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I. CONCEPTUL ULLL (CU PREZENTAREA VIZIUNII UE) 
Preliminarii 

În condițiile globalizării, informatizării, tehnologizării rapide a tuturor domeniilor de 

activitate umană, creșterii diferențierii competențelor, educația, formarea profesională și 

actualizarea continuă a competențelor au devenit imperative pentru dezvoltarea socioeconomică a 

oricărei țări, asigurarea progresului societății, inserția profesională pe piața muncii, sporirea calității 

vieții și autorealizarea fiecărui individ. Provocările economice și societale contemporane determină 

necesitatea de a dezvolta o nouă paradigmă a educaţiei – cea de învățare pe tot parcursul vieții 

(Lifelong Learning – LLL) și conștientizarea faptului că educaţia nu se finalizează cu obţinerea 

unei diplome sau a unui loc de muncă, învăţarea permanentă fiind o condiţie necesară pentru 

adaptarea la cerinţele profesionale, economice, sociale, informaţionale şi tehnologice mereu în 

schimbare. 

Apărut în anii’70 ai secolului trecut, conceptul învățarea pe tot parcursul, s-a dezvoltat și 

modificat de-a lungul timpului, avansând în Comunitatea Europeană la nivel de politici.  

Actualmente, strategia de învățare pe tot parursul vieții a devenit o prioritate în politicile 

educaționale naționale datorită rolului și importanței ce îi revin în dezvoltarea economico-socială și 

în dezvoltarea personală a fiecărui cetățean, precum și a beneficiilor ce le oferă.  

Implementarea LLL are impact economic, social și personal. Impactul economic constă în 

reducerea efectelor fenomenelor actuale, precum "îmbătrânirea profesională" a populației, migrația 

forței de muncă, deficitul de calificări pe piaţa forţei de muncă, competiţia globală ș.a. În aspect 

social învăţarea pe tot parcursul vieţii reprezintă condiţia creşterii calităţii şi eficienţei proceselor 

de educaţie şi de formare profesională, promovarea echităţii, coeziunii sociale şi a cetăţeniei active. 

Impactul LLL la nivelul personal rezidă în stimularea creativităţii şi inventivității, a spiritului 

antreprenorial, creșterea responsabilităţii persoanelor. LLL oferă vaste posibilități pentru a 

răspunde mai bine nevoilor de competențe ale economiei și ale individului1.  

 Provocări privind LLL în Republica Moldova 

Educația, formarea profesională, învățarea pe tot parcursul vieții au un rol decisiv în 

edificarea unei țări cu economie sustenabilă, competitivă, întrucât acestea, pe de o parte, constituie 

factori-cheie pentru creșterea economică, a locurilor de muncă și a coeziunii sociale, iar, pe de altă 

parte, contribuie la dezvoltarea și valorificarea potențialului uman. Într-un mediu în schimbare 

rapidă și puternic interconectat, fiecare persoană are nevoie de o gamă largă de competențe, iar 

dezvoltarea acestora trebuie să se desfășoare în mod continuu, pe tot parcursul vieții. Punerea în 

aplicare și valorificarea oportunităților învățării pe tot parcursul vieții în Republica Moldova capătă 

valențe majore. 

Îmbătrânirea populaţiei şi emigrarea unei părți considerabile a persoanelor economic active 

au condus la reducerea numărului populaţiei cu vârstă de muncă, acestea reprezentând o mare 

provocare pentru susţinerea creşterii economice pe termen lung. 

Tendinţele demografice, progresul tehnologic rapid, digitalizarea, schimbările aferente 

profilurilor și cerințelor profesionale amplifică nevoia de a extinde oportunităţile pentru LLL în 

țara noastră. Totodată, învățarea pe tot parcursul vieţii trebuie să se bazeze pe o colaborare strânsă 

între mediul de afaceri, educație, formare și mediile de învățare. Actualmente, însușirea unui set fix 

de competențe de către tineri nu mai este suficientă, ei trebuie să acumuleze reziliență, un spectru 

amplu de competențe și capacitatea de a se adapta la schimbări. Prin urmare, necesitatea și valoarea 

 
1 Bolboceanu A., Cucer A., Pavlenko L. ș.a. Referinţe epistemologice ale asistenţei psihologice în contextul învăţării 

pe tot parcursul vieţii. Monografie realizată în cadrul Proiectului instituţional Epistemologia şi praxeologia asistenţei 

psihologice a învăţării pe tot parcursul vieţii. Chişinău: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2018. P.12 
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perspectivei învățării pe tot parcursul vieții este mai relevantă decât oricând, iar implementarea 

conceptului LLL a devenit imperativă.  

Provocările pe termen lung, precum îmbătrânirea populației, adaptarea la cerințele erei 

digitale și dezvoltarea competitivității într-o economie globalizată și bazată pe cunoaștere impun 

reconsiderarea învățământului pe tot parcursul vieții la toate nivelele în Republica Moldova, de la 

cel instituțional până la cel național.  

Abordarea conceptuală a LLL 

Viziunea UE privind LLL. Parcursul european al implementării LLL înscrie o ascensiune 

continuă. Prin adoptarea în 1995 a Cărţii Albe privind educaţia şi formarea profesională, Uniunea 

Europeană s-a orientat spre o societate care învaţă, bazată pe dobândirea de noi cunoştinţe şi pe 

învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

În anul 2000 Summitul de la Lisabona a anunțat intrarea Europei în epoca cunoștințelor. În 

cadrul acestui summit a fost adoptat documentul ”European Communities: A Memorandum on 

Lifelong Learning/ Comunitățile Europene: un Memorandum  privind învățarea pe tot parcursul 

vieții”2,  în care s-a constatat că piața muncii solicită permanent îmbunătățirea/înnoirea/actualizarea 

cunoștințelor, deprinderilor și competențelor profesionale. Potrivit Comisiei Europene, prioritatea 

centrală a Programului de învățare pe parcursul vieții vizează transformarea Uniunii Europene în 

cea mai competitivă economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de o creştere economică 

durabilă însoţită de o creştere cantitativă şi calitativă a numărului locurilor de muncă şi de o mai 

mare coeziune socială. 

În  Memorandumul menţionat se expune conceptul LLL și se definește învățarea pe tot 

parcursul vieții (definiție preluată din Strategia Europeană privind Ocupare a Forței de Muncă) ca 

”toate activitățile de învățare intenționate întreprinse în mod continuu cu scopul de a îmbunătăți 

cunoștințele, abilitățile și competențele”. Memorandumul a inclus  șase mesaje cheie care oferă un 

cadru structurat pentru punerea în practică a învățării pe tot parcursul vieții: noi competențe de bază 

pentru toți; mai multe investiții în resurse umane; inovație în predare și învățare; valorificarea 

învățării; regândirea îndrumării și consilierii; aducerea învățării mai aproape de casă. 

Ulterior conceptul LLL a fost dezvoltat  și extins,  astfel în Comunicatul Comisiei Europene  

din 2001 ”Making a European area of lifelong learning a reality”, învățarea pe tot parcursul vieții 

este definită ca incluzând "toate activitățile de învățare desfășurate pe tot parcursul vieții, cu 

scopul de a îmbunătăți cunoștințele, abilitățile și competențele, într-o perspectivă personală, 

civică, socială și sau legată de ocuparea forței de muncă"3. Totodată, în cadrul consultărilor 

privind adoptarea acestui document, a fost susținută, în special, ideea că învățarea pe tot parcursul 

vieții ar trebui să cuprindă toate etapele și formele de învățare: de la educația preșcolară până la 

cea cea de după pensionare. Amploarea  definiției de mai sus atrage, de asemenea, atenția asupra 

întregii game de activități de învățare formală, non-formală și informală. 

O asemenea abordare a fost precizată de către  Serviciul de Cercetare al Parlamentului 

European4care a specificat că LLL include următoarele etape ale învățării pe tot parcursul vieții: 

educația timpurie (ISCED 0); învățământul general obligatoriu (ISCED 1-3); educația și formarea  

vocațional tehnică (ISCED 4-5); educația  terțiară (IECED 6-8); educația adulților, concepute ca 

etape ale învățării pe tot parcursul vieții. În același timp, unele din aceste etape, în special, 

educația adulților, se poate realiza în materie de formare (procesul de dobândire a abilităților sau a 

comportamentelor necesare pentru desfășurarea unei anumite activități la  locul de muncă) și 

educație formală, non-formală și informală. 

 
2https://preprod.uil.unesco.org/i/doc/lifelong-learning/policies/european-communities-a-memorandum-on-lifelong-

learning.pdf 
3Making a European area of lifelong learning a reality. Communication from the Commission.COM (2001) 678 final, 

21 November 2001, Brussels, 21.11.2001.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0678&qid=1654930105125&from=EN 
4https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/lifelonglearning/ 

https://preprod.uil.unesco.org/i/doc/lifelong-learning/policies/european-communities-a-memorandum-on-lifelong-learning.pdf
https://preprod.uil.unesco.org/i/doc/lifelong-learning/policies/european-communities-a-memorandum-on-lifelong-learning.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0678&qid=1654930105125&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/lifelonglearning/
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În contextul celor expuse se poate conchide că modelul european de învățare pe tot 

parcursul vieții este un proces continuu de oportunităţi flexibile de învăţare, corelând educația şi 

competenţele dobândite în instituțiile formale cu dezvoltarea competenţelor în contexte non-

formale şi informale, în special la locul de muncă. 

Recunoscând semnificația majoră a dezvoltării noii paradigme educaționale, autoritățile 

comunitare au declarat anul 2006 – Anul European al învăţării pe tot parcursul vieţii, care a fost 

marcat de o serie de inițiative și acțiuni în domeniu. Astfel, în 2006 Consiliul Europei a lansat 

Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii 2007–20135, menit să contribuie la dezvoltarea 

Comunităţii ca o societate avansată bazată pe cunoaştere, caracterizată de o dezvoltare economică 

durabilă, însoţită de o creştere cantitativă şi calitativă a numărului locurilor de muncă şi de o mai 

mare coeziune socială, precum și să sprijine crearea unui spaţiu european al învăţării pe tot 

parcursul vieţii. Implementarea acestui program a permis cetăţenilor europeni să ia parte la diferite 

forme de învăţare la toate etapele vieţii şi să dinamizeze dezvoltarea sectorului de educaţie şi de 

formare profesională din Europa.  

În același an 2006, Parlamentul European și Consiliul UE au adoptat Recomandarea privind 

competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții6, prin care statelor membre li s-a 

recomandat să dezvolte „furnizarea de competențe-cheie pentru toți ca parte a strategiilor lor de 

învățare pe tot parcursul vieții”. Acest document a stabilit Cadrul european de referință al 

competențelor-cheie și a definit competențele de care fiecare cetățean are nevoie pentru dezvoltarea 

personală, pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru incluziune socială și cetățenie activă.  

Întrucât cerințele față de competențe sunt în continuă schimbare, tot mai multe locuri de 

muncă devin înalt tehnologizate, dezvoltarea competențelor este din ce în ce mai relevantă în 

vederea asigurării rezilienței și capacității de adaptare la schimbări. Acest fapt a solicitat revizuirea 

Recomandării din 2006 și adoptarea în mai 2018 a noilor Recomandări privind competențele-cheie 

pentru învățarea pe tot parcursul vieții7. În documentul respectiv se menționează că societățile și 

economiile europene se confruntă cu importante inovații tehnologice și digitale, precum și cu 

schimbări ale pieței forței de muncă și cele demografice. Multe dintre locurile de muncă de astăzi 

nu existau acum zece ani și diferite forme noi de relații de muncă vor fi create în viitor.  

În Comunicatul Comisiei Europene "Delivering lifelong learning for knowledge, creativity 

and innovation"8 (2007) a fost reiterată importanța învățării pe tot parcursul vieții și s-a accentuat 

necesitatea elaborării strategiilor naționale  în acest sens, care ar contribui la realizarea unui spațiu 

european de învățare pe tot parcursul vieții. 

Astfel, potrivit conceptului comunitar, învățarea nu se limitează la o singură etapă specifică 

a vieții, ci se desfășoară în contexte diferite, de-a lungul vieții. Prin Cadrul  Strategic pentru 

cooperarea europeană în domeniul educației și formării (ET 2020), inițiat în 2009,  Uniunea 

Europeană a stabilit drept una  din priorităţile strategice comune pe termen lung ale politicilor UE 

transformarea învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității în realitate9  și a fixat următorii 

 
5 Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii 2007- 2013. [on-line] http://publications.europa.eu/resource/ 

cellar/9db52226-cb65-4fc1-8837-15be04430cc7.0014.02/ DOC_2  
6 Recomandare a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind competențele-cheie pentru 

învățarea pe tot parcursul vieții. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 394/10 din 30.12.2006. [on-line] 

https://www.ecalificat.ro/uploads/files/productsitems/0/ R E C O M A N DA R E _ A _ PA R L A M E N T U LU I _ 

E U R OPEAN_SI_A_CONSILIULUI_EUROPEI_privind_competentele_cheie.pdf 
7 Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. În: 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C189/1 din 04.06.2018. [on-line] https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=LT 
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52007SC1484&qid=1654930037197# 

9Cooperarea pentru atingerea obiectivelor politicilor în domeniul educației (cadrul ET2020). / Cooperation to Achieve 

Policy Objectives in the Field of Education (ET2020 Framework). Available: 

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en 
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indicatori de referință care urmează să fie realizați până în anul 2020: cel puțin 15 % dintre adulţii 

(populația cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani) să participe la activități de învățare pe tot parcursul 

vieții; cel puțin 40 % dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani să absolve o formă 

de învățământ superior. În calitate de instrumente pentru implementarea politicilor europene în 

domeniul învățării pe tot parcursul vieții au fost evidențiate: Cadrul European al competențelor-

cheie; Sistemul European de Transfer și Acumulare de Credite   (ECTS); Europas; Cadrul 

European al Calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții;(EQF); Cadrul European de 

Asigurare a Calității pentru învățământul vocațional (EQAVET); Sistemul European de Credite 

pentru educația și formarea profesională (ECVET)10 ș.a. 

La expirarea perioadei de implementare a Cadrului Strategic ET 2020, au fost evaluate 

progresele înregistrate în realizarea obiectivelor strategice, inclusiv în ceea ce vizează 

transformarea învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității într-o realitate pentru toți  și s-a 

constatat însă că rata de participare a adulților la învățarea pe tot parcursul vieții a crescut la 9,2 % 

în 2020 de la 7,8 % în 2010, dar obiectivul stabilit (de 15 %) nu a fost atins11. În Rezoluția 

Consiliului Europei privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației 

și formării în perspectiva realizării și dezvoltării în continuare a spațiului european al educației 

(2021-2030)12 se menționează că ”provocările societale, tehnologice, digitale, economice și de 

mediu afectează din ce în ce mai mult modul în care trăim și lucrăm, inclusiv distribuirea locurilor 

de muncă și cererea de aptitudini și competențe”. În acest context învățarea pe tot parcursul vieții 

devine un instrument esențial pentru tranziții profesionale în condițiile solicitărilor competențelor 

diversificate pe piața muncii și creșterii vârstei de pensionare. Din aceste considerente au fost 

reiterate pentru următorul deceniu (pînă în 2030) prioritățile stabilite în Cadrul strategic anterior 

(ET 2020), inclusiv  plasarea  pe prim plan a învățării pe tot parcursul întregii vieți și a mobilității. 

Învățarea pe tot parcursul vieții, se menționează în Rezoluție, influențează viziunea generală 

și obiectivele globale pentru educație și formare în UE și cuprinde toate nivelurile și tipurile de 

educație și formare, precum și învățarea non-formală și informală, într-o perspectivă holistă. 

În Cartea Albă privind viitorul Europei. Reflecții și scenarii pentru UE-27 până în 202513, 

lansată de Comisia Europeană în 2017, se subliniază că „este probabil ca majoritatea copiilor care 

încep școala primară astăzi să ajungă să aibă noi tipuri de locuri de muncă inexistente deocamdată” 

și că pentru abordarea corectă a acestei situații „vor fi necesare investiții masive în competențe și o 

regândire majoră a sistemelor de educație și de învățare pe tot parcursul vieții”. Documentul 

recomandă statelor membre să sprijine dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot 

parcursul vieții de calitate, favorabile incluziunii prin susținerea și consolidarea dezvoltării 

continue a competențelor-cheie de la o vârstă fragedă pentru toți cetățenii, ca parte a strategiilor 

naționale de învățare pe tot parcursul vieții. 

