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I. DISPOZIŢII GENERALE 

1.1. Domeniul de aplicare a Regulamentului 

Regulamentul oferă repere normative şi metodologice necesare funcţionării adecvate a Centrului 

Universitar de Informare, Orientare Profesională şi Ghidare în Carieră (în continuare CEGHID) a 

potenţialilor studenţi din rândul absolvenţilor liceelor/colegiilor, precum şi a studenţilor/masteranzilor 

Universităţii Tehnice a Moldovei (în continuarea Universitatea). 

Fiind pus în aplicare, inclusiv prin spaţiul virtual, Regulamentul va fi utilizat şi de 

departamentele de specialitate, alte subdiviziuni ale Universității implicate tangenţial în aria 

domeniului de activitate a CEGHID. 

În plan extern, Regulamentul poate servi ca document informativ atât entităţilor mediului 

economic interesate în stabilirea relaţiilor de parteneriat reciproc avantajos cu Universitatea, cât şi 

instituţiilor de învăţământ de formare profesională de toate nivelurile interesate de schimbul de 

experienţă în domeniul vizat. 

1.2. Statutul juridic al CEGHID şi locul acestuia în structura Universității 

CEGHID este succesorul Centrului Universitar de Informare şi Orientare Profesională 

(CENIOP), creat în anul 2006 ca structură specializată a Universităţii în conformitate cu prevederile 

Proiectului TEMPUS JEP-25121-2004 „Serviciul de orientare şi plasare a studenţilor”. 

CEGHID nu este persoană juridică, nu dispune de cont bancar şi mijloace financiare proprii. 

Centrul este dotat cu echipament necesar pentru funcţionare cu dreptul de gestionare operativă internă. 

La nivelul rectoratului, activitatea Centrului este subordonată prorectorului pentru formare continuă și 

parteneriate. Personalul Centrului este încadrat în funcţie conform statelor aprobate de rector. Centrul 

este amplasat pe adresa: str. Studenţilor, 9/9, corpul de studii nr. 5, UTM, MD-2045, mun.Chişinău. 

1.3. Cadrul legal de activitate a CEGHID 

În activitatea sa CEGHID se conduce de Constituţia Republicii Moldova, Codul educaţiei, 

actele normative ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, Strategia naţională de dezvoltare 

,,Moldova 2020”, Carta Universităţii şi prevederile documentelor normativ-reglatorii ale Universităţii, 

actele legislative şi normative în domeniul ocupării forţei de muncă în republică, precum şi de 

prevederile stipulate în prezentul Regulament. 
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II. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE CENTRULUI 

 

2.1. Misiunea CEGHID 

Misiunea Centrului constă în realizarea educaţiei potenţialilor candidaţi în studenţi, precum şi a 

studenţilor Universității interesaţi să-şi clarifice aspiraţiile privind viitoarea carieră profesională. 

CEGHID asigură această misiune prin prestarea gratuită beneficiarilor a unei game largi de servicii: 

sprijin informaţional privind oportunităţile de studii la UTM şi relaţiile cu mediul de afaceri; consiliere 

în orientarea profesională şi în realizarea unei cariere profesionale de succes după absolvirea 

Universităţii. 

2.2. Funcţiile de bază 

Activitatea CEGHID se axează pe următoarele funcţii de bază: 

 promovarea valorilor universitare şi a imaginii Universităţii în mediul educaţional de toate 

nivelurile, mediul economic şi mediul sociocultural din republică; 

 oferirea oportunităţilor de carieră tinerilor din sistemul educaţional prin activităţi specifice de 

consiliere şi orientare în carieră, care vizează: 

 orientarea şi consilierea elevilor/studenţilor astfel încât aceştia să poată fi capabili să-şi 

planifice şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional şi de carieră; 

 reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră; 

 stabilirea relaţiilor de parteneriat cu mediul economic şi promovarea procesului de inserţie reuşită 

a absolvenţilor Universității pe piaţa muncii din republică. 

