşiăseăafl ăînăprocesădeăintegrareăînă
comunitateaăuniversitar ăinterna ional ăînăscopulăarmoniz riiăcalific rilorăşiărecunoaşteriiăactelorădeă
studii;
-

este o institu ieădeăînv

mântăsuperiorăacreditat ,ăcareăasigur ănecesit ileă

întreprinderilor\instituțiilor cuăcadreălaăcircaă______ăspecialit i,ăcontribuindălaăformareaăşiă
perfec ionareaăcompetitiv ăaăresurselorăumaneăşi- finalmente – laăavans rileăeconomiceăaleă
întreprinderilor;
-

urm reşteăob inereaăunuiănivelădeăcalificareăaăspecialiştilorălaăstandardeleăeuropeneăprinăintegrareaă
procesuluiădeăstudiiăşiăaăMediuluiăeconomic cuăparticipareaămasiv ăaăîntreprinderilor dinărepublic ă
laăinstruireaăspecialiştilor;

iar, peădeăalt ăparte, întreprinderea, care:
-

urm reşteăextindereaăarieiăactivit ilorăsaleăînăMediulăeconomic,ăcreştereaăcontinu ăaăpoten ialuluiă
deăproducereăcuăob inereaăbeneficiuluiăfinanciarăşiămaterial;

-

conştientizeaz ănecesitateaăcre riiăşiăconsolid riiăpoten ialuluiădeăcadre competente, care ar fi apte
s ăasigureăconcuren aăîntreprinderii peăpia aăeconomic ăintern ăşiăextern ;ăăă

-

inten ioneaz ăs ăutilizezeăpoten ialulăUniversit iiă_____________ăînăscopulăcomplet riiăcuă
specialiştiădinărândulăabsolven ilor,ăperfec ion riiăprofesionaleăşiărecalific rii personalului angajat.

P r ileăauăconvenităasupraăurm toarelor:
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Art. 3 Universitateaă___________________,ăînăbazaăunorăîn elegeriăsauăcontracteăsuplimentare:
-

vaăasiguraăinstruireaăspecialiştilorădinărândulăpersoanelorădelegateălaăstudiiădeăc treăîntreprindere cu
acordareaăînămodulăstabilităaăunorăfacilit iălaăînmatriculareaăacestora;

-

vaămodernizaăplanurileăşiăprogrameleădeăînv

mântăconformăcerin elorăînaintateădeăc treă

întreprindere,ă inându-seăcontădeăperspectivaădezvolt riiătehniciiăşiătehnologiilorămoderneăînă
domeniul respectiv de activitate;
-

va coordona elaborareaădeăc treăstuden iăaăunorăproiecteădeăcursăşiădeălicen ăpeătematicaăpropus ădeă
c treăîntreprindere;

-

vaădesf şuraăcercet riăştiin ificeăconformăsolicit rilorăîntreprinderii cuăparticipareaă,ădup ăcaz,ălaă
implementareaăulterioar ăaăacestoraălaăîntreprindere;

-

vaăasiguraăformareaăprofesional ăcontinu ăaăspecialiştiloră(perfec ionareaăşiărecalificarea cadrelor)

din cadrul întreprinderii;
-

vaăacordaăasisten consultativ ăprinăintermediulăprofesorilorăcatedrelorăUniversit iiăprivindă
promovareaădezvolt riiăcontinueăaăîntreprinderii;

-

vaăcreaăcondi iiăprivindăimplicareaăspecialiştilorădinăîntreprindereălaăpredarea cursurilor şiă
desf șurarea lucr rilorăpracticeăînăcadrulăUniversit ii;ăăă

-

va înainta propuneri întreprinderii privind desf șurarea stagiilorădeăpractic aleăstudenților, va
asigura remunerarea coordonatorilorădeăpractic ădeălaăîntreprindere şiăsupraveghereaăăprocesuluiădeă
stagiu al studen ilor;

-

va selectaăşiărecomanda, la solicitarea întreprinderii, absolven iiăUniversit iiăpentruăplasareaăaă
acestora în câmpul muncii;

-

va organiza Târguri ale locurilor de muncă, Zilele carierei, mese rotunde cuăinvitareaăspecialiştiloră
întreprinderii;

-

va examina posibilit ileădeăcreare,ălaăpropunereaăîntreprinderii,ăaălaboratoarelorădeăcercet riă
ştiin ificeăşiăaăbirourilorădeăproiectareăcomune;

-

vaăpuneălaădispozi iaăîntreprinderii laboratoare,ăs liădeăcalculatoareăşiădeăstudii,ăs lile deăfestivit iăşiă
complexele sportive pentruăorganizareaădiverselorăactivit i.