Viziunea Republicii Moldova privind LLL.  Aspirațiile Republicii Moldova de integrare 

europeana, de integrare  în Spațiul European al învățământului superior , precum și recunoașterea 

contribuțiilor pe care le poate aduce  dezvoltarea profesională și competențele profesionale la 

evoluția economico-socială  trasează drept unul din obiectivele prioritare de dezvoltare a  educației 

- implementarea  conceptului de învățare pe tot parcursul vieții. 

În Republica Moldova învăţarea pe tot parcursul vieţii este reglementata în diferite  acte 

legislativ-normative, precum Constituția Republicii Moldova, Codul muncii, Codul Educației, 

Cadrul Național al Calificărilor, Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, Regulamentul 

 

 
10 https://www.solidar.org/system/downloads/attachments/000/000/213/original/29_lllpolicyframe.pdf?1457601278 
11 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690630/EPRS_BRI(2021)690630_EN.pdf 
12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021G0226(01) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32021G0226(01)   
13 Cartea Albă privind viitorul Europei. Reflecții și scenarii pentru UE-27 până în 2025. Uniunea Europeană, 2017. 32 

p. [on-line] https://ec.europa.eu/commission/ sites/beta-political/files/cartea_alba_privind_viitorul_europei_ro.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021G0226(01)
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cu privire la formarea continuă a adulților, Ghidul de evaluare externă a programelor de formare 

profesională continuă s.a. 

Conform Codului Educației14, Titlul VII "Învățarea pe tot parcursul vieții" reglementează 

cadrul general al învăţării pe tot parcursul vieţii (structura, forme, finanțare, certificarea 

cunoştinţelor şi competenţelor dobândite), modalităţi de realizare a învăţării si surse de finanțare in 

contexte de educaţie formala, non-formală şi informală. Astfel, in mod expres, Codul Educației 

identifica conceptul de învăţare pe tot parcursul vieţii ca proces ce „include activităţile de învăţare 

realizate de o persoană pe parcursul vieţii, în scopul formării sau dezvoltării competenţelor din 

perspectivă personală, civică, socială şi profesională”. Învăţarea pe tot parcursul vieţii cuprinde 

învățământul general, profesional-tehnic şi superior, precum şi formarea profesională continuă a 

adulţilor (art.123). 

Învăţarea pe tot parcursul vieţii se realizează în diferite contexte și vizează orice formă de  

educație formală (desfășurată într-o instituţie de învăţământ), non-formală (dezvoltarea în afara 

curriculei oficiale a acelor competenţe, pe care fiecare le simte mai aproape de necesitățile și 

preferințele sale; se realizează la locul de muncă, în comunitate şi, uneori, în cadrul instituțiilor de 

învățământ) sau informală (reprezintă influenţele neorganizate asupra individului din mediu – 

familie, la locul de muncă, în comunitate, mass-media,  activităţi de voluntariat   etc.), de la 

educația pentru preșcolari până la învățământul superior și formarea profesională pentru adulți.  

Aceste trei concepte – formal, non-formal şi informal – se completează reciproc în cadrul 

programelor de învăţare continuă. Prin urmare, învăţarea pe tot parcursul vieţii se poate realiza în 

variate forme, desfăşurându-se atât în cadrul, cât şi în afara sistemului tradiţional de educaţie şi 

formare profesională. 

Conceptul Universitar LLL (ULLL). Schimbările aferente profilurilor și cerințelor 

profesionale amplifică nevoia de a extinde oportunităţile pentru o educație permanentă. Pentru a 

face față noilor cerințe si a asigura societatea cu potențial uman calificat, instituțiile de învăţământ 

superior  prin programele se studii oferite pot contribui substanțial la implementarea strategiilor de  

învăţare pe tot parcursul vieţii şi la îmbunătăţirea relevanţei sistemului de învăţământ  pentru piaţa 

muncii.  

Potrivit Codului educației (art. 124), instituțiile de învățământ superior se pot implica plenar 

în realizarea învățării pe tot parcursul vieții pe segmentul programelor de formare profesională 

iniţială şi continuă conform competenței și pe dimensiunea activităților pe care le implică LLL. 

În baza viziunii europene și naționale privind LLL se poate conchide că învățarea pe tot 

parcursul vieții la nivel universitar integrează, prioritar, următoarele elemente: 

- formarea profesională inițială (ISCED 6-8); 

- formarea continuă  a adulților (preponderent profesională conform profilului 

instituțional, dar ar putea fi și generală, în condiţii specifice);  

- participarea în activități de învățare non-formală (și informală, după caz); 

- validarea învățării/competențelor dobândite în context non-formal; 

- prestarea serviciilor în domeniul LLL; 

- alte activități aferente domeniului LLL. 

Activitățile ULLL se pot realiza în diverse forme (cu frecvență, cu frecvență redusă, 

deschise, învățământ electronic, la distanță, mixt etc.) şi medii (instituționalizat în cadrul entităţilor 

educaţionale sau la locul de muncă, în alte medii). 

Spectrul activităților LLL se determină de instituțiile de învățământ superior  în acord cu 

strategiile universitare de dezvoltare, domeniile de competență, cerinţele de competenţe şi calificări 

ale pieței muncii, necesitățile diferitor categorii de beneficiari, etc. 

 
14 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355156 
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Arhitectura universitară în domeniul LLL, modelul şi formele de organizare, serviciile 

prestate se stabilesc în baza principiilor autonomiei universitare şi politicilor instituţionale, adoptate 

la nivel universitar. 

Pornind de la obiectivele Uniunii Europene  de a crește ponderea persoanelor cu vârsta între 

30 și 34 de ani care finalizează studiile terțiare (ISCED 68)  cu cel puțin  50 % până în 2030 (media 

UE în 2019 a fost de 40,3 %), precum de creştere a ratei de participare a adulților la învățarea pe tot 

parcursul vieții (în 2019 - 11,3% din adulţii cu vârsta cuprinsă între 25-64 de ani, obiectivul pentru 

2020 fiind de cel puţin 15%) , rolul instituţiilor de învăţământ superior în promovarea învăţării pe 

tot parcursul vieţii şi asigurarea creşterii impactului acesteia asupra dezvoltării economice, sociale, 

dar şi personale este deosebit de relevant şi necesită eforturi conjugate din partea tuturor părţilor 

interesate pentru realizarea obiectivelor  comunitare. 

***** 

 
Notă: 

Conform conceptului European de clasificare a activităților de învățare, Clasificatorului 

Internațional Standard al Educației (ISCED-2011), art. 35-44 și Eurostat, definirea și 

particularitățile învăţării formale, non-formale şi informale sunt următoarele. 

Educația formală (educația și formarea formală, conform noțiunii Eurostat)este definită ca 

educație instituționalizată, intenționată și planificată prin instituții publice și private recunoscute și, 

în totalitatea lor, constituie sistemul de educație formală al unei țări. Caracteristicile specifice 

acestei forme se rezumă la următoarele. 

✔ programele de educație formală sunt recunoscute de către autoritățile din educație;  

✔ educația formală constă, preponderent, din educație inițială; 

✔ calificările din educația formală se încadrează în domeniile de aplicare ISCED;  

✔ educația formală are loc, de obicei, în instituțiile de învățământ care sunt concepute 

să ofere educație cu program deplin (full-time);   

✔ educația formală include, de asemenea, educație pentru toate grupele de vârstă cu 

conținut de program și calificări care sunt echivalente cu cele din educația inițială; 

✔ programele de studii care derulează parțial la locul de muncă (învățământ dual) pot 

fi, la fel, considerate educație formală dacă conduc la o calificare care este recunoscută de 

autoritățile naționale în educație (sau echivalente). 

Educația non-formală (educația și formarea nonformală, conform noțiunii Eurostat) 

reprezintă orice activități de învățare organizate și susținute în afara sistemului de educație formală 

și poate cuprinde persoane de toate vârstele. Educația nonformală este educația instituționalizată, 

intenționată și planificată de către un furnizor de educație. Caracteristicile definitorii ale educației 

nonformale: 

✔ reprezintă o componentă adițională, alternativă și/sau complementară la educația 

formală în cadrul procesului de învățare pe tot parcursul vieții a indivizilor;  

✔ este deseori oferită pentru a garanta dreptul de acces la educație pentru toți;  
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✔ se adresează persoanelor de toate vârstele, poate fi de scurtă durata și/sau cu 

intensitate redusă;  

✔ se desfășoară atât în cadrul instituțiilor de învățământ, cât și în afara acestora și 

poate răspunde necesităților persoanelor de toate vârstele; 

✔ educația nonformală conduce, în mare parte, la calificări care nu sunt recunoscute de 

către autoritățile naționale în educație ca fiind formale sau echivalente acestora sau se poate finaliza 

fără calificări; 

✔ acoperă programe educaționale orientate spre alfabetizarea adulţilor, educaţia de 

bază pentru copiii aflaţi în afara sistemului de educaţie, dezvoltarea abilităților de viaţă, a 

competenţelor profesionale şi a culturii generale ș.a. 

Sistemul de clasificare a activităților de învățare (CLA) distinge următoarele categorii de 

educație non-formală:  

✔ programe non-formale;  

✔ cursuri (care pot derula în clasă, lecții private, cursuri teoretico-practice combinate, 

inclusiv ateliere ș.a.); 

✔ instruire ghidată la locul de muncă. 

Învățarea informală reprezintă forme de învățare care sunt intenționate sau deliberate, dar 

nu sunt instituționalizate. Acestea nu intră în domeniul de aplicare al ISCED. Pentru învățarea 

informală sunt specifice următoarele caracteristici: 

✔ este mai puțin organizată, nu este structurată (pe obiective de învăţare, timp de 

studiu şi sprijin pentru învăţare) şi, de obicei, nu se finalizează cu certificare; 

✔ include activități de învățare care au loc în familie, la locul de muncă, în 

comunitatea locală și în viața de zi cu zi a fiecărei persoane 

✔ include autoînvățarea, în cadrul căreia persoana nu îşi testează cunoştinţele 

acumulate, nu este coordonată instituţional şi, de regulă, această învățare nu este sistematică. 
 

 

 

II. CADRUL LEGAL 
Învăţarea pe tot parcursul vieţii se centrează pe formarea și dezvoltarea competenţelor-

cheie și a competenţelor specifice unui domeniu, unei calificări sau unei specialități, și desfășurarea 

acesteia se realizează în baza cadrului legal reglementat de către MECC și de către guvernul RM. 

Acte normative 

Internaționale 

● Recomandarea Consiliului Uniunii Europene din 22 mai 2017 privind Cadrul european 

al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și de abrogare a Recomandării Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor 

pentru învățarea de-a lungul vieții (2017/C 189/03) 

https://europa.eu/europass/ro 

● Recomandarea Consiliului Uniunii Europene privind competențele-cheie pentru 

învățarea pe tot parcursul vieții, adoptată de Consiliul la cea de a 3617-a sa reuniune, din 22 mai 

2018. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9009-2018-INIT/ro/pdf 
Aceste documente conțin principiile „Pilonului european al drepturilor sociale”. Într-o lume aflată în 

schimbare rapidă și puternic interconectată, fiecare persoană va avea nevoie de o gamă largă de aptitudini și 

competențe, iar dezvoltarea acestor competențe trebuie să se desfășoare în mod continuu, pe tot parcursul vieții. 

Competențele-cheie, astfel cum sunt definite în prezentul cadru de referință, vizează să pună bazele pentru realizarea 

unei societăți mai democratice și mai echitabile. Ele răspund nevoilor de creștere durabilă și favorabilă incluziunii, 

coeziune socială și dezvoltare în continuare a culturii democratice. 

 

https://europa.eu/europass/ro
https://europa.eu/europass/ro
https://europa.eu/europass/ro
https://europa.eu/europass/ro
https://europa.eu/europass/ro
https://europa.eu/europass/ro
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9009-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9009-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9009-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9009-2018-INIT/ro/pdf
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Naționale  

● Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru modificarea Regulamentului cu 

privire la formarea continuă a adulților, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 193/2017 

https://monitorul.gov.md/ro/monitorul/view/pdf/2455/part/2#page=1 

Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulților stabilește cadrul normativ privind 

organizarea și desfășurarea formării contiue a adulților din Republica Moldova. 

● Cadrul național al calificărilor din Republica Moldova, aprobat prin HG nr. 1016 din 

23.11.2017 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=372759 
Cadrul național al calificărilor din Republica Moldova are ca scop formarea unui sistem naţional de calificări 

unic, integru, deschis şi flexibil, care cuprinde toate nivelurile şi formele de învăţământ profesional, orientat spre 

satisfacerea unor necesităţi concrete în cadre calificate ale pieţei forţei de muncă, alinierea învăţării pe tot parcursul 

vieţii la dezvoltarea economică a ţării, și sprijină politicile și strategiile naționale în domeniul educației și formării 

profesionale, în corespundere cu politicile europene în acest domeniu (prevederile Cadrului european al calificărilor, 

ale Cadrului de calificări pentru Spațiul european al învățământului superior). 

● Codul muncii. Titlul VIII – Formare profesională  

● Ghid de evaluare externă a programelor de formare continuă 

http://www.anacip.md/index.php/ro/legislatie/anacip/ghiduri/send/22-ghiduri/414-ghid-de-

evaluare-externa-a-programelor-de-formare-profesionala-continua 

● Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare 

provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, 

superior și de formare continuă 
Metodologia de evaluare externă cuprinde principii, standarde de acreditare, criterii și indicatori de 

performanță pentru asigurarea calității programelor de studii și a instituțiilor de învățământ. 

• Hotărârea Guvernului RM Nr. 616 din 18.05.2016 pentru aprobarea Metodologiei de 

evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării 

programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare 

continuă și a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a 

calității programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de 

formare continuă.  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364908  

cu modificările efectuate prin HG nr. 79 din 16.02.2022. 

● Regulament cu privire la formarea continuă a adulților, aprobat prin HG RM nr.193 din 

24 martie 2017, modificat prin HG nr. 387 din 15.06.2022 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369645 
Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulților are menirea de a reglementa și a dezvolta cadrul 

normativ privind educația adulților în context european; dezvoltarea mecanismelor de finanțare și facilitarea dezvoltării 

programelor de formare continuă a adulților, cu prioritate pentru dezvoltarea competențelor-cheie: digitale, 

antreprenoriale, lingvistice, interculturale și alte competențe noi, solicitate de piața muncii; utilizarea competenţelor 

transversale; dezvoltarea competenţelor profesionale comune mai multor ocupaţii. Regulamentul are menirea de a 

reglementa activitatea de formare continuă a adulților în cadrul sistemului educațional și în afara lui. 

● Metodologia de elaborare a programelor de formare profesională continuă și a 

curriculum-ului în cadrul învățării pe tot parcursul vieți 

https://usm.md/wp-content/uploads/dfc_metodologia_elaborare_programer_fc_parcursul-

vietii_2019.pdf 
Metodologia de elaborare a programelor de formare profesională continuă și curriculum-ului în cadrul 

învățării pe tot parcursul vieții, reglementează procedurile aferente realizării politicilor unice în învățământul general, 

profesional-tehnic și superior, precum și formarea profesională continuă a adulților, în contextul învățării pe tot 

parcursul vieții. 

● Metodologia de elaborare a programelor de formare profesională continuă a cadrelor 

didactice https://usm.md/wp-

content/uploads/dfc_metodologia_elaborare_programer_fc_cd_2019.pdf 
Metodologia de elaborare a programelor de formare profesională continuă a cadrelor didactice reglementează 

cadrul general, instituțional, conceptual și procedural de elaborare a programelor de formare profesională continuă a 

personalului didactic din instituțiile de învățământ general și profesional tehnic din Republica Moldova. Metodologia 

https://monitorul.gov.md/ro/monitorul/view/pdf/2455/part/2#page=1
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=372759
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=372759
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=372759
https://usm.md/wp-content/uploads/dfc_extras_cod_muncii_RM.pdf
https://usm.md/wp-content/uploads/dfc_extras_cod_muncii_RM.pdf
http://www.anacip.md/index.php/ro/legislatie/anacip/ghiduri/send/22-ghiduri/414-ghid-de-evaluare-externa-a-programelor-de-formare-profesionala-continua
http://www.anacip.md/index.php/ro/legislatie/anacip/ghiduri/send/22-ghiduri/414-ghid-de-evaluare-externa-a-programelor-de-formare-profesionala-continua
http://www.anacip.md/index.php/ro/legislatie/anacip/ghiduri/send/22-ghiduri/414-ghid-de-evaluare-externa-a-programelor-de-formare-profesionala-continua
https://usm.md/wp-content/uploads/dfc_metologia_evaluare_externa.pdf
https://usm.md/wp-content/uploads/dfc_metologia_evaluare_externa.pdf
https://usm.md/wp-content/uploads/dfc_metologia_evaluare_externa.pdf
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364908
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364908
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364908
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364908
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364908
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364908
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369645
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369645
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369645
https://usm.md/wp-content/uploads/dfc_metodologia_elaborare_programer_fc_parcursul-vietii_2019.pdf
https://usm.md/wp-content/uploads/dfc_metodologia_elaborare_programer_fc_parcursul-vietii_2019.pdf
https://usm.md/wp-content/uploads/dfc_metodologia_elaborare_programer_fc_parcursul-vietii_2019.pdf
https://usm.md/wp-content/uploads/dfc_metodologia_elaborare_programer_fc_parcursul-vietii_2019.pdf
https://usm.md/wp-content/uploads/dfc_metodologia_elaborare_programer_fc_cd_2019.pdf
https://usm.md/wp-content/uploads/dfc_metodologia_elaborare_programer_fc_cd_2019.pdf
https://usm.md/wp-content/uploads/dfc_metodologia_elaborare_programer_fc_cd_2019.pdf
https://usm.md/wp-content/uploads/dfc_metodologia_elaborare_programer_fc_cd_2019.pdf
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contribuie la realizarea politicii de stat în domeniul formării profesionale continue a personalului didactic și constituie 

un suport în elaborarea programelor de dezvoltare a competențelor profesionale ale cadrelor didactice. 

● Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţământul general, profesional 

tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică, aprobat prin ordinul Ministrului 

educaţiei, culturii și cercetării nr. 1091 din  07.10.2020 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulament_atestare_pentru_publicare_in_monitorul

_oficial.pdf 
Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul 

structurilor de asistență psihopedagogică stabilește  principiile și obiectivele de bază ale atestării cadrelor didactice; 

cadrul de referință al atestării cadrelor didactice; organizarea procesului de atestare a cadrelor didactice din 

învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică; procedura de conferire 

a gradelor didactice; procedura de confirmare a gradelor didactice; procedura de examinare a contestațiilor referitoare 

la rezultatele atestării. 

● Standarde de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general. 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_competenta_profesionala_ale_cadrelor

_didactice_din_invatamantul_general.pdf 
Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice prezintă un sistem de referință important pentru 

autoevaluarea nivelului de performanță al cadrelor didactice din învățământul general. Standardele reprezintă cerințele 

de bază pe care trebuie să le demonstreze cadrul didactic, mereu deschis și motivat spre dezvoltare profesională și 

atingerea de performanțe superioare. Standardele se referă la funcțiile didactice prevăzute în art. 53, p. 3 - 6 ale Codului 

Educației. 

● Standarde de competență profesională ale cadrelor de conducere din învățământul 

general. 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_competenta_profesionala_ale_cadrelor

_de_conducere_din_invatamantul_general.pdf 
Standardele de competență profesională ale cadrelor de conducere din învățământul general stabilesc 

domeniile, indicatorii și descriptorii de competență, necesari pentru realizarea tuturor tipurilor de standarde 

educaționale de stat. Elaborarea Standardelor a fost precedată de desfășurarea unor studii și analize complexe în 

domeniul managementului educației, consultări ample cu reprezentanții mediului academic și pedagogic, ai autorităților 

administrației publice locale și centrale, ai societății civile și cu alte părți interesate, care constituie un vast suport 

informațional pentru identificarea problemelor și a soluțiilor privind modernizarea și dezvoltarea sistemului managerial 

în educație. 

 
 

III. VIZIUNEA UNIVERSITĂȚII/STRATEGII/PLAN ACTIUNI 

ULLL  
Implementarea ÎPV are impact economic, social şi personal. Impactul economic constă în 

reducerea efectelor fenomenelor actuale, precum îmbătrânirea populaţiei, migraţia forţei de muncă, 

deficitul de calificări pe piaţa forţei de muncă, competiţia globală ş.a. În aspect social învăţarea pe 

tot parcursul vieţii reprezintă condiţia creşterii calităţii şi eficienţei proceselor de educaţie şi de 

formare profesională, promovarea echităţii, coeziunii sociale şi a cetăţeniei active. Impactul ÎPV la 

nivelul personal rezidă în stimularea creativităţii şi inventivităţii, a spiritului antreprenorial, 

creşterea responsabilităţii persoanelor. ÎPV oferă vaste posibilităţi pentru a răspunde mai bine 

nevoilor de competenţe ale economiei şi ale individului. Societatea, cetăţenii au nevoie de 

universităţi puternice, autonome, receptive şi incluzive, care promovează conceptul de educaţie şi 

formare profesională bazată pe cercetare pentru a face faţă provocărilor mediului în continuă 

schimbare. Pentru a răspunde provocărilor contemporane în domeniul educaţiei, formării şi 

dezvoltării profesionale, a devenit imperios necesară elaborarea şi implementarea unei strategii 

distincte în sfera ÎPV în cadrul Universității de Stat din Comrat. Strategia de dezvoltare a ÎPV în 

USC stabilește cadrul strategic al politicii Universităţii în domeniul menționat în perioada 2021 -

2025 şi a fost elaborată ținând cont de prerogativele actuale în sistemul de învățământ. 

Conceperea și formularea viziunii strategice a Universității de Stat din Comrat de învățare 

pe tot parcursul vieții pe termen lung este determinată de următorii factori:  

https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulament_atestare_pentru_publicare_in_monitorul_oficial.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulament_atestare_pentru_publicare_in_monitorul_oficial.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulament_atestare_pentru_publicare_in_monitorul_oficial.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulament_atestare_pentru_publicare_in_monitorul_oficial.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulament_atestare_pentru_publicare_in_monitorul_oficial.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_competenta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul_general.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_competenta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul_general.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_competenta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul_general.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_competenta_profesionala_ale_cadrelor_de_conducere_din_invatamantul_general.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_competenta_profesionala_ale_cadrelor_de_conducere_din_invatamantul_general.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_competenta_profesionala_ale_cadrelor_de_conducere_din_invatamantul_general.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_competenta_profesionala_ale_cadrelor_de_conducere_din_invatamantul_general.pdf
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1. Racordarea la politicile europene în domeniul educației:  

• Implementarea educației pe parcursul întregii vieți.  

• Implementarea educației pentru dezvoltare durabilă – instrument-cheie pentru realizarea 

obiectivelor dezvoltării durabile.  

• Valorificarea competențelor-cheie privind educația pe parcursul întregii vieți (Bruxelles, 

2018), competențele-cheie pentru dezvoltare sustenabilă, dar și a competențelor promovate de 

UNESCO.  

• Asigurarea calității educației incluzive și echitabile.  

• Educație prin valori și pentru valori. 

2. Racordarea la prevederile Strategiei Naționale de Dezvoltare ”MOLDOVA 2030”:  

• Centrarea pe oameni și pe drepturile fundamentale ale acestora.  

• Valorificarea potențialului fiecărei persoane, indiferent de vârstă, mediu de reședință, sex, 

etnie, dizabilitate, religie sau alte diferențe (a se vedea Strategia Națională de Dezvoltare 

”MOLDOVA 2030”). 

3. Starea actuală în sistemul educațional național privind ÎPV:  

• Experiențele și tradițiile naționale în învățarea pe tot parcursul vieții.  

• Cadrul legislativ, politicile și strategiile naționale de învățare pe tot parcursul vieții.  

• Potențialul și oportunitățile sistemului de educație de a realiza obiectivele învățării pe tot 

parcursul vieții, de a realiza eficient funcțiile sale.  

4. Situația actuală la nivel instituțional privind ÎPV: 

În conformitate cu politicile și strategiile europene și naționale Strategia de învățare pe tot 

parcursul vieții a Universităţii de Stat din Comrat pentru perioada 2021 – 2025 urmărește 

dezvoltarea unui sistem instituțional, capabil să ofere educație de înaltă calitate, echitabilă tuturor 

studenților/adulților pe tot parcursul vieții, la toate ciclurile și formele de învățământ, în varii 

contexte formale/ nonformale/ informale. Factorii ce determină formarea unei viziuni strategice au 

generat identificarea următoarelor axe valorice: calitatea, accesibilitatea, adaptabilitatea, 

flexibilitatea, performanța. Cele cinci axe valorice au un caracter transversal și prezintă un cadru de 

referință privind elaborarea și monitorizarea Strategiei.  

USC tinde să devină o universitate competitivă, implicată activ în sistemul global al 

învăţământului superior din domeniu, care, printr-o strategie modernă şi flexibilă, să formeze 

specialişti capabili să fie angajați pe piaţa muncii și recunoscuți la nivel naţional şi internaţional. 

Astfel, pentru îndeplinirea misinii asumate și a obiectivelor strategice Univeritatea își proiectează 

să promoveze învățarea pe tot parcursul vieții în toate activitățile instituționale, să antreneze în 

procesul de ÎPV toate subdiviziunile, mediul academic. Învățarea pe tot parcursul vieții va deveni 

un conept comun al comunităţii academice, parte componentă a culturii universitare care va 

angrena managementul USC la toate treptele și nivelurile de instruire la nivel instituțional. 

Strategia de învățare pe tot parcursul vieții a Universitǎţii de Stat din Comrat este propusǎ pentru o 

perioadă de cinci ani axată pe domenii de interes, obiective, susţinute de un numǎr de activitǎţi, 

care caracterizeazǎ implementarea conceptului de învățare pe parcursul vieții în cadrul 

universitǎţii. Strategia de învățare pe tot parcursul vieții se va focaliza pe excelenţă în educaţie, 

cercetare şi formare, pe consolidarea şi extinderea parteneriatelor naționale și europene, pe 

diversificarea programelor de studii, în acord cu solicitările pieței muncii, îmbunătăţirea imaginii 

instituționale. Universitatea va adopta o politicǎ instituțională de învățare pe tot parcursul vieții cu 

scopul de a promova dezvoltarea cunoaşterii și de a influenţa procesul de ÎPV la nivel instituțional.  

Învățarea pe tot parcursul vieții va fi inclusă în toate aspectele academice, iar universitatea 

va trebui sǎ creeze condiţii optime pentru a permite tuturor celor interesați accesul la studii. UPSC 

se angajează să implementeze Strategia de învățare pe tot parcursul vieții de nouă generație, 

caracterizată de dinamism și consecvență în următorii 5 ani universitari. Strategia și procesul de 

implementare va fi corelat cu planul strategic al universității. Strategia ÎPV presupune un doar că 

strategia enumeră domeniile potențiale de acțiune și propune creșterea valorilor diverșilor 
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indicatori numerici, ci și coroborează obiectivele accesibile cu obiective realiste, resurse umane și 

financiare disponibile. Scopul său este de a spori punctele forte ale US din Comrat în domeniul 

ÎPV, precum și de a lucra pe punctele slabe. 

OBIECTIVE STRATEGICE ȘI DIRECȚII PRIORITARE DE ACȚIUNI PRIVIND 

ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII ÎN US din Comrat 

Învățarea pe tot parcursul vieții în cadrul Universității este un proces complex, în evoluție 

permanentă, care vizează activitatea tuturor subdiviziunilor sale. Procesul necesită acțiuni pe 

diferite domenii care interacționează și se condiționează reciproc. Acestea se referă la educația 

academică, la cercetare și la transferul de cunoștințe, la rolul universității în contextul societății 

globale și includ următoarele obiective strategice 

Obiectivul strategic 1: 

Schimbarea paradigmei educaționale în favoarea adoptării conceptului de învățare pe tot 

parcursul vieții la Universitatea de Stat din Comrat 

1.1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare ULLL 

1.2. Interacțiunea structurilor instituționale ULLL 

1.4 Consolidarea capacităților structurilor instituționale în domeniul învățării pe tot 

parcursul vieții pentru asigurarea calității serviciilor ÎPV. 

1.3. Creșterea capacității centrului 

1.4 Conceperea programelor, unităților de curs, modulelor de formare profesională din 

perspectiva învățării pe tot parcursul vieții, în acord cu nevoile de formare personale și profesionale 

ale beneficiarilor, pieței muncii.  

1.5 Promovarea educației învățării pe tot parcursul vieții, a programelor de formare 

profesională continuă prin valorificarea resurselor specifice: mass-media, asociații profesionale, 

site-ul universității, rețele sociale etc. 

1.6 Evaluarea externă a programelor de formare profesională în ÎPV. 

 

Obiectivul strategic 2: 

Îmbunătățirea marketingului programelor educaționale ale ULLL la USC 

2.1. Dezvoltarea conceptului de activități de marketing 

2.2. Postarea de materiale informative despre programe pe site-ul USC 

2.3. Publicarea de informații despre serviciile și programele ULLL în mass-media  

2.4. Diseminarea de informații despre activitățile ULLL prin participarea la conferințe la 

nivel regional, național și internațional și publicarea în reviste și colecții/ 

2.5 Consolidarea și dezvoltarea parteneriatelor la nivel local, național și european, pentru 

diversificarea ofertei educaționale de ÎPV, a oferi programe atractive și relevante cerințelor pieței 

muncii. Rezultatele așteptate în urma realizării . 

Obiectivul strategic 3: 

 Dezvoltarea ofertelor educaționale 

3.1. Identificarea nevoilor pieței muncii în cadrul programelor educaționale 

3.2. Adaptarea programelor educaționale în conformitate cu solicitările beneficiarilor 

3.3. Dezvoltarea de noi programe educaționale  

3.4 Adaptarea cursurilor universitare de la toate ciclurile de instruire la conceptul învățării 

pe tot parcursul vieții.  

3.5 Monitorizarea și evaluarea continuă a calității programelor de învățare pe tot parcursul 

vieții, în scopul îmbunătățirii performanței serviciilor prestare de UPSC. 

3.6 Identificarea nevoilor de formare individuale și profesionale ale beneficiarilor 

instituționali în ÎPV, prin administrarea chestionarelor în format Google forms. 

 3.7 Instituirea serviciului de ghidare și consiliere în carieră pentru utilizatorii individuali 

ÎPV.  

3.8 Recunoașterea și certificarea competențelor obținute din învățarea non-formală. 
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3.9. Ofertele de servicii ULLL  

Obiectivul strategic 4: 

Mobilizarea resurselor 

Personal didactic: 

4.1. Instruirea cadrelor didactice din csu în vederea implementării programelor ULLL 

4.2 Consolidarea relației dintre cercetare, predare și inovare în perspectiva învățării pe tot 

parcursul vieții. 

4.3 Implicarea activă a personalului didactic, științifico-didactic al UPSC, a practicienilor în 

domeniu în diversificarea ofertei de programe de învățare pe parcursul vieții.  

4.4 Organizarea sesiunilor de formare a personalului didactic, științifico-didactic din UPSC, 

practicienilor în domeniu privind modul de conceptualizare și organizare a programelor de învățare 

pe tot parcursul vieții. 

4.5 Dezvoltarea sistemului instituțional favorabil de învățare și educație a adulților prin 

crearea de facilități, prin diversificarea formelor și serviciilor de formare continuă, prin 

eficientizarea activității Universității, Centrelor instituționale de formare profesională și personală 

continuă a adulților. 

4.6 Dezvoltarea competenților profesionale ale cadrelor didactice din UPSC pentru 

elaborarea de programe de învățare pe tot parcursul vieții. 

4.7 Motivarea cadrelor didactice din UPSC pentru elaborarea de programe specifice ÎPV. 

Informații și resurse tehnice 

4.8. Implicarea resurselor informaționale și tehnice în implementarea programelor ULLL 

4.9 Formarea/dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice/formatorilor care 

asigură ÎPV și implementarea standardelor de informatizare a educației. 

 

Efectele și rezultatele preconizate ale implementării strategiei 

Următoarele efecte vor rezulta din punerea în aplicare a strategiei 

- Creșterea satisfacției populației adulte în ceea ce privește calitatea vieții lor prin creșterea 

oportunităților de împlinire profesională și personală; 

- Consolidarea stabilității sociale prin asigurarea disponibilității și dezvoltării infrastructurii 

pentru învățarea pe tot parcursul vieții pentru adulți 

- creșterea atractivității investiționale suplimentare a zonelor prin creșterea nivelului de 

capital uman și social; 

- creșterea competitivității populației adulte prin formarea de competențe profesionale, 

ținând cont de cerințele pieței muncii, formarea de competențe funcționale și dezvoltarea calităților 

personale. 

 
 

IV. ELABORAREA DE PROGRAME ȘI CURSURILOR ULLL 
 

4.1. Tipuri de programe ULLL (formare continuă) 

Învăţământul superior se realizează pe două filiere: academică şi profesională avansată, 

fiind structurat pe trei cicluri: 

a) ciclul I - studii superioare de licenţă (nivelul 6 ISCED); 

b) ciclul II - studii superioare de master (nivelul 7 ISCED); 

c) ciclul III - studii superioare de doctorat (nivelul 8 ISCED). 