Art. 4. Întreprinderea,ăînăbazaăunorăîn elegeriăsauăcontracteăsuplimentare:ă
-

vaăsus ineăcreareaălaăUniversitateăaăbazeiăinforma ionaleădespreăîntreprindere prin furnizarea
materialelorăpublicitareăăînăscopulăfamiliariz riiăcorpuluiăprofesoral-didacticăşiăalăstuden ilorăcuă
activitatea întreprinderii;

-

vaăbeneficiaădeăsuportulăUniversit iiăprivindăsolu ionareaăproblemelorătehniceăşiăeconomice curente
şiădeăperspectiv ă(cercetare,ăproiectare,ăinvestigare)ăprinăimplicareaălaăsolu ionareaăacestoraăaă
corpului profesoral – didactic,ăaăpoten ialuluiăăştiin ificăşiăaăstuden ilor,ăinclusivăînăperioadaăstagiiloră
deăpractic ;
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-

vaăaveaăposibilitateaădeăaădelegaăînăcondi ii favorabileăsalaria iiăîntreprinderii laăstudiiăşiălaăcursurileă
deăperfec ionareă(recalificare) la specialit ileăsolicitate;

-

vaăînaintaăUniversit ii,ăreieşindădinănecesit i,ăpropuneriăprivindăperfec ionareaăprogramelorădeă
studiiălaăspecialit ileăsolicitate şiătematicaăproiecteloră(lucr rilor, tezelor)ădeăanăşiădeălicen ăcuă
caracterădeăimplementareăreal ;

-

va permite desf șurarea stagiilorădeăpractic ,ăutilizând,ădup ăcaz,ăpoten ialulăcreativăşiădeămunc ăală
stagiarilor;

-

va avea posibilitatea de a selectaăstuden iădeălaăspecialit ileăsolicitate pentru eventuala angajare a
acestoraădup ăabsolvire,ăinclusivăprinăparticipareaălaăTârgurile locurilor de muncă organizate de
c treăUniversitate;ă

-

va examina, laăsolicitareaăUniversit ii, posibilit ileădeăorganizare în cadrul întreprinderii a filialei
catedreiărespectiveădeăprofilăsauăaăunuiălaboratorădeăcercet riăştiin ifice,ăbirouădeăproiectare;

-

va permite, de comun acord, stagiul cadrelorădidacticeăaleăUniversit iiăînăsubdiviziunileă
întreprinderii;

-

va participa, înăm suraăposibilit ilor, la consolidarea bazei tehnico-materialeăaăUniversit iiăăprină
transmitereaăutilajelorăsauăprinăac iuniădeăsponsorizare;

-

vaăpermiteăefectuareaăexcursiilor,ăvizitelorăorganizateăaleăstuden ilorăUniversit iiăînăscopulă
familiariz riiăacestoraăcuăprocesulădeăproducere şiăactivitateaăîntreprinderii în ansamblu.

Art.ă5ăDispozi iiăfinale
-

Rela iileădintreăp r iăvorăfiăguvernateădeăprincipiulăechit ii,ăbuneiăvoin eăşiădezvolt riiărela iilorădeă
colaborareădurabil .

- Prezenta Conven ieădeăparteneriatăseăîncheieăpeăunătermenădeă5ăani,ăprelungireaăeiărealizându-se prin
consensulăP r ilor.
-

Modific rileăşiăcomplet rileăînăprezentaăConven ieăseăvorăefectuaălaăcerereaăoric reiăP r iăcuă
acceptul celeilalte.

- Eventualele litigii întreăPar iăvorăfiăsolu ionateăpeăcaleăamiabil .
Art.6 Conven iaădeăparteneriatăesteăredactat ăînădou ăexemplareăoriginale,ăcâteăunulăpentruăfiecareăparteă
şiădevineăactiv ădinămomentulăsemn riiăeiădeăc treăP r i.