Programele pentru studiile superioare de licenţă (nivelul 6 ISCED) corespund unui număr 

de 180-240 de credite de studii transferabile, câte 30 de credite pentru fiecare semestru. 

Programele pentru studiile superioare de master (nivelul 7 ISCED) corespund unui număr 

de 90-120 de credite de studii transferabile, câte 30 de credite pentru fiecare semestru. 
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Programele de studii superioare de doctorat (nivelul 8 ISCED)  corespund unui număr de 

180 de credite de studii transferabile. Studiile superioare de doctorat se realizează prin programe de 

două tipuri: 

a) doctorat ştiinţific, care are ca finalitate producerea de cunoaştere ştiinţifică originală, 

recunoscută pe plan internaţional. Doctoratul ştiinţific constituie o precondiţie pentru dezvoltarea 

carierei profesionale în învăţământul superior şi în cercetare; 

b) doctorat profesional, în domeniile artelor şi sportului, care are ca finalitate producerea de 

cunoaştere originală în baza aplicării metodei ştiinţifice şi a reflecţiei sistematice asupra unor 

creaţii artistice sau asupra unor performanţe sportive de înalt nivel naţional şi internaţional. 

Doctoratul profesional poate satisface precondiţia pentru dezvoltarea carierei profesionale în 

învăţământul superior şi în cercetare în domeniile artelor şi sportului. 

Învăţarea pe tot parcursul vieţii cuprinde învăţământul general, profesional-tehnic şi 

superior, precum şi formarea profesională continuă a adulţilor. 

Formarea continuă a adulţilor include: 

a) educaţia generală, prin care se asigură dezvoltarea generală a adulţilor sub aspect 

cultural, socio-economic, tehnologic, ecologic; 

b) formarea profesională continuă, prin care se înţelege orice proces de instruire în cadrul 

căruia un salariat, având deja o calificare ori o profesie, îşi completează competenţele profesionale 

prin aprofundarea cunoştinţelor în domeniul specialităţii de bază sau prin deprinderea unor noi 

metode sau procedee aplicate în cadrul specialităţii respective. 

Formarea profesională continuă a adulţilor, în conformitate cu Regulamentul de formare 

continuă a adulţilor, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 193 din 24.03.2017, modificat prin 

Hotărârea de Guvern nr. 387 din 15.06.2022 și a prevederilor Cadrului Național al Calificărilor, se 

realizează în mod distinct pe niveluri de calificare: 

1) nivelul 1 CNC și nivelul 2 CNC – prin programe de formare profesională a adulților, cu 

durata 90-900 ore/3-30 credite de studii; 

2) nivelul 3 ISCED/ CNC prin: 

a)     programe de formare profesională a adulților/perfecționare, cu durata 150-900 ore/5-30 

credite de studii; 

b)     programe de recalificare profesională conexe meseriei formării profesionale inițiale 

absolvite, cu durata 300-900 ore/10-30 credite de studii. 

3) nivelul 4 ISCED/CNC și nivelul 5 ISCED/CNC prin: 

a)    programe de perfecționare/specializare, cu durata 150-900 ore/5-30 credite de studii; 

b)   programe de recalificare profesională conexe meseriei/specialității formării profesionale 

inițiale absolvite, cu durata 900-1800 ore/30-60 credite de studii; 

4) nivelul 6 ISCED/CNC prin: 

a) programe de perfecționare/specializare, cu durata 150-900 ore/ 

5-30 credite de studii; 

b) programe de recalificare profesională conexe specialității formării profesionale inițiale 

absolvite, cu durata  1800-3600 ore/60-120 credite de studii. 

Formele de organizare a formării continue a adulţilor sunt: 

a) cu frecvenţă; 

b) cu frecvenţă redusă; 

c) la distanţă . 

4.2. Autorizare, acreditare cursuri ULLL 

& Evaluarea internă (autoevaluarea) a calității în vederea autorizării de funcționare 

provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ este realizată de către 

instituția de învățământ în mod independent, în baza: 

- Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcţionare 

provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, 
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superior și de formare continuă (HG nr. 616 din 18.05.2016), modificată prin HG nr. 79 din 

16.02.2022); 

- Raportului de autoevaluare, elaborat în conformitate cu cerinţele expuse în Ghidul de 

evaluare externă a calităţii, aprobat de către ANACEC. 

&  Perioada de referință pentru elaborarea Raportului de evaluare internă (autoevaluare) a 

calității cuprinde ultimii 5 ani de activitate a instituției/programului de studiu evaluat. 

1)     În cazul primei evaluări externe a calității în vederea acreditării, perioada de referință 

se calculează de la data obținerii autorizării de funcționare provizorie până la data evaluării 

solicitate, dar nu mai mult de 5 ani. 

2)     În cazul evaluării externe a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie a 

unui nou program de studiu/unei noi instituții de învățământ, în Raportul de evaluare internă 

(autoevaluare) nu vor fi reflectați indicatorii referitori la analiza finalităților programelor de studii 

indicați în Ghidul de evaluare externă a calităţii. 

& Evaluarea externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării 

programelor de studii și a instituțiilor de învățământ este precedată de evaluarea internă 

(autoevaluarea) a calităţii, realizată de către instituția de învățământ. 

 &  Inițierea procedurii de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcționare 

provizorie a programului de studiu și/sau a instituției de învățământ se realizează dacă sunt 

îndeplinite următoarele condiții: 

1)  instituția de învățământ superior: 

a)     solicită un nou program de studiu la ciclul I (învățământ superior de licenţă), care este 

înscris în Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea 

cadrelor în instituţiile de învățământ superior (ciclul I); 

b)     are programe de studii acreditate/reacreditate la ciclul I (studii superioare de licență) în 

domeniul de formare profesională în care solicită obținerea autorizării de funcționare provizorie a 

programului de studii la ciclul II (studii superioare de master); 

c)     are programe de studii acreditate/reacreditate la ciclul I (studii superioare de licență) și 

la ciclul II (studii superioare de master) în domeniul de formare profesională în care solicită 

obținerea autorizării de funcționare provizorie a programului de studii la ciclul III (studii superioare 

de doctorat); 

d)     este interesată în iniţierea şi desfăşurarea activităţii de învăţământ şi de furnizare a 

educaţiei şi este fondată în baza legislaţiei în vigoare; 

e)     dacă a obținut acreditare pentru cel puțin un program de studii de la ciclul I – studii 

superioare de licență sau studii superioare integrate într-un domeniu de formare profesională, este 

în drept să organizeze programe de formare profesională continuă de maximum 20 de credite/600 

de ore în acest domeniu, după aprobarea respectivelor programe de către Senatul instituției de 

învățământ. În acest caz, programele de formare profesională continuă în domeniul de formare 

profesională respectiv se consideră autorizate să funcționeze provizoriu, însă nu sunt exceptate de 

la procedura de acreditare; 

 2) instituția de învățământ în domeniul formării continue a adulților: 

a)     solicită un nou program de formare profesională continuă, care se regăsește în 

Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor, Nomenclatorul 

domeniilor de formare profesională, al specialităților și calificărilor, Clasificatorul ocupațiilor şi 

este înscris în Registrul naţional al calificărilor; 

b)     este interesată în iniţierea şi desfăşurarea activităţii de învăţămînt şi de furnizare a 

educaţiei și este fondată în baza legislaţiei în vigoare. 

 &  Inițierea procedurii de evaluare externă a calităţii în vederea acreditării programelor de 

studii se realizează dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 

1)  pentru învățământul superior: 

a)     instituția de învățământ dispune de autorizare de funcționare provizorie; 
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b)     instituția de învățământ are autorizare de funcționare provizorie pentru programul de 

studii la ciclul I (învățământ superior de licență) la care solicită obținerea acreditării; 

c)     instituția de învățământ are programul/programele de studii acreditat(e) la ciclul I 

(studii superioare de licență) în domeniul/domeniile de formare profesională în care solicită 

obținerea acreditării programului de studii la ciclul II (studii superioare de master); 

d)     instituția de învățământ are programul/programele de studii acreditat(e) la ciclul I 

(studii superioare de licență) și la ciclul II (studii superioare de master) în domeniul/domeniile de 

formare profesională în care solicită obținerea acreditării programului de studii la ciclul III (studii 

superioare de doctorat); 

e)     programul de studii are promoție în fiecare an în ultimii 5 ani, cu excepția programelor 

de studii superioare de master și doctorat; 

2) pentru formarea continuă a adulților: 

a)     instituția de învățământ dispune de autorizare de funcționare provizorie; 

b)     instituția de învățământ are autorizare de funcționare provizorie pentru programul de 

formare profesională continuă; 

c)     programul de studii are promoție în ultimii 5 ani. 

 &  Instituţia de învăţământ superior care a primit acreditare pentru un program de studiu de 

la ciclul II (învățământ superior de master într-un domeniu de formare profesională) sau pentru un 

program de studii superioare integrate într-un domeniu de formare profesională, inclusiv programe 

interdisciplinare, este în drept să organizeze oricare alt program de studiu de la ciclul II (învățământ 

superior de master în acest domeniu), după aprobarea respectivului program de către Senatul 

instituţiei de învățământ. În acest caz, programele de studii de la ciclul II (învățământ superior de 

master în același domeniu de formare profesională) se consideră autorizate să funcționeze 

provizoriu, însă nu sunt exceptate de la procedura de acreditare. Programele de studii la formele de 

învățământ cu frecvență redusă și la distanță nu pot fi organizate dacă nu există programul 

respectiv de studii la învățământul cu frecvență acreditat; 

& Programele de studii de la formele de învățământ cu frecvență și la distanță nu pot fi 

organizate și evaluate în vederea acreditării dacă programul respectiv de studii nu este acreditat la 

forma de învățământ cu frecvență. 

 &  Acreditarea unui program de studii și a unei instituții de învățământ se acordă prin 

decizia Ministerului Educației și Cercetării, adoptate în baza deciziei Consiliului de conducere al 

Agenției sau a deciziei unei alte agenții de evaluare a calității, înscrise în Registrul European pentru 

Asigurarea Calității în Învățământul Superior. 

& După obţinerea acreditării, programele de studii şi instituţiile de învățământ sunt supuse, 

cel puţin o dată la 5 ani, evaluării externe a calităţii în vederea reacreditării. 

&  Reacreditarea programelor de studii și a instituțiilor de învățământ se realizează în baza 

unei cereri de inițiere a procedurii de evaluare externă în vederea reacreditării depuse la Agenție de 

către instituția de învățământ/ consorţiu/parteneriat/filială/fondator/Ministerul Educației. 

 v Procedura de evaluare externă a calității programului de studii/grupului de programe de 

studii și/sau a instituției de învățământ în vederea autorizării de funcționare provizorie sau 

acreditării are următoarele etape: 

1)     iniţierea procedurii de evaluare de către instituția de învățământ/consorţiu/ parteneriat/ 

filială/fondator/Ministerul Educației; 

2)     evaluarea internă a calităţii (autoevaluarea) şi elaborarea Raportului de autoevaluare 

per program de studii/grup de programe de studii/instituție de învățământ; 

 3) evaluarea externă a calităţii: 

a)     depunerea cererii și a dosarului pe suport hârtie şi în format electronic, completat 

conform anexei nr.1 din  Metodologie, la Direcția de specialitate din cadrul Agenției; 
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 a1 ) returnarea dosarului instituției de învățământ în cazul depistării neconformității 

rigorilor de completare a dosarului sau de elaborare a Raportului de autoevaluare, după o 

examinare prealabilă în cadrul Agenției; 

a 2 ) aprobarea de către Consiliul de conducere al Agenției a deciziei de inițiere sau 

respingere a procedurii de evaluare externă; 

b) constituirea Comisiei de evaluare externă; 

c) analiza Raportului de autoevaluare; 

d) efectuarea vizitei de evaluare la instituţia/instituțiile de învățămînt şi completarea „Fișei 

vizitei”; 

e) elaborarea Raportului de evaluare externă; 

f) examinarea și validarea rezultatelor evaluării externe de către Comisia de profil și 

înaintarea propunerilor de decizii, însoțite de un proces-verbal, către Consiliul de conducere al 

Agenției; 

f 1 ) examinarea rezultatelor evaluării și luarea deciziei de către Consiliul de conducere al 

Agenției; 

4) transmiterea deciziei Consiliului de conducere al Agenției către Ministerul Educaţiei; 

5) acordarea autorizării de funcționare provizorie/acreditării de către Ministerul Educației și 

Cercetării pentru învățământul superior, profesional tehnic și de formare continuă; 

6) aplicarea recomandărilor rezultate din evaluarea externă. 

 &  În cazul programelor de formare profesională continuă cu un număr de până la 900 de 

ore (30 de credite), preconizate a fi realizate în limitele a 6 luni consecutive, la inițierea unui nou 

program sau fondarea unei noi instituții de învățământ, evaluările externe în vederea autorizării de 

funcționare provizorie și în vederea acreditării instituției/programului de studii sunt realizate într-o 

singură evaluare externă, constituită din două etape: în vederea autorizării de funcționare provizorie 

și în vederea acreditării. 

 &  Consiliul de conducere al Agenției adoptă decizia privind autorizarea de funcționare 

provizorie și capacitatea de școlarizare în baza standardelor de acreditare, parte a prezentei 

Metodologii, pornind de la următoarele: 

1)     în cazul în care ponderea nivelului de realizare a fiecărui standard de acreditare 

constituie cel puțin 50%, iar standardul de acreditare 2. Proiectarea și aprobarea programelor are 

nivelul de realizare 100%, Consiliul de conducere al Agenției propune autorizarea de funcționare 

provizorie a programului de studii sau a instituției de învățământ; 

2)     în cazul în care ponderea nivelului de realizare a cel puțin unui standard de acreditare 

constituie mai puțin de 50%, iar standardul de acreditare 2. Proiectarea și aprobarea programelor nu 

are nivelul de realizare 100%, Consiliul de conducere al Agenției propune neautorizarea de 

funcționare provizorie a programului de studii sau a instituției de învățământ 

  

&  Consiliul de conducere al Agenției adoptă decizia privind acreditarea sau neacreditarea 

programului de studii/instituției de învățământ și oferă capacitatea de școlarizare ținând cont de 

următoarele: 

1)     în cazul în care ponderea nivelului de realizare a fiecărui standard de acreditare 

constituie cel puțin 90%, iar standardul de acreditare 2. Proiectarea și aprobarea programelor și, 

respectiv, standardul de acreditare 5. Personalul academic au nivelul de realizare 100%, Consiliul 

de conducere al Agenției propune acreditarea programului de studii sau a instituției de învățământ 

pentru o perioadă de 5 ani; 

 2) în cazul în care ponderea nivelului de realizare a standardelor de acreditare constituie 

60-90%, iar standardul de acreditare 2. Proiectarea și aprobarea programelor și, respectiv, 

standardul de acreditare 5. Personalul academic au nivelul de realizare 100%, Consiliul de 

conducere al Agenției propune acreditarea programului de studii sau a instituției de învățământ 
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doar după înlăturarea neconformităților depistate, în termen de până la 6 luni, demonstrat printr-un 

raport exhaustiv. 

-        În cazul în care la expirarea termenului acordat instituția de învățământ demonstrează 

realizarea fiecărui standard de acreditare la o pondere de cel puțin 90%, iar standardul de acreditare 

2. Proiectarea și aprobarea programelor și, respectiv, standardul de acreditare 5. Personalul 

academic au nivelul de realizare 100%, Consiliul de conducere al Agenției propune acreditarea 

programului de studii sau a instituției de învățământ pentru o perioadă de 5 ani. 

-        În cazul în care la expirarea termenului acordat instituția de învățământ nu 

demonstrează realizarea fiecărui standard de acreditare la o pondere de cel puțin 90%, iar 

standardul de acreditare 2. Proiectarea și aprobarea programelor și, respectiv, standardul de 

acreditare 5. Personalul academic nu au nivelul de realizare 100%, Consiliul de conducere al 

Agenției propune neacreditarea programului de studii sau a instituției de învățământ; 

3)  în cazul în care ponderea nivelului de realizare a cel puțin unui standard de acreditare 

constituie mai puțin de 60%, iar nivelul de realizare a standardelor de acreditare 2 și 5 este mai mic 

decât 100%, Consiliul de conducere al Agenției propune neacreditarea programului de studii sau a 

instituției de învățământ 

 &  Instituția de învățământ elaborează și implementează un plan de măsuri corective pentru 

eliminarea neconformităților identificate în procesul de evaluare externă a calității și, în termen de 

6 luni, îl prezintă Agenției, în conformitate cu Procedura de monitorizare postevaluare a 

programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare 

continuă, elaborată de Agenție.  
 

   

4.3 Recomandari metodologice (identificarea necesităților grupului țintă, elaborare de 

curriculă, elaborare a conținutului) 

I. Pregătirea, planificarea cursului LLL, identificarea publicului țintă 

Pentru a proiecta un curs LLL centrat pe student, stabilind structura cursului, 

proiectând și evaluând programe și planuri educaționale în contextul învățării pe tot 

parcursul vieții, luând în considerare cele mai recente progrese în științele educației, nevoile 

socio-economice, trebuie să se răspundă la câteva întrebări. 

1. Informații generale despre cursul LLL 

1.1 Titlul cursului 

Titlul unui curs ar trebui să ofere o scurtă descriere generală a subiectului abordat. De 

asemenea, trebuie să fie atractiv pentru solicitanți sau posibila audiență. 

1.2 Program de studiu 

În ce măsură componentele mediului de învățare sunt în conformitate cu obiectivele 

programului și criteriile instituționale (rezultatele învățării, evaluarea cursanților, materiale de 

studiu, curriculum, activități de învățare etc.)? 

1.3 Număr de credite ECTS, timp teoretic de învățare 

Câte ECTS va vea cursul?  

Aceasta se va măsura în funcție de volumul de muncă al formabililor, având în vedere că 

fiecare ECTS este de 30 ore. 

2. Publicul vizat 

2.1 Grupul țintă 

- Ce fel de cursanți ai dori să atragi la cursul tău? (Vârsta, profesia etc.). 

- În ce măsură există un proces clar care să permită identificarea grupurilor țintă și a 

nevoilor acestora? 

- În ce măsură rezultatele învățării sunt în concordanță cu modernitatea și actualitatea 

disciplinei? 
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- În ce măsură sunt evaluate nevoile părților interesate (piața muncii, organismele 

profesionale etc.)? 

2.2 Cunoștințele prealabile ale formabililor, aptitudini și competențe 

- Ce cunosc deja? 

- Pe care studii prealabile ne putem baza în elaborarea programei? 

- Care este calificarea anterioară a acestora și ce categorie de calificare/grad didactic au? 

2.3 Motivație 

- De ce au nevoie cursanții de acest curs LLL? 

- Cum acoperă acest curs unele dintre nevoile lor de dezvoltare personală și / sau 

profesională? 

- Cum este legat cursul la rețeaua și standardele lor profesionale? 

3. Proiectarea didactică a cursului LLL 

3.1 Rezultatele preconizate ale învățării (max. 5) 

- Ce ar trebui să învețe sau să poată face cursanții ca urmare a participării cu succes la 

cursul dvs.? 

- În ce măsură rezultatele învățării sunt în conformitate cu viziunea și obiectivele strategice 

ale instituției? 

- În ce măsură rezultatele învățării sunt definite în concordanță cu grupurile țintă și părțile 

interesate (inclusiv piața muncii)? 

 

3.2 Metode de evaluare 

Ce fel de metode de evaluare formative și / sau sumative vor fi utilizate? 

 Exemple concludente: eseuri, rapoarte de proiect, portofolii etc. 

Evaluarea 

Pentru ca evaluarea să fie eficientă, cadrul didactic trebuie să gândească la legăturile dintre 

rezultatele învățării modulului; abilitățile, competențele și cunoștințele pe care urmărește să le 

evalueze și la metodele (metodele) de evaluare pe care le poate utiliza.  

 Evaluarea eficientă va avea următoarele elemente: 

• Transparență - stabilirea eficientă a criteriilor de evaluare;  

• Valabilitate - evaluarea acelor abilități sau atribute care reflectă rezultatele preconizate ale 

învățării pe parcursul studiului.  

• Fiabilitate - definirea unor criterii de notare, care sunt aliniate cu rezultatele de învățare 

preconizate ale cursului, ceea ce face ca procesul de evaluare să fie obiectiv, precis și repetabil.  

Impactul metodelor de evaluare 

●  Influențează învățarea. Metoda de evaluare aleasă poate avea un impact 

semnificativ asupra învățării eficiente; 

● Măsoară diferite abilități. Utilizarea unor metode de evaluare mai diverse permite 

măsurarea unei game mai largi de cunoștințe, competențe și abilități.  

● Oferă feed-back eficient. 

3.3 Abordări pedagogice 

În acest sens, se va răspunde la următoarea întrebare: în ce măsură sunt definite conceptele 

educaționale ale programului (de exemplu: organizarea centrată pe cursant a programului, învățarea 

bazată pe probleme, instruirea la locul de muncă etc.)? 

3.4 Număr de studenți 

Se va descrie la nivel minim și maxim. 

3.5 Modul de predare 

Va fi ales, după cum urmează :  

- Față în față; 

- Learning învățare mixtă (învățarea față în față și învățarea online); 

-     Curs online. 
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3.6 Activități de învățare 

Se va nota o listă de activități de învățare planificate pentru cursul LLL. 

 NB: Activitățile trebuie să fie în consonanță cu rezultatele de învățare preconizate, precum 

și cu metodele de evaluare.  

 Proiectarea activităților de învățare antrenante, relevante, stimulative, creative trebuie să 

încânte și să motiveze profesorii, cursanții deopotrivă, devenind, astfel, o parte crucială a unui 

curriculum de succes. 

La fel de important este ca fiecare activitate să fie semnificativă și să asigure dezvoltarea 

competențelor. Activitățile ar trebui să se bazeze pe activitățile anterioare și să evite repetiția, ar 

trebui să le permită cursanților să se implice și să își dezvolte abilitățile, cunoștințele în diferite 

moduri. Activitățile semnificative îi va implica în mod activ, constructiv, intenționat, autentic și 

cooperant. 

Putem oferi o listă de activități furnizate care pot oferiți experiențe de învățare, cu impact 

ridicat pentru cursanți: 

● prelegere - contact direct; 

●  lectură ghidată; 

● discuții facilitate (sincrone); 

● schimb de informații în colaborare; 

● Lucrul în grup; 

● rezumat; 

● simulare; 

● studiu de caz; 

● autoevaluare; 

● reflecție asupra învățării etc. 

3.7 Infrastructură și dispositive 

Vom răspunde la întrebarea: în ce măsură sunt definite cerințele serviciilor de asistență pe 

baza nevoilor identificate ale grupului țintă (tutorat, suport TIC, îndrumare, consultare, comunicare 

etc.)? De exemplu: tablete, caiete, tablă, tablă interactivă, flipcharts etc. 

3.8 Mediul virtual și instrumente digitale 

Exemple de tipul: Moodle, Mahara, Canva, Kahoot, Padlet, sala de clasă Google; 

instrumente de conferință web precum: Skype, Zoom, Adobe Connect etc. vor contribui plenar la 

formări eficiente. 

4. Personal 

4.1 Rolurile necesare 

Întrebarea de bază este: În ce măsură rolurile și responsabilitățile întregului personal 

implicat în planificarea, implementarea, monitorizarea și perfecționarea programului sunt clare și în 

concordanță cu competențele necesare pentru realizarea programului? 

4.2 Numărul de cadre didactice  

În funcție de numărul de cursanți și rezultatele dorite ale învățării. 

4.3 Numărul de tutori 

În funcție de numărul de cursanți și rezultatele dorite ale învățării. 

4.4 Cunoștințe, aptitudini și competențe prealabile necesare ale cadrelor 

didactice/tutorilor 

În ce măsură selecția personalului didactic adecvat este în conformitate cu obiectivele 

strategice și conceptele educaționale ale programului? 

Putem oferi un exemplu: „Cadrul didactic este competent în utilizarea platformei Moodle; 

este capabil să utilizeze instrumentul Skype pentru conferințe web; să modereze discuțiile online 

într-un forum online; să includă experiențele de învățare anterioare ale cursanților" etc. 

Alte elemente cheie  

• Probleme de admitere, validare: 
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 În ce măsură există o procedură comună, la nivel instituțional, pentru admiterea 

cursanților? Dacă instituția nu are o astfel de procedură în vigoare, există o procedură specifică 

programului?  

• Resurse financiare: 

 În ce măsură există un plan bugetar detaliat (care definește viabilitatea programului, 

veniturile și cheltuielile prevăzute, furnizarea de burse etc.)?  

• Comunicarea cu discipolii: 

În ce măsură procedurile de admitere sunt comunicate în mod clar tuturor părților 

interesate?  

În ce măsură conținutul programului și rezultatele preconizate ale învățării sunt descrise 

bine părților interesate? 

 

II. Proiectarea și dezvoltarea cursului LLL, planul de învăţământ. 

1. Programele se elaborează/ realizează pe diverse domenii de activitate fiind adaptate 

corespunzător tipurilor și formelor de organizare în contextul învățării pe tot parcursul vieții: 

perfecţionare, specializare, calificare suplimentară, recalificare profesională, în concordanță cu 

Strategia de dezvoltare pentru anii 2020 -2030, punându-se accent pe acces, relevanță, calitate.  

2. Prestatorii de servicii educaționale aplica Recomandările metodologice respective 

concomitent cu alte acte normative în vigoare, privind inițierea, organizarea și realizarea procesului 

de învățare pe tot parcursul vieții. 

3. Planul de învăţământ include patru componente definitorii:  

a) componenta temporală, care reprezintă modul de planificare în timp a procesului de 

formare (semestru, an), unitatea principală de măsură a procesului de formare fiind creditul de 

studiu ECTS; 

b) componenta formativă, care reprezintă modul de distribuire a unităţilor de conţinut 

(unitate de curs: modul, disciplină, stagiu de practică);  

c) componenta acumulare, care reflectă modalităţile de alocare a creditelor de studiu ECTS;  

d) componenta evaluare, care reprezintă modalităţile de evaluare curentă şi finală a 

finalităţilor de studiu şi competenţele obţinute de formabil la unitatea de curs/modul/disciplină.  

7. Planurile de învăţământ pentru formare profesională continuă şi pentru studii de calificare 

suplimentară și recalificare profesională se elaborează pe specialităţi, în conformitate cu 

Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor, orientat spre dobândirea 

finalităţilor de studiu: formarea competenţelor prevăzute prin Cadrul Naţional al Calificărilor pe 

domenii generale de studiu /domenii de formare profesională. Obținerea finalităţilor de studiu şi 

formarea competenţelor pentru un domeniu de formare profesională va fi completată prin 

accentuarea caracterului pragmatic al conţinutului formativ al unităţilor de curs cuprinse în planul 

de învăţământ.  

8. Procesul de elaborare și aprobare a unui Plan de învățământ pentru un nou program de 

studii presupune parcurgerea următoarelor etape: 

a) inițiatorul noului program identifică/ stabileşte unităţile de curs/modulele/disciplinele din 

Planul de învățământ și lista cadrelor științifico-didactice - competente în domeniu. Se întocmeşte 

Planul de învățământ, statele de funcții pentru noul program de studii şi se corelează cu resursele 

educaţionale necesare;  

b) documentele programului de studii se transmit spre aprobare senatului/consiliului 

științifico-didactici/consiliului profesoral;  

c) după aprobarea finală, conducerea instituţiei desemnează echipa de elaborare a raportului 

de autoevaluare a noului program de studii în vederea autorizării provizorie;  

d) după caz, programul de studii, se depune la Ministerul de resort, pentru coordonare, după 

care împreună cu raportul de autoevaluare se înaintează Agenției Naționale de Asigurare a Calității 

în Educație și Cercetare pentru desfășurarea evaluării externe în vederea autorizării provizorii.  
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9. Lista unităţilor de curs obligatorii şi la libera alegere, numărul de ore pentru studierea 

acestora, tipurile stagiilor de practică se stabilesc de către furnizorii de educaţie în funcţie de 

specificul domeniului general de studiu/ domeniului de formare profesională/ programului de 

studiu, în corespundere cu Cadrul Naţional al Calificărilor. 

Modelul planului de învățământ, în funcție de tipul de program, este prezentat în: 

- Metodologia de elaborare a programelor de formare profesională continuă și a 

curriculum-ului în cadrul învățării pe tot parcursul vieți: 

https://usm.md/wp-content/uploads/dfc_metodologia_elaborare_programer_fc_parcursul-

vietii_2019.pdf 

- Metodologia de elaborare a programelor de formare profesională continuă a cadrelor 

didactice  

https://usm.md/wp-ontent/uploads/dfc_metodologia_elaborare_programer_fc_cd_2019.pdf 

 
 

V. LIVRAREA CURSURILOR ÎPV 
Modele de livrare a cursurilor ÎPV 

Modul de livrare a cursurilor de formare continuă trebuie să fie adaptat la specificul 

cursanților! Pentru un public de adulți, se va lua în calcul cunoștințele, experiența lor profesională, 

dar și de viață pe care deja o dețin. În același timp, procesul de învățare a adulților trebuie să fie 

focusat pe dezvoltarea unor abilități concrete. 

În instruirea adulților pot fi aplicate diverse modele de predare. Spre exemplul, modelul 

clasic sau cel sugerat de Colb: 

1. Modelul clasic – se referă la modelul tradițional de predare. Conținutul cursului este 

divizat în blocuri informaționale autonome și interdependente, fiecare bloc fiind constituit din 

teorie și activități practice. Activitățile practice au rolul de a pune în aplicare cunoștințele 

achiziționate în cadrul cursului. 

2. Modelul Colb – presupune organizarea cursului prin aplicarea stilul experențial de 

învățare. Modelul se bazează pe idea că toți adulții au deja anumite experiențe de viață și le este 

mult mai ușor să accepte noi cunoștințe dacă acestea sunt conectate cu cunoștințele și experiențele 

pe care le dețin. In acest model procesul de predare- învățare este prezentat sub forma unui ciclu, 

care constă din 4 etape: 

 

✓ experiența concretă – realizarea unei acțiuni sau descrierea experiențelor precedente 

ale cursanților (10% din timp); 

✓ observația reflexivă – cursanții reflectă asupra experienței pe care o posedă (20% din 

timp); 

https://usm.md/wp-content/uploads/dfc_metodologia_elaborare_programer_fc_parcursul-vietii_2019.pdf
https://usm.md/wp-content/uploads/dfc_metodologia_elaborare_programer_fc_parcursul-vietii_2019.pdf
https://usm.md/wp-content/uploads/dfc_metodologia_elaborare_programer_fc_parcursul-vietii_2019.pdf
https://usm.md/wp-content/uploads/dfc_metodologia_elaborare_programer_fc_parcursul-vietii_2019.pdf
https://usm.md/wp-content/uploads/dfc_metodologia_elaborare_programer_fc_cd_2019.pdf
https://usm.md/wp-content/uploads/dfc_metodologia_elaborare_programer_fc_cd_2019.pdf
https://usm.md/wp-ontent/uploads/dfc_metodologia_elaborare_programer_fc_cd_2019.pdf
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✓ conceptualizarea abstractă – formularea unei teorii în baza experiențelor practice 

(cunoștințele dispersate sunt conectate într-un concept comun). Conținutul teoretic formulat de 

către cursanți este completat de către trainer cu cunoștințe noi (50% din timp); 

✓ experimentarea activă – cursanții experimentează, aplică în practică cunoștințele noi 

(30% din timp). 

“Învățarea este procesul în care cunoașterea este creată prin transformarea experienței” 

(David Kolb, 1984). Pentru mai multe detalii despre modelul experențial de învățare, accesați: 

https://www.niu.edu/citl/resources/guides/instructional-guide/experiential-learning.shtml 

 

Căi de livrare a cursurilor ÎPV 

Livrarea cursurilor de Invățare pe tot Parcursul Vieții poate fi realizată aplicând diverse 

canale de predare-învățare: 

 cu prezență fizică; 

 online; 

 hibrid. 

Alegerea canalului de organizare a cursului depinde de specificul metodelor de predare, 

conținutul și obiectivele cursului, specificul grupului tință (amplasarea geografică, competențele 

digitale, obișnuințele de învățare etc.), dotarea tehnică și competențele digitale ale trainerului. 

Curs cu prezență fizică  

Cursurile cu prezența fizică sau offline sunt metoda clasică de invățare. Acestea se 

desfășoară într-o sală, la îndrumarea și coordonarea unui trainer, cu apropierea fizică a acestuia, dar 

și a cursanților între ei. Pentru asigurarea accesului cursanților la conținuturile cursului, materialele 

didactice (PPT, manuale, texte, video, documente oficiale, studii de caz etc.) sunt transmise 

fizic, în format electronic prin email, sau sunt plasate pe pagina cursului din Moodle, Google 

Classroom, Web etc. sau pe o platformă cloud de stocare a materialelor, gen Google Drive. 

 

 

Cursurile cu prezență fizică pot fi organizate în forma tradițională (toate activitățile de 

învățare se defășoară în clasa de curs, fiind folosite sau nu tehnologii de transmitere a conținutului 

cursului către cursanți) sau utilizând metoda Flipped Classroom (clasa inversată). 