Universitatea _________________

Rector__________________
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Întreprinderea_______

Director________________

Anexa 2
Fișe de post
Not : Numărul angajaților în cadrul Centrului de ghidare și consiliere în carieră, poate varia de la caz
la caz, conform necesităților fiecărei universități și în raport cu Regulamentul intern.
Înăexercitareaăactivit ilorăCentruluiătoți angajațiiăseăconducădeăConstitu iaăRepubliciiăMoldova,ă
acteleă legislativeă şiă normativeă aleă Republiciiă Moldova,ă acteleă normativeă aleă Ministeruluiă Educa ieiă ală
Republiciiă Moldovaă şiă ale Universit iiă _____________________________,ă Cartaă Universit ii,ă deă
prevederileăstipulateăînăStatutulăăCentrului,ăprecumăşiădeăprevederileăobliga iunilorădeăserviciu.
1. Manager / Director al centrului de ghidare șiăconsiliereăînăcarier
DirectorulăCentruluiăîşiădesf şoar ăactivitateaădeăcomun acord cu subdiviziunile structurale,
catedreleăşiăfacult ileăuniversit ții.
Obliga iunileădeăserviciu:


esteăresponsabilădeăactivitateaăintegral ăaăcentrului;



organizeaz ăactivit ileăCentruluiăînăconformitateăcuăplanulădeăactivit i;ă



elaboreaz strategii de activitate a Centrului, în conformitate cu politicile educaționale în
domeniulăghid riiăînăcarier ăși cu strategia de dezvoltare a instituțieiădeăînv ț mânt superior;



colaboreaz cu angajatorii și reprezentanții ministerelor de resort;



colaboreaz cuădecanatele,ăînăscopulăeficientiz riiăeducațieiăpentruăcarier ;



asigur ăîndeplinireaăobiectivelorăşiăaăatribu iilorăprev zuteădeăStatutăşiăpoart ăr spundereă
personal ăpentruăexercitareaăfunc iilorăCentruluiăuniversitarăşiăutilizareaăconformădestina ieiăaă
aloca iilorăbugetare;



prezint ărapoarte de activitate a centrului;



propune spreăangajareăşiăconcediere,ăconformălegisla ieiăînăvigoare,ălucr toriăaiăCentrului;



aprob ăobliga iunileădeăserviciuăaleălucr torilorăCentruluiăşiăasigur ăunăcontrolăeficientăală
execut rii;



administreaz ăpatrimoniulăcentrului;



studiaz ăşiăimplementeaz ăexperien aăavansat ăaăfunc ion riiăcentrelorăsimilareădină ar ăşiădeăpesteă
hotare;



negociaz ăși stabilește acorduri de colaborare de parteneriate cu diverse instituții, în scopul
realiz riiăobiectivelor;
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exercit ăşiăalteăîmputerniciri,ăatribuiteăprinăacteleănormativeăaleăUniversit ii.

2.ăConsilierulăînăcarier ,ăcuăurm toareleăfuncții:


elaboreaz materiale-suportăpentruăactivit țile realizate în centru;



realizeaz ghidarea șiăconsiliereaăînăcarier ăcuădiverseăgrupuriădeăbeneficiari;



exercit ăşiăalteăîmputerniciri,ăatribuiteăprinăacteleănormativeăaleăUniversit i;



colaboreaz cu decanatele, în scopul eficientiz riiăeducațieiăpentruăcarier ;



asigur ăîndeplinireaăobiectivelorăşiăaăatribu iilorăprev zuteădeăStatutăşiăpoart ăr spundereă
personal ăpentruăexercitareaăfunc iilorăCentruluiăuniversitarăşiăutilizareaăconformădestina ieiăaă
aloca iilorăbugetare;



prezint ărapoarte despre activitatea sa;



alte sarcini delegate, ce țin de activitatea Centrului.