În cazul Flipped Classroom, cursanții studiază mai întâi materialul cursului puse la 

dispoziție de către trainer (texte, conținuturi video, podcast-uri, realizează teste, participă la discuții 

online etc.), apoi, în cadrul întâlnirilor față ân față învață cum să implementeze ceea ce au învățat 

individual). Conținutul cursului este plasat pe o platformă online și este studiat de către cursanți 

până la activitatea din sală. 

https://www.niu.edu/citl/resources/guides/instructional-guide/experiential-learning.shtml
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 Pentru mai multe detalii despre modul   de organizare a

 clasei inversate accesați 

https://www.weber.edu/WSUImages/tlf/TLF%202013/Flipped%20Classroom%20Field%20

Guide.pdf 

Unele avantaje ale cursurilor offline: 

 Comunicarea directă cu trainerul influențează percepția informațiilor, grație conectării 

memoriei asociative, care are un efect pozitiv asupra învățării. 

 Permite implicarea activă a cursanților în activitățile din cadrul cursului, asigurând 

un mediu favorabil învățării. 

 Pot fi puse imediat întrebări pentru a clarifica zonele obscure ale subiectelor din 

conținutul trainingului. Feedback imediat din partea trainerului și colegilor. 

 În timp ce studiază, cursanții interacționează și comunică între ei, ceea ce le permite 

să facă cunoștințe valoroase care îi vor ajuta în viitorul. 

Curs online 

Cursurile online presupun conectarea trainerului cu cursanții prin intermediul Internetului, 

folosind diverse platforme online de comunicare, management a procesului de invațare, chestionare 

etc. Cursurile online pot fi organizate prin aplicarea a două metode: sincron și asincron. 

 

 

 

Metoda sincron - predarea informației și captarea acesteia de către cursanți se desfășoare în 

același timp. În acest scop sunt organizate traininguri live, utilizând platforme de comunicare 

https://www.weber.edu/WSUImages/tlf/TLF%202013/Flipped%20Classroom%20Field%20Guide.pdf
https://www.weber.edu/WSUImages/tlf/TLF%202013/Flipped%20Classroom%20Field%20Guide.pdf
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precum Zoom, Microsoft Teams etc. 

Avantajele metodei sincron: comunicarea în timp real, trainerul este conectat direct cu 

publicul său, având posibilitatea să observe eventuale distrageri sau pierderi ale atenției/interesului 

și să reacționeze imediat. În același timp, poate răspunde în timp real la întrebări și completa 

neclarități ce apar pe parcursul sesiunii. Dezavantajele metodei sincron: pot aparea dificultăți 

tehnice legate de imagine, sunet, conexiune Internet care reduc calitatea trainigului. 

Metoda asincron trainerul alege un mijloc intermediar de transmitere a informației, precum 

platformele Moodle, Udemy etc., crearea unui canal pe Youtube sau alte rețele de socializare- 

cursanții vor accesa platformă intermediară pentru a prelua informația. 

Avantajul metodei asincron: informația livrată cursanților este mai bine pregatită, cu mai 

multe explicații sau exemple, aplicații practice. Cursanții accesează conținuturile în timpul comod 

fiecăruia și pot reveni repetat. Trainerul poate reveni pe platformă pentru a actualiza/completa 

conținuturile. Cursantul are mai mult timp pentru a citi, viziona, exersa decât în cazul cursurilor 

sincron. Dezavantajele metodei asincron: lipsa comunicării trainer-cursant, cursant-cursant. 

Unele avantaje ale cursurilor online: 

 Sunt mult mai accesibile pentru cursanți din perspectiva timpului, banilor, locației. 

 Sunt ușor de păstrat, cursanții având posibilitatea de a reveni la materialele cursului. 

 Matarialele de curs pot fi mai diversificate, oferind posibilitatea de conectare cu un 

volum mare de resurse accesibile online. 

 Oferă intimitate cursanților, aceasta fiind un avantaj în special pentru persoanele 

introverte, care nu se simt confortabil în prezența unui grup mare de oameni și nu vor să se expună 

sau să vorbească în public. 

Curs hibrid 

Cursurile hibrid presupun combinarea activităților online cu cele offline - trainerul lucrează 

în același timp cu cursanții care se află în sala fizică, cât și cu cei care s-au conectat online, folosind 

diverse instrumente hardware și software pentru conferințe video și comunicare. Cursurile 

hibrid oferă flexibilitate în livrarea sincronă a conținutului, permițând cursanților să 

participe la discuțiile în mod sincron, indiferent de forma de participare – offline sau online. 

Cursurile hibrid pot fi organizate în diverse forme: 

Modelul HyFlex – presupune livrarea simultană a conținutului cursului către cursanții care 

participă la curs în sală cât și către cei ce se conectează online, cursanții sunt implicați simultan în 

discuții prin intermediul platformelor de tipul Zoom. Sesiunile sincron sunt complimentate de 

activități asincron (teme pentru acasă, discuții, chestionare etc.) găzduite pe platforme LMS (ex. 

Moodle). Cursanții aleg independent sesiunile la care participă online/offline sau trainerul face un 

grafic de participare prin rotație a cursanților la sesiunile offline. 
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Pentru unele activități din cadrul cursului poate fi destul de dificil de a le organiza sincron 

online și offline, respectiv acestea vor fi sincron pentru grupul cu prezență fizică și asincron (cu 

materiale video, texte, sarcini, teste etc. pregătite din timp) pentru grupul ce participă online. 

Pentru mai multe detalii despre modelul HyFlex accesați 

https://library.educause.edu/- 

/media/files/library/2020/7/eli7173.pdf 

 

Modelul Flipped Classroom modificat – presupune livrare asincronă a conținutului înainte 

de sesiunile trainigului (videoclipuri, texte, podcasturi etc.) și organizarea activităților 

interactive/aplicative în sală cu 1/3 dintre cursanți conform unui grafic de rotație a grupurilor. 

Ceilalți membrii ai grupului completează activitățile aplicative online. 

 

 
 

Aplicarea acestui model presupune atât pregătirea conținuturilor care vor fi livrate până la 

sesiunea offline, cât și activități aplicative diferite pentru cursanții care participă offline și cei care 

participă online. În același timp, deoarece cursanții participă doar la o parte dintre activitățile față 

în față este nevoie de monitorizare permanentă a progresului obținut în realizarea cursului, 

feedback individual și suport în realizarea sarcinilor practice. 

Unele avantaje ale cursurilor hibrid: 

 Flexibilitate – permite cursanților să gestioneze timpul eficient, dacă nu pot participa 

la trainingul offline se pot conecta online. 

 Accesibilitate – cursanții pot economisi pe cheltuielile de transport și de ședere grație 

faptului că se pot conecta la curs de la distanță, participând la activitățile offline doar periodic. 

 Rezultatele obținute sunt mai înalte decât în cazul cursurilor online grație posibilității 

de a interacționa cu trainerul și cu colegii în sesiunile offline. 

 Implicarea mai activă a cursanților în procesul de învățare. 

 

Vânzarea cursurilor ÎPV 

Avansarea economiei cunoașterii generează o creștere continuă a cererii pentru cursurile de 

formare continuă. În același timp, piața solicită tot mai mult cursuri online, acestea fiind mai 

accesibile și comode pentru public. După cum arată unele date recente, piața globală de e- learning 

va ajunge la 325 miliarde de dolari către anul 2025, rata de creștere anuală a indistriei fiind de 

7,5%. Respectiv, dezvoltarea cursurilor, în special a celor online, este o nișă de perspectivă ce 

poate fi exploatată de către profesori și experții în diverse domenii – cursurile asigurăndu-le 

venituri suplimentare. 

Succesul cursurilor de formare continuă depinde de un șir de factori cei mai importanți fiind: 

 Brandul personal al trainerului (cât de recunoscut este acesta); 

https://library.educause.edu/-/media/files/library/2020/7/eli7173.pdf
https://library.educause.edu/-/media/files/library/2020/7/eli7173.pdf
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 Nivelul de expertiză al trainerului; 

 Contentul cursului (se referă la informația pe care o conține, modul

 de prezentare/accesare, activitățile practice, finalitățile pe care le va obține cursantul); 

 Dimensiunea publicului țintă; 

 Veniturile și capacitatea de plată a publicului țintă; 

 Dimensiunile pieței și concurența; 

 Abilitățile de marketing și vânzări ale echipei ce gestionează cursul. 

Respectiv, succesul unui curs ÎPV depinde atât de trainer, conținut, interesele și 

posibilitățile publicului țintă, cât și de strategiile de marketing și vânzări aplicate. Pentru a atrage 

atenția publicului țintă și al motiva să acceseze cursul este nevoie ca autorul sau echipa care 

administrează cursul să se focuseze pe cele 4 componente ale mix-ului de marketing: produs, preț, 

plasare, promovare. 

Crearea și împachetarea produsului 

Succesul unui curs depinde de gradul în care acesta este adaptat la necesitățile și 

posibilitățile publicului țintă. Dacă cursul țintește diverse categorii de cursanți, acesta trebuie să fie 

adaptat la specificul fiecărui segment în parte. 

Crearea cursului 

Căteva momente cheie de luat în calcul la etapa de creare a cursului pentru a-i asigura 

vânzări: 

 Alegerea tematicii cursului – tematica cursului trebuie să fie legată de expertiza pe care 

o deține trainerul, în același timp să corespundă interesului publicului țintă (rezolvă o problemă a 

lor, le permite să obțină performanțe care le va oferi anumite avantaje pe viitor, este o tematică un 

trend etc.). Înainte de a începe crearea cursului se recomandă testarea ideii prin organizarea unor 

webinare, organizarea de sondaje, interviuri etc., în baza căror se va constata dacă publicul este sau 

nu interesat de acest produs. 

 Explorarea domeniului – analiza literaturii, publicațiilor, tendințelor, concurenților. 

Dacă pe piață există deja cursuri la aceeași tematică, trebuie de analizat foarte atent ce există deja și 

de identificat prin ce se va diferenția cursul pe care intenționăm să-l lansăm, să găsim argumente 

valoroase prin care să atragem atenția publicului țintă. 

 Schițarea cursului – divizarea conținutului în module/secțiuni și stabilirea modului de 

parcurgere de către cursanți, scoaterea în evidență a rezultatelor pe care le vor atinge la finele 

fiecărui modul și a cursului integral. Este important ca conținutul cursului să fie corelat cu finalități 

concrete, care contează cu adevărat pentru publicul țintă. 

 Crearea contentului – crearea de PPT, videoclipuri, texte, aplicații practice, quiz-uri, 

sondaje, templateuri etc. La acestă etapă contează atât conținutul informațional pe care intenționăm 

să-l livrăm, cât și forma în care acesta va fi livrat. Se recomandă divizarea conținutului 

informațional în doze mici, care vor fi oferite în format diferit, spre exemplu textele vor fi 

combinate cu file-uri audio și cu viodeoclipuri, În același timp, conținutul informațional va fi 

combinat cu sarcini aplicative, preferabil cu utilizarea soluțiilor digitale pentru a diminua timpul 

necesar realizării sarcinilor și permit afișarea imediată a rezultatelor. Cu cât cursul va fi mai aplicativ, iar 

tehnicile de transmitere a informației mai accesibile și interactive, cu atăt interesul față de curs va fi mai mare. 

 Titlul cursului – aceeși tematică și conținut poate fi scoasă pe piață sub diferite titluri. 

Chiar dacă pare că cele mai importante într-un curs sunt conținutul și expertiza trainerului, nu 

trebuie de ignorat importanța și impactul pe care îl poate avea titlul asupra publicului. Titlul este 

acel element în baza cărui publicul își va crea prima impresie despre conținutul și finalitățile 

cursului. Un titlu bun va atrage atenția și va încuraja publicul să facă click pe publicitatea online, să 

intre pe pagina de vânzare pentru a afla ce îi oferă și cum poate beneficia de el. 

Unele recomandări ce pot fi utile la formularea titlului: 

▪ utilizați serviciile oferite de motoarele de căutare, gen Google trends pentru a 

identifica care sunt cuvintele cheie folosite de către public la căutarea conținuturilor incluse în curs. 
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Folosiți cele mai populare expresii utilizate la căutare pentru a formula titlul – așa cursul va aparea 

în top atunci când cineva caută online informații la tematica respectivă. 

▪ adaptați titlul cursului la specificul publicului țintă (specific lingvistic, probleme 

cu care se confruntă, valori, percepție a informației etc.) 

▪ titlul trebuie să fie scurt și simplu - titlurile scurte și directe, care redau esența 

conținutului sunt mult mai atractive pentru clienți. 

Pentru mai multe sfaturi despre cum să alegi un titlu bun cursului accesați 

https://www.learnworlds.com/catchy-ecourse-titles-tips-ideas-examples/ 

Împachetarea cursului 

Împachetarea se referă la modul în care cursul va ajunge la cursant. Aici urmează să răspundem 

la 2 întrebări: 

1. Ce model de livrare a cursului vom aplica - offline, online sau poate hibrid? Dacă 

alegem să-l livrăm online, va fi conținutul livrat în format sincron sau asincron? 

2. Cursul va fi accesibil într-o singură variantă sau oferim publicului posibilitatea de a 

alege din câteva versiuni posibile? 

Publicul țintă va aprecia disponibilitatea trainerului de a oferi cursul în diferite versiuni, 

aceasta făcând cursul mai personalizat. Spre exemplu, cursul este divizat în module cu finalități 

clare, cursantul având posibilitatea de a cumpăra cursul integral sau de a alege modulele care îl 

interesează, prețul cursului variind în funcție de alegerea făcută. 

O altă modalitate de personalizare a cursului – oferirea cursului în diferite versiuni, în 

funcție de facilitățile la care are acces cursantul. Spre exemplu: versiunea Basic – acces la 

conținutul teoretic, template-uri gratuite, aplicații de autoevaluare digitală a cunoștințelor; 

versiunea 

Premium – conținut teoretic, 2 module bonus, template-uri gratuite, autoevaluare digitală, 

chat cu trainerul și ceilalți cursanți, feedback personalizat al trainerului per fiecare modul. 

Stabilirea prețului 

Stabilirea prețului presupune găsirea răspunsului la 2 întrebări: 

1. Cum va fi taxat utilizatorul? 

2. Cât va plăti utilizatorul pentru curs? 

Cum poate fi taxat utilizatorul? 

Pot fi aplicate diferite strategii de taxare a utilizatorilor cursului: 

Cursul este oferit gratuit – această strategie poate fi folosită în diferite cazuri: 

▪ cheltuielile de elaborare și livrare a cursului sunt acoperite de finanțatori sau de către 

sponsori, condiția finanțării fiind oferirea gratuită a cursului pentru toți sau pentru anumite categorii 

de utilizatori; 

▪ cursul este la etapa de testare, respectiv, este oferit gratuit pentru un termen scurt în 

scopul de a verifica cum funcționează, ce ajustări sunt necesare și de a acumula feedback de la 

utilizatori; 

▪ cursul are ca scop demonstrarea valorii conținutului, a expertizei trainerilor și se 

folosește în scopul de a vinde un curs mai complex și costisitor; 

▪ versiunea gratuită este folosită ca instrument de vânzare, mizând pe faptul că utilizatorii 

interesați de tematică vor accesa versiunea plătită, care este mult mai complexă și oferă mai multe 

facilități; 

▪ cursul este folosit pentru promovarea brandului și crearea comunității, a bazei de date de 

utilizatori potențiali a altor cursuri, vândute sub același brand; 

▪ cursul este oferit în calitate de bonus pentru o anumită achiziție, în scopuri de fidelizare 

a clienților; 

▪ cursul gratuit este monetizat prin alte căi decât taxa pentru curs, ca exemplu, prin taxa 

pentru eliberarea certificatului, sau prin oferirea serviciilor de consultanță în domenii conexe cu 

tematica cursului, prin vânzarea de produse/servicii conexe cu tematica cursului. 

https://www.learnworlds.com/catchy-ecourse-titles-tips-ideas-examples/
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Cursul presupune o plată de o singură dată – este stabilit un preț clar, plătit o singură 

data de către utilizator și sunt anunțate facilitățile pe care le va primi utilizatorul în baza prețului 

achitat. In acest caz pot fi aplicate mai multe strategii de stabilire a plății: 

▪ stabilirea prețului pentru cursul integral și/sau pentru fiecare modul în parte, utilizatorul 

având posibilitatea să aleagă cursul integral sau doar modulele care îl interesează; 

▪ pentru același conținut informational sunt stabilite prețuri diferite, în funcție de 

facilitățile pe care le alege utilizatorul (ex. versiunea Basic sau versiunea Premium). 

Avantajul acestei metode constă în faptul că trainerul poate ușor să comunice valoare 

cursului, poate oferi reduceri pentru următoarele cursuri achiziționate iar utilizatorului îi este clar 

pentru ce plătește. 

Cursul este oferit în bază de abonament – în baza abonamentelor lunare utilizatorii au 

acces la curs și facilitate conexe cursului: utilizarea unor instrumente digitale accesibile doar pe 

pagina cursului, acces la informații adiționale care țin de tematica cursului (ex. podcasturi), acces la 

comunitatea utilizatorilor și chat/forum cu trainerul și utilizatorii. 

Pentru ca utilizatorii să fie dispuși să plătească abonamente lunare este nevoie ca prezența 

pe pagina cursului să-i ofere valoare suplimentară. Ca exemplu, conținutul cursului este permanent 

înnoit, comunitatea de utilizatori este valoroasă prin activitatea desfășurată – membrii răspund la 

întrebări legate de tematica cursului, se împartă cu experiența proprie etc. 

Cât va plăti pentru curs? 

Stabilirea prețului cursului este o sarcină extrem de importantă – nivelul prețul afectează 

profitabilitatea cursului: dacă prețul este prea mare s-ar putea ca numărul de cumpărători să fie prea 

mic, pe când prețul mic poate să asigure vânzări mari dar să nu acopere cheltuielile. Uneori se 

consideră că prețul mic face cursul mai atractiv și invers, dar aceasta frecvent nu funcționează – 

cumpărătorul ar putea pune la îndoială calitatea cursului și competența trainerului dacă prețul este prea 

mic, și invers, prețul mare poate insufla incredere și disponibilitate mai mare de a fi cumpărat. 

Ca și în cazul altor produse/servicii pentru stabilirea prețului cursurilor pot fi aplicate 3 metode: 

1. stabilirea prețului în funcție de costuri – în acest caz se identifică toate cheltuielile legate 

de pregătirea și livrarea cursului (arendă spațiu, rechizite, apa, pauze de cafe, recompensele 

trainerului, cheltuieli de marketing, recompensele asistenților etc.) și se stabilește care este numărul 

mediu de persoane în grup. Prin raportarea cheltuielilor totale la numarul de persoane în grup se va 

determina chetueilile ce revin unei persoane. Adaugând o marjă de profit la costurile per persoană 

(ca exemplu, 50%), se obține prețul cursului pentru o persoană. În cazul acestei metode de formarea 

a prețului, pentru a asigura profitabilitate cursului trebuie de luat în calcul absolut toate cheltuielile, 

iar grupul de cursanți să fie format dintr-un număr egal sau mai mare comparativ cu cel anticipat, în 

caz contrar se va pierde profitul. 

2. stabilirea prețului în funcție de concurență – în acest caz prețul se stabileste în funcție 

de media existentă pe piață la cursuri cu exact aceeași tematică sau cu tematici similare. Un moment 

important – publicul țintă poate accepta prețurile mari ale unor concurenți deoarece au încredere în 

calitatea cursului și expertiza trainerului, certificatul eliberat de ei este credibil etc., dar nu este 

garantat că ei vor fi dispuși să plătească același preț pentru cursul oferit de altcineva. Aplicând 

această metodă de formare a prețului este important de a testa care este reacția publicului la prețul 

oferit. Testarea poate fi făcută prin afișarea diferitor prețuri în diferite intervale de timp sau în 

campanii diferite de marketing, ulterior prețurile vor fi ajustate în funcție de comportamentul 

consumatorilor. 

3. stabilirea prețului în funcție de disponibilitatea cursanților de a plăti – metoda 

pornește de la faptul că atăt necesitățile de formare a utilizatorilor cât și posibilitățile de plata sunt 

diferite, respectiv, pentru a acoperi mai multe segmente de clienți vor fi oferite versiuni diferite ale 

cursului. Ca exemplu, sunt afișate versiunile Basic și Premium ale cursului, cu facilități, dar și cu 

prețuri diferite utilizatorul având posibilitatea de a alege versiunea care îi convine mai mult. 

Fiecare dintre cele 3 metode de stabilire a prețului are avantajele dar și dezavantajele sale, 
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respectiv, la stabilirea prețului este bine să fie luate în considerație toate 3. 

Plasarea cursurilor 

Plasarea cursurilor se refere la canalele prin care sunt expuse spre vânzare cursurile. Există 

3 canale prin care cursurile pot fi vândute: 

▪ prin intermediul unei platforme specializate/marketplace în vânzarea cursurilor online; 

▪ prin intermediul unei organizații specializată în vânzarea și administrarea cursurilor; 

▪ prin canale proprii – web a cursului, paginile cursului pe rețelele de socializare etc. 

Marketplace-uri pentru cursuri online – sunt platforme online prin intermediul căror 

oricine își poate expune spre vânzare cursuri, platforma asumându-și atragerea pe platformă a unui 

număr cât mai mare de utilizatori. Grație platformei, cumpărătoul poate găsi în același loc multiple 

cursuri la tematica de care este interesat (toate ofertele vânzătorilor fiind listate într- un catalog 

comun de cursuri), iar vânzătorul se poate adresa prin intermediul platformei la un număr foarte 

mare de potențiali cumpărători. Pe lângă faptul că platforma asigură conexiunea dintre 

cumpărătorul și vânzătorul de cursuri online, ele mai soluționează și diverse probleme legate atât 

de logistica cursului (găzduire web a cursului, vânzări, încasări de plăți, marketing etc.) cât și de 

managementul cursului (înscriere la curs, monitorizarea progresului, comunicare, evaluarea 

cunostintelor, generarea certificatelor etc.). Unele platforme oferă și soluții digitale ce pot fi 

utilizate la etapa de creare a conținuturilor cursului. 

Fiecare marketplace are modelul său de monetizare (din ce câștigă bani – din vâzarea 

cursurilor sau din alte servicii, ex., cursurile sunt gratuite dar se percep taxe pentru eliberarea 

certificatelor), dar și modelul prin care sunt recompensați autorii de cursuri. Spre exemplu, autorii 

de cursuri primesc 50% din încasările din vânzarea cursurilor prin intermediul platformei 

www.udemy.com, iar cei care își vând cursurile pe www.skillshare.com sunt remunerați sub formă 

de royalty (plată pentru dreptul de autor) pentru fiecare minut de vizualizare a cursului amplasat pe 

platformă. 

Accesați link-ul pentru a afla despre cum funcționează 12 cele mai populare marketplace-uri 

pentru cursuri: https://instructor-academy.onlinecoursehost.com/best-online-course-marketplaces/ 

Organizații specializate – sunt anumite unități instituționale specializate în dezvoltarea și 

livrarea programelor ÎPV. Se obișnuiește ca în cadrul universităților/colegiilor să există unități 

responsabile de formarea continuă (ex. în ASEM sunt Școala de Formare Continuă, MACIP etc.), 

care dezvoltă propriile programe, dar și pot susține profesorii și experții să dezvolte și să vândă 

programe ÎPV din numele acestor unități instituționale/comanii. În același timp, pot exista diverse 

ONG-uri, companii private (ex. compania Proactive) care fac același lucru – dezvoltă și 

comercializează cursuri ÎPV. 

Avantajele utilizării acestui canal: 1. va fi mai ușor de ajuns la publicul țintă (cel puțin la 

etapa de lansare pe piață a autorului), unitatea instituțională/compania având deja un nume, clienți 

fideli, experiență în marketing etc.; 2. va fi mai simplu de a identifica tematica și formatul cursului 

– unitatea instituțională/compania are experiență și tehnici legate de studiul pieței, analiza 

potențialului cursului, cunoaște care sunt tendințele pieței, specificul diferitor categorii de clienți 

etc. 3. autorului îi este mai simplu să dezvolte cursul – unitatea instituțională/compania preea 

procesele legate de administrare, marketing, vânzare curs, dar și unele procese legate de elaborarea 

cursului, spre exemplu, editarea materialelor didactice (text, video etc.), digitalizarea sarcinilor 

practice etc. 

Important: la încheierea acordului de colaborare trebuie să fie negociate 2 aspecte: 1. cum 

va fi remunerat autorul; 2. cui vor aparține drepturile de autor asupra cursului. Aceste două 

momente sunt decisive, în special, dacă cursul va fi livrat online, în regim asincron 

Canale proprii – autorul se ocupă individual de întregul proces de analiză și testare a 

pieței, dezvoltare conținut, administrare curs, marketing și vânzări sau angajează persoane care vor 

fi responsabile de anumite procese legate de elaborarea, managementul și vânzarea cursului. 

Avantajele canalului: 1. autorul deicide individual cum va arăta și cum va fi promovat, 

http://www.udemy.com/
http://www.skillshare.com/
https://instructor-academy.onlinecoursehost.com/best-online-course-marketplaces/
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administrat cursul; 2. Autorul gestionează individual fluxurile financiare. Dezavantaje: 1. Scoaterea 

produsului pe piață poate necesita mult timp, autorul fiind responsabil de absolut toate procesele; 2. 

Ignorarea unor procese importante – timpul pe care îl are la dispoziție autorul, dar și competențele 

pe care le posedă sunt limitate, respectiv, vor fi date priorități unor procese (spre exemplu, 

calității informației incluse în curs), alte procese fiind ignorate (spre exemplu, din lipsă de timp, 

comunicarea curentă cu utilizatorii și/sau cu persoanele interesate de curs va fi ignorată.) Pentru a 

depăși aceste dezavantaje autorul poate angaja persoane care să fie responsabile de anumite 

procese, dar acest lucru va fi dificil, din punct de vedere financiar, la etapa de lansare pe piață a 

cursului. 

Important: Pentru a asigura vanzarea cursurilor prin acest canal, este nevoie de a investi 

timp și bani în promovarea atât a cursului cât și a expertului. 

Bonus! Importanța paginii de vânzare a cursului. 

Indiferent de modul în care va fi organizat cursul (online, offline, hibrid), acesta are nevoie 

de participanți/utilizatori, care la rândul său trebuie să afle despre existența cursului, dar și să 

înțeleagă ce beneficii va obține de la cursul respectiv. Aceste sarcini pot fi soluționate prin 

elaborarea unei pagini de vanzarea a cursului (landing page), care va fi accesibilă online, va conține 

cele mai relevante informații pentru utilizatori, dar și prin intermediul cărei doritorii se vor înscrie 

la curs. Dacă cursul are o astfel de pagină, toate campaniile de marketing trebuie să fie conectate cu 

pagina respectivă. Pagina va oferi și posibilitatea de a analiza de unde vin clienții și care din 

informația plasată online prezintă pentru ei un interes mai mare. 

O pagină de vânzări necesită două lucruri: textul și designul. Pentru a scrie un text perfect, 

este important de a cunoaște publicul, ce necesități/interese are și cum poate fi convins. Cu alte 

cuvinte, textul de pe pagina web trebuie să raspundă la 3 întrebări cheie: 1. pentru cine este cursul; 

2. ce îi va oferi acest curs; 3. prin ce acest curs este benefic pentru el. 

În ceea ce privește designul paginii, pentr acesta nu este nevoie de competențe tehnice 

specifice (web design și programare). În acest scop pot fi utilizate platforme online (constructoare 

de site-uri), care oferă sabloane gata făcute, ușor de personalizat/adaptat. Unele platforme ce pot fi 

folosite în acest scop: www.leadpages.com, https://tilda.cc, https://onepagelove.com, 

www.wix.com, www.learnworlds.com/school-website. 

Pentru a atinge rezultate bune, pagina de vânzări trebuie să conțină 3 elemente importante: 

1. Titluri scurte centrate pe valoarea cursului. Chiar la inceputul pagii trebui să fie afișat 

titlu cu text mare, vizibil, în baza cărui vizitatorii âși vor crea impresia despre ce vor găsi pe pagină. 

În același timp, trebuie să fie prezentate pe scurt beneficiile oferite de curs. 

2. Cuvinte/expresii ce îndeamnă la acțiune. Vizitatorii paginii trebuie să fie implicați, 

entuziasmați și atrași de cursurile dvs. În acest scop se folosesc cuvinte/expresii care să-i motiveze 

spre acțiune (ca exemplu: descoperă, explorează, învață, îmbunătățește etc. 

3. Dovezi și testimoniale. Deoarece este expus spre vânzare un produs informațional, 

trebuie de confirmat valoarea acestuia prin dovezi care vin de la foștii și actualii utilizatori. Se 

recomandă prezentarea unor statistici relevante, afișarea pe pagină a comentariilor recepționate prin 

email, messenger, viber etc. de la cursanți. Dovezi ale calității cursului pot fi și unele publicații pe 

site-uri de noutăți, în media, la TV etc. cu referire la curs. 

Accesași linkul pentru mai multe sfaturi cu referire la conținutul paginii de vânzări a 

cursurilor https://www.learnworlds.com/course-landing-page-with-examples/#twenty 

Promovarea cursurilor 

Succesul și profitabilitatea cursurilor depind nu doar de calitatea conținutului și de expertiza 

trainerului, dar și de modul în care acesta este promovat. În același timp promovarea va avea 

impactul scontat asupra profitabilității cursului doar dacă este organizată astfel, încât să fie luat în 

calcul traseul pe care îl parcurge cumpărătorul din momentul în care a aflat despre curs, pănă face 

achiziția propriu zisă. În marketing acest traseu este descris prin instrumentul care poartă numele 

de pâlnie de vânzări - instrument care descrie specificul etapelor prin care trece cumpărătorul din 

http://www.leadpages.com/
https://tilda.cc/
https://onepagelove.com/
https://onepagelove.com/
http://www.wix.com/
http://www.learnworlds.com/school-website
https://www.learnworlds.com/course-landing-page-with-examples/#twenty
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momentul conștientizării necesității unui produs/serviciu, până în momentul în care va face 

achiziția. Pentru a avea o campanie de success este nevoie ca instrumentele de promovare associate 

fiecărei etape din pâlnie să fie focusat pe finalitatea anticipate de la etapa respectivă. 

Conform pâlniei de vânzări, cumpărătorul de cursuri parcurge 5 etape ce trebuie de luat în 

calcul la organizarea promovării: conștientizare, interes, dorință, acțiune, loialitate. 

Forma pâlniei indică că la fiecare etapă numărul de persoane din pânie devine tot mai mic, 

respectiv, sarcina promovării constă atât în atragerea a unui număr cât mai mare de persoane în 

pâlnie, cât și diminuarea pierderilor de potențiali cumpărători care au loc la trecerea de la o etapă la 

alta. Vom analiza în continuare care sunt sarcinile promovării la fiecare etapă a pâlniei și ce 

instrumente pot fi utilizate pentru a atinge rezultatele așteptate. 

 
Etapa de CONȘTIENTIZARE 

La aceasta etapă promovarea urmărește scopul de a capta atenția publicului țintă prin 

conținut convingător, branding și printr-un mesaj care să iasă în evidență. Dacă cursul are o pagină 

web, scopul campaniei de promovare constă în atragerea unui trafic cât mai mare pe web, 

fără aceasta măsurile întreprinse la următoarele etape ale pâlniei nu au sens. Pentru a atrage trafic 

pot fi folosite mai multe canale: 

 Publicarea informației pe web, care va fi accesibilă persoanelor care intra pe web în 

căutarea informațiilor de acest gen sau sunt direcționate spre web de către motoarele de căutare etc. 

 Publicitatea plătită pe Facebook, Instagram, Google, Linkedin, pe site-uri de 

publicitate, alte site-uri cu flux mare de vizitatori, care va ajuta ca informația să fie afișată anume 

persoanelor care au nevoie de cursul respectiv; 

 Publicarea articolelor, postări pe blog/vlog legate de tematica cursului. Scrierea 

articolelor este una dintre cele mai relevante căi de a atrage atenția persoanelor interesate de 

conținutul cursului. Prin articole și postările în blog/vlog sunt demonstrate expertiza trainerului, 

abilitățile, experiența. Pentru un impact mai bun, articolele/postările pot conține chiar anumite părți 

șin conținutul cursului. 

 Producerea de content în social media. Conținutul pentru social media este similar 

celui din articole și postările în blog/vlog. Conținutul distribuit prin rețele de socializare (pagina 

din Facebook, canalul din Telegram sau Youtube etc.) trebuie să fie focusat pe 

problemele/durerile/interesele grupul țintă, conexe cu tematica cursului. În baza acestor probleme 

pot fi elaborate tutoriale simple și scurte, ghiduri complexe etc. Nu există o strategie „perfectă” 
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pentru conținuturile din social media, totul se rezumă la identificarea platformei potrivite pentru 

conținutul livrat, persistența și încercarea continuă a diferselor tipuri de conținut. 