3. Inginerul-programator,ăcuăurm toareleăfuncții:


selecteaz informația cu referire la agenți economici,ălocuriădeămunc ;



gestioneaz site-ul Centrului;



asigur comunicarea on-line cu diverse grupuri de beneficiari;



gestioneaz mecanismulădeăobservare/urm rireăaăevoluțieiăînăcarier ăaăabsolvenților;



organizeaz ăşiăcreeaz site-ul web al Centrului;



creeaz ăşiădezvolt ăprogramele necesare pentru eficientizarea activit iiăCentrului;



gestioneaz func ionareaăre eleiădeăcalculatoare;



administreaz ă şiă monitorizeaz func ionareaă sistemuluiă deă între inereă aă tehniciiă deă calculă şiă aă
echipamentelor periferice;



administreaz utilizarea Internetului;



solicita structurilor Universit iiăinforma iileănecesareăpentruăactivitateaăşiădezvoltareaăCentrului;



organizeaz ,ă particip

laă desf şurareaă expozi iilor,ă conferin eloră ştiin ifice,ă simpozioanelor,ă

meseloră rotunde,ă seminarelor,ă cicluriloră deă lec iiă şiă altoră activit iă publice,ă ceă corespund
activit ilorăCentrului.
4. Coordonator Rela iiăcuăîntreprinderile


conlucreaz ă cuă Confedera iaă Na ional ă aă Patronatului,ă Asocia iaă Miculuiă Business, Camera de
Comer ăşiă Industrie, BiroulăNa ionalădeăStatistic ,ăAsocia iaăabsolven ilorăuniversit ii, urm rind
extindereaă şiă consolidareaă rela iiloră deă parteneriată socială înă domeniulă form riiă profesionaleă aă
tineretuluiăşiăîncheiereaăConven iilorărespectiveădeăcolaborare;



colaboreaz ă cuă Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă privind crearea şiă
administrareaă eficient ă aă bazeiă deă dateă aă locuriloră deă munc ă destinateă plas riiă absolven iloră
Universit iiăîn câmpul muncii;
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coordoneaz ă organizareaă încheierii contracteloră bilateraleă deă c treă catedrele,ă facult ileă
Universit iiă cuă unit ileă economice privindă stagiulă deă practic ă al studen iloră şiă plasareaă
absolven ilorăînăcâmpul muncii;



coordoneaz ă organizarea, împreun cu catedrele, a întâlniriloră şiă meseloră rotundeă cuă directorii,ă
inginerii-şefiăaiăunit ilorăeconomice, absolven i;



colaboreaz cu centreă similareă autohtoneă şiă dină str in tate,ă organiza iiă non-guvernamentale,
organismeăinterna ionaleăprivindădezvoltareaăresurselorăumaneăşiăpromovareaăpoliticiiădeăangajare
a absolvenților înă Republicaă Moldova.ă Înainteaz ă propuneriă privindă implementareaă experien eiă
avansateăaăfunc ion riiăcentrelorăsimilareădină ar ăşiădeăpesteăhotare;



studiaz ,ă argumenteaz ă şiă propuneă rectoratuluiă proiecteă deă perfec ionareă aă acteloră legislativeă şiă
normative,ă precumă şiă aă rapoarteloră statisticeă privindă organizareaă stagiiloră deă practic ă ale
studen ilorăînăcadrulăîntreprinderilorăşiăaplicareaăunuiămecanismăeficientădeăplasareăaăabsolven iloră
Universit iiăînăcâmpul muncii.
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Anexa 3
Programul activit ților
Centrului de ghidare și consiliere în carier
a) TEHNICIăDEăC UTAREăA UNUI LOC DE STAGIU DEăPRACTIC ăŞI/SAUăA UNUI LOC DE
MUNC
Tema: CUMăS ăCOMUNICIăMAIăEFICIENT ÎN TIMPUL C UT RIIăUNUIăSTAGIUăDEăPRACTIC ăŞI/SAUăA UNUI
LOCăDEăMUNC ă(2ăORE)

Tema : ADMINISTRAREAăTIMPULUIăÎNăC UTAREAăUNUIăSTAGIU DEăPRACTIC ŞI/SAUăAăUNUIăLOCăDEă
MUNC ă (2 ORE)

Tema: ELABORAREA DOSARULUI PERSONALăŞIăPROFESIONAL ÎN VEDEREA OPTIMIZ RIIăPROCEDURII DE
C UTAREăAăUNUIăSTAGIUăDEăPRACTIC ăŞI/ăSAUăAăUNUIăLOCăDEăMUNC ă(2 ORE)