 Dezvoltarea legăturilor și rețelelor. Ăn scopuri promoționale poate fi folosit publicul 

altor persoane pentru a genera trafic – scrierea de postări pentru alte bloguri, influenceri, partajarea 

de conținut pe paginile și în grupurile altor persoane, apariții în podcasturi, interviuri, publicații în 

buletine informative relevante etc. 

Etapa de INTERES 

Dacă la etapa precedentă era nevoie de a capta atenția publicului țintă, la aceasta etapă se 

aplică tehnici prin care să fie menținută atenția. 

Tehnici ce permit menținerea atenției vizitatorilor: 

 Aplicarea tehnicilor lead magnit. Termenul „lead” se referă la datele de contact ale 

persoanelor pentru care conținutul cursului este relevant, iar ”lead magnitul” este ceva valoros ce 

este oferit potențialului cumpărător în schimbul datelor de contact. 

Există o mulțime de magneți ce pot fi folosiți în scopul de a colecta datele de contact a 

publicului interest de conținutul cursului: oferirea de texte în format PDF, ghiduri, rapoarte, lectii 

video gratuite, checklist-uri, tutoriale, șabloane, lecții de probă (1-2 sesiuni gratuite), cupoane de 

reduceri, tombole etc. 

Această metodă de menținere a atenției va funcționa dăcă este oferit ceva care contează cu 

adevărat pentru publicul interesat de tematica cursului. 

 Ghiduri aprofundate (articole sau video). Articolele sau videourile afișate la această 

etapa trebuie să fie mai profunde și mai complexe comparativ cu cele oferite la etapa de 

conștientizare. La această etapă pot fi oferite resurse noi sau pot fi setate astfel postările la etapa de 

conștientizare, încăt să fie accesibilă doar o parte din conținut, cealaltă parte devenind accesibilă 

doar după ce sunt lăsate datele de contact. 

 Webinare gratuite. Pot webinare live sau preînregistrate, cu o durată de 0,5 – 1,5 ore, 

oragnizate într-un format captivant și interactiv. Webinarul trebuie să conțină 1-2 subiecte relevante 

din curs, prin care va fi demonstrate publicului țintă importanța conținutului dar și expertiza 

trainerului. 

 Remarketing - reamintirea persoanelor care au fost interesate de publicitate, articole etc. 

folosite la prima etapă despre curs. Prin utilizarea unor tehnici speciale, persoanele care au deschis 

articolele, videoclipurile, au intrat pe pagina web a cursului pot vedea repetat publicitatea sau alte 

materiale promoționale. 

Etapa de DORINȚĂ 

În partea de sus a pâlniei, acțiunile de promovare erau focusate inițial pe captarea atenției 

(conștientizarea) publicului țintă, apoi pe păstrarea atenției (interesul) prin conținuturi mai 

aprofundate și mai valoroase. Dacă totul a fost făcut corect, persoanele interesate au oferit datele de 

contact în schimbul lead magnitului de care au beneficiat. Dar încă nu s-a reușit transformarea 

interesului cumpărătorului țintă în dorința de a cumpăra cursul. 

Scopul promovării la această etapă constă în construirea unei strategii de comunicare (prin 

Email, Messenger, Telegram, Slack etc.) cu publicul care a oferit datele de contact, prin care se 

urmărește convingerea acestuia de faptul că expertul poate sa-i ofere soluții pentru problema 

specifică pe care o are. În acest scop, pentru canalul de comunicare selectat va fi construita o 

pâlnie, în conformitate cu care vor fi trimise mesaje cu o anumită regularitate și logică. 

Spre exemplu, dacă va fi folosit emailul drept canal de comunicare, persoana care a lasat 

datele de contact va fi abordată repetat prin mesaje care au menirea de a o determina sa facă 

achiziția. În acest scop, vor fi expediate treptat mesaje care urmăresc: 

Pasul 1: Stabilirea încrederii; Pasul 2: Consolidarea autorității; Pasul 3: Conștientizarea 

durerii; Pasul 4: Oferirea soluției. 

Fiecare pas presupune transmiterea a 2-3 mesaje, focusate pe atingerea obiectivului aflat în 

vizorul etapei respective a campaniei de email marketing. Spre exemplu, pentru a insufla încredere 
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potențialului cumpărător, vor fi trimise 3 mesaje la adresa indicată de utilizator: 

E-mail 1: Bun venit și acces la lead magnit – conține un mesaj de mulțumire pentru 

interesul persoanei față de conținutul lead magnitului și un link de unde va fi descărcat acesta. 

E-mail 2: Povestea trainerului – este oferită o informativa atractivă despre trainer, iar în 

calitate de bonus poate fi oferit accesul la un articol mai valoros. 

E-mail 3: Misiunea trainerului și ce urmează – vor fi prezentate valorile de bază, dar și 

oferite informații cu referire la conținutul educational, pentru a înțelege la ce se pot astepta 

cursanții. 

Accesați linkul pentru a afla mai multe despre cum pot fi construite campaniile de e-mail 

marketing pentru vanzarea cursurilor https://www.inboxarmy.com/email-marketing- guide/email-

marketing-for-online-courses. 

Etapa de ACȚIUNE 

Această este etapa către care trebuiau să ducă toate măsurile întreprinse la etapele precedente 

– nu este suficient ca publicul țintă să afle despre curs și să citească articolele, să participle la 

webinare etc., sarcina întregii campanii este motivarea publicului să cumpere cursul. 

Pentru a atinge obiectivul se va opera cu două elemente cheie: 1. imboldul spre acțiune; 2. 

pagina de vânzare a cursului. Aceste două elemente funcționează împreună, deoarece imboldul spre 

acțiune cu care s-a finalizat campania prin e-mail de la etapa precedentă trebuie să direcționeze 

publicul țintă spre pagina de vânzări a cursului. 

Există mai multe moduri de a face acest lucru, dar în mare parte, magia se întâmplă în 

interiorul pâlniei de e-mail (sau de pe alt canal de comunicare). Până la acest moment publicul țintă 

a fost antrenat într-o călătorie captivantă, i-a fost captată și menținută atenția, interesul a fost 

transformat în dorință, i-a fost insuflată încredere și au fost consolidate relațiile, i-au fost oferite 

diverse resurse valoroase. Respectiv, publicul este pregătit pentru a face achiziția – este timpul de a 

trece la următorul pas: îndemnul spre acțiune. 

Prin acest pas cumpărătorii potențiali sunt puși în fața deciziei – să cumpere sau cel puțin să 

vadă oferta, care este plasată pe pagina de vânzare a cursului. în ofertă publicului îi va fi reamintită 

problema cu care se confruntă; prezentată soluția oferită de trainer; dezvăluite beneficiile de bază; 

prezentați următorii pași. 

Un moment cheie pe pagina de vânzare va fi butonul spre acțiune (ex. „înscrie-te acum”) 

prin intermediul cărui vizitatorul poate începe procesul de cumpărare a cursului. 

Accesați linkul pentru a afla mai multe despre cum trebuie să arăte o pagină de vânzări cu 

impact ridicat https://foundr.com/articles/building-a-business/online-courses/online-course-landing- 

sales-page 

Etapa de LOIALITATE 

După ce vânzarea a fost finalizată se recomandă continuarea campaniei de promovare, 

urmărind loializarea cumpărătorilor atăt a publicului care a cumpărat, cât și a celui ce nu a cumpărat. 

Dacă persoana a cumpărat, loializarea îl va motiva: 

 să cumpere și să participe la cursurile viitoare; 

 să contribuie la generarea de noi idei de cursuri; 

 să participe la testarea proiectelor viitoare; 

 să recomande cursul altor persoane; 

 să ofere recenzii, testimoniale, studii de caz de succes. 

În acest scop pot fi create forumuri, grupuri private pe Facebook, Telegram, Slack etc., prin 

care se va menține relația cu trainerul dar și cu ceilalți cusanți pentru a primi raspuns la intrebări, a 

face schimb de experiență, a primi acces la content suplimentar și/sau servicii după finalizarea 

cursului. O comunitate de acest gen permite trainerului să distribuie și să testeze conținuturi noi, să 

adreseze întrebări, să adune testimoniale, să observe și să cerceteze publicul, să testeze idei noi și 

proiecte viitoare. 

Dacă persoana nu a cumpărat, oricum se încearcă loializare, aceste persoane fiind o 

https://www.inboxarmy.com/email-marketing-guide/email-marketing-for-online-courses/
https://www.inboxarmy.com/email-marketing-guide/email-marketing-for-online-courses/
https://www.inboxarmy.com/email-marketing-guide/email-marketing-for-online-courses/
https://foundr.com/articles/building-a-business/online-courses/online-course-landing-sales-page
https://foundr.com/articles/building-a-business/online-courses/online-course-landing-sales-page
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resursă valoroasă pentru trainer Acest gru de utilizatori pot ajuta la: 

 înțelegerea greșelilor care au fost comise la etapele precedente de promovare sau chiar la 

etapa de elaborare a cursului; 

 dezvoltarea altor produse ce pot fi mai relevante pentru acest public; 

 țintiți ca și public țintă în următoarele campanii de promovare – dacă nu au cumpărat 

acum, nu este exclus faptul că vor cumpăra cursul în viitor. 

Pentru a beneficia de aceste oportunități este nevoie de a păstra contactele în baza de date și 

de a menține comunicarea prin email (prin campanii de email marketing dedicate acestui grup de 

utilizatori) sau prin alte canale de comunicare. 

La finalizarea fiecărei campanii de promovare și vânzare a cursurilor se recomandă realizarea 

unei analize pentru a înțelege care au fost succesele și lacunele campaniei, informații care vor fi 

utilie pentru următoarele campanii de promovare. 

 

 

VI. SUPORT INSTITUȚIONAL 
 

STRUCTURI USC RESPONSABILE DE ORGANIZAREA PROGRAMELOR ȘI PRESTAREA  

SERVICIILOR ÎPV 

 
 

Punerea în aplicare a ideilor de învățare pe tot parcursul vieții, Centrul pentru Educație 

Continuă funcționează cu succes la Universitatea de Stat din Comrat, care este o unitate structurală 

a universității și implementează o gamă largă de dezvoltare profesională, programe educaționale 

suplimentare, precum și programe de recalificare pentru specialiștii din învățământul general și 

superior.  

Misiunea Centrului este de a coordona serviciile educaționale calitative în domeniul 

educației generale și continue pentru adulți în colaborare cu facultățile Universității de Stat din 

Comrat și alte instituții de învățământ din țară și de peste hotare, în scopul satisfacerii nevoilor 

adulților de dezvoltare personală și profesională, de actualizare sau de dobândire a unor noi 

cunoștințe și abilități necesare pentru integrarea activă în societate și pe piața muncii în cadrul 

implementării programelor de educație continuă.  

Astfel, activitatea Centrului de învățare pe tot parcursul vieții are drept scop furnizarea de 

servicii în domeniul învățării pe tot parcursul vieții pentru adulți, inclusiv 

- populația adultă a Republicii Moldova; 

- organizații care desfășoară activități educaționale și educatori; 

- angajatorii și asociațiile acestora; 

- organizații non-profit cu orientare socială; 
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- autoritățile executive regionale, autoritățile publice și organismele de autoguvernare 

locală. 

Centrul LLL este dotat cu tehnologie informatică modernă. 

Participarea la proiectul Compass a făcut posibilă achiziționarea de echipamente care să 

satisfacă pe deplin nevoile universitare. Pentru a crește atractivitatea și accesul la învățarea pe tot 

parcursul vieții, metodologia e-learning a fost revizuită și a fost adaptată metodologia e-learning. 

 
 

VII. SOLUȚII DIGITALE 
>> solutii digitale pentru elaborarea conținuturilor cursurilor ULLL  

 

https://articulate.com          www.ispring.ru                     https://www.thinkific.com  

 

 

>> solutii digitale pentru administrarea  și vânzarea cursurilor  

 

https://www.learnworlds.com                           https://getcoursefunnels.in  

 

>> solutii digitale pentru lucru cu echipa  

 

https://asana.com                     https://trello.com                                       https://clickup.com  

 

 

 

VIII. SERVICII ULLL 
În US din Comrat serviciile sunt destinate tuturor celor ce solicită o formare pe parcursul 

vieții și sunt orientate pentru a răspunde nevoilor de formare a formabililor  personale și 

profesionale. Unitățile de conținut și strategiile didactice sunt centrate pe formabil, valorifică 

experiența acestora. Conținuturile programelor de formare sunt racordate la Standardele 

profesionale de calitate în formarea/dezvoltarea diferitor categorii de profesionale din Republica 

Moldova. 

Serviciile ÎPV ale USC: 

1. Informații privind serviciile centrului LLL 

Informațiile privind serviciile oferite de Centrul LLL sunt disponibile pe site-ul KGU, 

pagina Centrului de formare continuă și conțin: lista cursurilor oferite, programele de curs, numărul 

de credite, costul, orarul, departamentele și unitățile responsabile de implementarea programului 

etc. 

Beneficiari: utilizatori individuali și corporativi ai serviciilor de LLL. 

Condiții de prestare a serviciilor: gratuit. 

 

2. Suport și consiliere 

Serviciul de suport al Centrului de Educație Continuă este conceput pentru a asigura 

accesibilitatea la informațiile privind serviciile de LLL oferite de KSU, are ca scop sprijinirea 

beneficiarilor în alegerea programelor adecvate nevoilor lor și include: 

1. Manualul/broșura pentru beneficiarii de educație continuă este un document online 

care conține informații despre Centru în general și despre serviciile oferite de KSU; 

2. Acte normative - documente de nivel intern, regional și național; 

 

3. Întrebări frecvente - o secțiune de pe pagina web a Centrului de Educație Continuă (site-

ul KDU), care oferă  

https://articulate.com/
https://articulate.com/
http://www.ispring.ru/
https://www.thinkific.com/
https://www.thinkific.com/
https://www.learnworlds.com/
https://www.learnworlds.com/
https://getcoursefunnels.in/
https://getcoursefunnels.in/
https://asana.com/
https://asana.com/
https://trello.com/
https://trello.com/
https://clickup.com/
https://clickup.com/
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răspunsuri la cele mai frecvente întrebări ale beneficiarilor cu privire la LLL în general și la 

serviciile LLL oferite de KDU; 

4. Consiliere și informare directă - sprijinirea utilizatorilor individuali în alegerea unui 

program de învățare pe tot parcursul vieții (online/offline, e-mail; telefon); 

5. Ajustarea și îmbunătățirea programelor - adaptarea în funcție de solicitările clienților 

corporativi (chestionare, consultări cu beneficiarii, studiu de piață etc.), elaborarea planurilor de 

studiu individuale prin intermediul platformei Moodle.  

Beneficiari: utilizatorii individuali și corporativi ai serviciilor de formare continuă. 

Condiții de prestare a serviciilor: gratuit. 

3. Consilierea în dezvoltarea cursurilor LLL 

Serviciul este conceput pentru a oferi sprijin și asistență autorilor de cursuri LLL 

(familiarizarea cu reglementările și cerințele privind conținutul didactic al programelor, asistență în 

toate etapele de dezvoltare, promovare și implementare a programelor). 

Beneficiari: Centre/departamente, profesori KSU implicați în implementarea programelor 

LLL; beneficiari externi - centre specializate din alte instituții de învățământ, companii private etc., 

furnizori de servicii LLL. 

Condiții de prestare a serviciilor:: gratuit pentru unitățile KDU, contra cost pentru 

furnizorii externi de servicii. 

4. Consiliere și sprijin pentru cadrele didactice în vederea pregătirii pentru viitoarea lor 

evaluare 

Acordarea de asistență cadrelor didactice în pregătirea documentelor de atestare și în 

completarea portofoliilor lor. Întocmirea unui plan de sprijin metodologic pentru cadrele didactice 

care se pregătesc pentru certificare, ținând cont de "domeniile problematice" identificate pe baza 

unui chestionar. 

Completarea cadrului legal și de reglementare pentru certificare și o bancă de idei 

metodologice. Asistență în identificarea perspectivelor de dezvoltare profesională 

Beneficiari: cadre didactice din țară/ profesori din instituțiile de învățământ general. 

Condiții de prestare a serviciilor:: gratuit și contra plată. 

5. Consiliere pentru obținerea autorizării și acreditării cursurilor LLL 

Serviciul are ca scop acordarea de asistență pentru obținerea autorizării și/sau acreditării 

programelor de cursuri de LLL (atât interne, cât și externe), și anume consilierea și pregătirea unui 

pachet de documente. 

Beneficiari: centrele/departamentele KGU implicate în implementarea programelor LLL; 

beneficiari externi - centre specializate din alte instituții de învățământ, companii private etc., 

furnizori de servicii LLL. 

Condiții de prestare a serviciilor:: gratuit pentru unitățile KDU, contra cost pentru 

furnizorii externi de servicii. 