Tema: TEăPREG TEŞTIăPENTRUăUN INTERVIU DE ANGAJARE (2 ORE)
Tema: UTILIZAREAăăBAZEIăINFORMA IONALE DE DATE A CENIOPăPENTRUăC UTAREAăUNUI STAGIU DE
PRACTIC ăŞI/SAUăAăUNUIăLOCăDEăMUNC ă(2ăORE)

Tema: TEHNICIăDEăC UTAREăAăUNUIăLOCăDEăSTAGIUăDEăPRACTIC ăÎNăSTR IN TATE (2 ORE)
b)ăBILAN ULăăUNIVERSITARăăDEăăCOMPETEN Eă(BUC)

Te a: Ge eralizări asupra BUC 2 ore
Tema : Cu oaşterea

eseriilor şi a sferei profesio ale 4 ore

Te a: Cu oaşterea resurselor perso ale/ u oaşterea de si e î s opul ela orării BUC 4
ore)
Tema: Proiectul profesional (4 ore)
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FIŞA DE ÎNREGISTRARE a beneficiarului
la Centrul de ghidare șiăconsiliereăînăcarier

Anexa 4

Prin indicareaădatelorăăpersonaleăv ăda iăconsim mântulăs ă p stra i rela ia cu
Universitatea_________________________.ăToateăinforma iile cu caracter personal vor fi folosite
doar în scopul îndeplinirii misiunii Centrului de ghidare iăconsiliere înăcarier ăşiărela iiăcuăpia aă
munciiăşiănuăvorăfiădistribuiteăpersoanelorăter eăf r ăacordulădumneavoastr .

Nume__________________________________________________
Prenume________________________________________________
Data,ăluna,ăanulănaşterii________________________________________
Facultatea_______________________________________________
Specialitatea_____________________________________________
Anul de studii_______________________________________________
Grupaăacademic ____________________________________________
Cumăa iăaflatădespreăCentrul de ghidare și consiliere în
carieră?_________________________________________________
Scopul vizitei dvs.:
Documentare
Stagii / voluntariat
Formare

Informa iiăgeneraleăă
Locădeămunc ăăăă
CV-Scrisoareădeăinten ieăăăăăăăăăă

Altele (specificați)----------------------------------------------------------Adresa domiciliu permanent_________________________________
_______________________________________________________
Adresa domiciliu temporar________________________________________________
Tel.(fix, mobil)______________Adresa de e-mail______________
Data _________________
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Anexa 5
FIŞAădeăevaluareă
a serviciului prestat
Tematica: _______________________________________________________
Loculădesf şur rii:ă_______________________________________________________
Adresa: _______________________________________________________
Data ________________
Nr.

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Nume,
Prenume

Specialitatea,
anul de
studii/grupa

Date de
contact:
tel/email

Semn
tura

Anexa 6
CHESTIONARUL STUDENTULUI
Generic:___________________________________________________
Vă rugăm să vă expuneţi opinia referitor la organizarea şedinţelor formative. Răspunsurile dvs.
ne vor ajuta la îmbunătățirea calității serviciilor prestate.
Facultateaădeăinstruireăşiăspecialitatea___________________________
Anul de studii: ___________________
Cum v-a iăsim itălaănivelăafectivăpeăparcursulăactivit ilorăformative?
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ceădeprinderiă,ăabilit iăv-a iăformatăînăurmaătraining-urilor ?
____________________________________________________________________________________
________________________
Aprecia iădeălaă1ălaă10ăpropriaăimplicareăînăactivit ileărealizateăpeăparcursulăform riiă(încercui iănota):
1___2__-3___4___5___6___7___8___9___10
Care dintre teme a iădoriăs ăseădesf şoareămaiădetaliat?ăArgumenta i:ă
_____________________________________________
_______________________________________________________
Ce alte subiecte referitor la dezvoltarea carierei v-ar interesa?
____________________________________________________________________________________
________________________
Oferi iărecomand riăprivindătrainingulărealizată(mijloace,ăcon inuturi,ămodalit i,ăstructur ăetc.)?
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Vă mulțumim!
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Anexa 7
ANCHETA ABSOLVENTULUI
Stimate absolvent!
Vă felicităm cu ocazia obţinerii diplomei de licenţă şi vă dorim angajare şi carieră profesională
reuşită!
Dac ănuăa iăg sit înc un locădeămunc ădup ăabsolvirea Universit ii,ăv ărecomand măsolu ionareaă
problemei prin intermediul:
 Agen iilorăteritorialeă(raionale)ădeăstatăpentruăocupareaăfor eiădeămunc ,ăcareăacord ăgratuită
serviciiădeămediereăprivindăangajareaăînăcâmpulămuncii.ăCoordonateleăAgen iilorăteritoriale
potăfiăob inuteăaccesândăwww.anofm.md;
 Internetului, accesând: www.anofm.md; www.jobmarket.gov.md; www.jobinfo.md;
www.birjatruda.md; www.studii.md; www.hr.md; www.cv.md; www.555.md;
 Mijloacelor de informare mass-media ( Presa, Radio, TV );
 Vizit riiăîntreprinderilor respective cu depunerea CV.
În scopul promov riiăvalorilorăuniversitareăşiăaăimaginiiăUniversit iiăopt măpentruăajustareaăcontinu ăaă
standardelor preg tiriiăcadrelorălaăcerereaăpie eiămuncii.ăÎn acest context, vaărug măs ăv ăaduce iăaportulă
şiăDvs.,ăcompletândăşiătransmi ândăUniversit iiăChestionarulădeămaiăjosăpân ălaă31ădecembrieă200__:ă
 prinăpoşt ăpeăadresaăgeneral ăaăUniversit ii:ă
_________________________________________________
 prinăpoşt ăpeăadresaăfacult ii______________________
prin adresa de e-mail aăfacult iiă(ăcatedrei ) _________
______________________________________________________
 prin FAX facult iiă(catedreiă)__________________
________________________________________________
V ă mul umimă anticipat.ă P stra iă rela iileă cuă Universitatea.ă Vomă fiă bucuroşiă s ă v ă acord mă asisten a
privindă solu ionareaă problemeloră cuă careă v ă ve iă confruntaă atâtă laă angajareă înă câmpulă muncii,ă câtă şiă înă
activit ileăprofesionale.
Decanatulăfacult ții
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Anexa 8
AN C H ETA
privind plasarea în câmpul muncii a absolventului
Prin indicareaădatelorăăpersonaleăv ăda iăconsim mântul s p stra i rela ia cu
Universitatea_________________________.ăToateăinforma iileăcuăcaracterăăpersonalăvorăfiăfolositeă
doar în scopul îndeplinirii misiunii Centrului de ghidare iăconsiliere în carier ăşiărela iiăcuăpia aă
munciiăşiănuăvorăfiădistribuiteăpersoanelorăter eăf r ăacordulădumneavoastr .

Numele, prenumele _______________________________________________________
Specialitatea _______________________________________________________
Angajat la lucru la întreprinderea _______________________________________________________
Func iaă_______________________________________________________
Angajatăconformăspecialit iiăă(ăda,ănuă)ă
_______________________________________________________
Coordonatele Dvs. ( adresa sau tel., e-mail)
_______________________________________________________
______________________________________________________
Data __________________

21

FIŞAăABSOLVENTULUI

Anexa 9

Prin indicarea datelorăăpersonaleăv ăda iăconsimț mântul s p strați relația cu
Universitatea_________________________.ăToateăinforma iileăcuăcaracterăăpersonalăvorăfiăfolositeădoară
în scopul îndeplinirii misiunii Centrului de ghidare șiăconsiliere înăcarier ăşiărela iiăcuăpia aămunciiă şiănuă
vor fi distribuite persoanelorăter eăf r ăacordulădumneavoastr .
I. Date personale
1.1 Numele
Prenumele
1.2 Sexul:

M – masculin F –

C s torit( )ăConcubinaj
1.4ăData,ălunaăşiăanulănaşteriiăaăăă||ăăăă|ăaăăăăăaă
1.5ăLoculănaşteriiă______________________________________________________
1.6 Mediul de trai: U – urban R – rural
1.7 Adresa de domiciliu permanent
Raionul _________________________________________________
Localitatea ______________________________________________
Str. ________________________, nr. ______, bl. _____, ap. ______
1.8 Telefon: domiciliu _________________, GSM_________________
1.9 e-mail ____________________________________________________
1.10ăAdresaădeădomiciliuăaăp rin ilor
Raionul _________________________________________________
Localitatea ______________________________________________
Str. ________________________, nr. ______, bl. _____, ap. ______
1.11 Telefon: domiciliu ________________, GSM_________________
I.
Dateăcuăprivireălaăloculădeămunc
Loculădeămunc ălaămomentulăabsolviriiă(dac ăexist ):
2.1ăFunc iaăocupat __________________________________________
2.2ăDomeniulăînăcareăactiveaz ăunitatea
economic __________________________________________________
2.3ăStagiulădeăpractic ăl-a iădesf șurat laăaceeaşiăunitate
economic ?___________________________________________________________
2.4 Cândăa iăg sităloculăactualădeămunc ?
Anul.....................................
Luna....................................
2.5ăCareăesteămetodaăprincipal ăfolosit ădeădvs.ăpentruăaăv ăg siăloculădeămunc ?
 Prin intermediul Centrului
 Înregistrarea la ANOFM
 Încercarea de a începe o activitate pe cont propriu
 Apel la prieteni, rude, colegi
 Contactareaădirect ăaăpatronilor
 R spunsălaăanun uri
 Publicareaădeăanun uri
 Altele
2.6ăStagiulădeămunc ă(perioada)ăăăăăăă
Promo iaăă
Facultateaăabsolvit ____________________________________________
Specialitatea________________________________________________
SEMN TURAăABSOLVENTULUIă_____________________ăă
dataăcomplet riiă_________________ăăăăăăăăăăăăăăăăă
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SURSE UTILE
Surse metodologice
1. Centrul universitar de informare șiăorientareăînăcarier ,ăGhid metodologic, Chișin u,ă2008
2. Career Development Guide 2013-2014 Career Services Center, University of Maryland, Baltimor
Country http://www.careers.umbc.edu/skills/guide.pdf
Bazaăstrategic ășiălegal ă
1. Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28.03.2003
2. LegeaăÎnv ț mântului Nr. 547 din 21.07.1995
3. EUROPAă2020ăăOăstrategieăeuropean ăpentruăoăcreștereăinteligent ăăecologic ășiăăfavorabil ă
incluziunii Bruxelles, 3.3.2010 COM(2010) 2020 final COMUNICARE A COMISIEI
EUROPENE,2020 Bruxelles, 3.3.2010 COM(2010) 2020
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:RO:PDF
3. StrategiaăNa ional ădeăDezvoltareă„Moldova 2020”:ăŞAPTEăsolu iiăpentruăcreştereaăeconomic ăşiă
reducereaăs r cieiă(aprobat ăprinăLegeaănr.ă166ădină11ăiulieă2012)ă
http://particip.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=475
4. Comunicatul de la București, Making the Most of Our Potential:
5. Consolidating the European Higher Education Area ,2012
6. Regulamentul- cadruăprivindăstagiileădeăpractic ăînăînv ț mântulăsuperior (pus în aplicare prin
ordinulăMinisteruluiăEducațieiănr.203ădină19ămartie 2014)
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CENTREăUNIVERSITAREăDEăGHIDAREăINăCARIER
Centrul de Ghidare în Cariera i Rela ii cu Pia a Muncii
Universitatea de Stat din Moldova,
mun Chisinau, str.ăM.ăKog lniceanuă65,ăbl.ăIă
Tel. (022) 57 75 68/ (022) 57 75 66
E–mail: cariera.ghidare.usm@gmail.com
www.usm.md
Centrul Universitar de Informare i Orientare Profesional
Universitatea Tehnic din Moldova
mun. Chișin u, str. Studenților 9 /9,bl. 5,
Fax: (+373 22) 92-92-15 Tel:(+373 22) 92-92-15, 92-92-28, 92-92-29
E-mail: ceniop_utm@yahoo.com
http://www.ceniop.utm.md/
CentrulădeăPlasamentă iăRela iiăcuăAgen iiăEconomici
Academia de Studii Economice din Moldova
mun. Chișin u, str.ăB nulescuăBodoniă59, blocul B,
Fax: (+373 22) 402851 tel. (37322)402824
www.ase.md
Centrul de Dezvoltare a Carierei
Universitatea Perspectiva – INT
m. Chișin u, str. Alba –Iulia 75,birou 202,
tel +373 22 589249
e.mail university@perspectiva.md
www.perspectiva.md
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