2.3. Atribuţiile CEGHID 

În scopul asigurării misiunii şi funcţiilor sale de bază Centrului îi sunt atribuite următoarele 

activităţi: 

 consolidarea bazei informaţionale a Centrului; 

 actualizarea continuă a site-ului Centrului: www.cariera.utm.md; 

 asistenţă privind orientarea profesională a liceenilor prin familiarizarea acestora cu studiile la 

Universitate, inclusiv prin organizarea întrunirilor în licee, olimpiadelor la disciplinele tehnice, 

zilelor uşilor deschise; expoziţiilor „Creaţia deschide Universul” etc.; 

 asistenţă consultativă ce ţine de interesul studenţilor privind viitoarea carieră profesională; 

 familiarizarea studenţilor, masteranzilor şi mediul profesoral cu Baza informaţională privind 

reţeaua întreprinderilor din Republica Moldova; 

 informarea studenţilor privind situaţia pe piaţa forţei de muncă din republică şi legislaţia muncii; 

http://www.cariera.utm.md/
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 asistenţă privind căutarea de către studenţi a unui loc pentru petrecerea stagiilor de practică sau a 

unui loc de muncă, completarea CV şi a scrisorilor de intenţii; 

 stabilirea relaţiilor de parteneriat „Universitate - Întreprindere”; 

 asistenţă întreprinderilor privind recrutarea absolvenţilor Universităţii; 

 organizarea târgurilor locurilor de muncă pentru absolvenţi, inclusiv a unei platforme on-line 

permanente; 

 organizarea „meselor rotunde” şi întâlnirilor cu absolvenţii şi conducătorii unităţilor economice; 

 organizarea instruirii studenţilor privind managementul carierei profesionale; 

 monitorizarea angajării absolvenţilor Universităţii în câmpul muncii; 

 participarea la forurile republicane ale meseriilor şi profesiilor; 

 organizarea schimbului de experienţă cu centrele similare din ţară şi străinătate. 

2.4. Drepturile CEGHID 

Centrul are următoarele drepturi: 

 să solicite şi să primească de la structurile Universităţii informaţii necesare activităţii sale; 

 să organizeze, să participe, să se implice activ în desfăşurarea expoziţiilor, conferinţelor 

ştiinţifice, simpozioanelor, meselor rotunde, seminarelor, ciclurilor de lecţii şi altor activităţi 

publice, ce corespund tematicii obiectivelor Centrului; 

 să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi 

dotaţii din partea statului sau întreprinderilor; obţinerii granturilor şi burselor din partea 

fundaţiilor şi organizaţiilor naţionale, străine sau de la persoane particulare; 

 să încheie cu persoane fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale privind orientarea 

profesională, informarea şi plasarea studenţilor în câmpul muncii; 

 să reprezinte şi să apere interesele legale ale studenţilor atât în organizaţiile de stat, obşteşti, 

particulare, cât şi la nivel internaţional; 

 să benefiicieze de serviciile universitare, iar la necesitate şi extrauniversitare, pentru 

multiplicarea materialelor informaţionale, difuzarea materialelor publicitare şi informaţionale 

prin mijloacele de comunicare Internet, TV, radio, mass-media; 

 să elaboreze buletine, pliante, ziare, reviste informaţionale privind studiile la Universitate. 



 

Regulament 

privind organizarea şi funcţionarea Centrului 

Universitar de Informare şi Ghidare în Carieră la 

Universitatea Tehnică a Moldovei – CEGHID UTM 

Cod: REG-0-OFCEGHID 

Ediţia 1 

Revizia 0 

 

5 

 

 

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CEGHID 
 

3.1. Conducerea CEGHID 

Organul superior de coordonare şi monitorizare a activităţilor Centrului este Consiliul 

Coordonator de Administraţie (în continuare Consiliul Coordonator) care este format pe principii de 

reprezentanţă a conducerii Universităţii, studenţilor, corpului profesoral didactic şi absolvenţilor UTM, 

după cum urmează: 

 preşedinte al Consiliului Coordonator – prorectorul pentru formare continuă și 

parteneriate a Universității; 

 vicepreşedinte al Consiliului Coordonator – director CEGHID; 

 reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă; 

 șef secţie Informare, orientare profesională şi formare contingent studenţi (IOPFCS), 

CEGHID; 

 șef secţie Relaţii cu întreprinderile şi plasament (RIP), CEGHID; 

 reprezentanţi ai facultăţilor propuşi de consiliile facultăţilor; 

 reprezentanţi ai studenţilor propuşi de Senatul studenţesc; 

 reprezentanţi ai Asociaţiei absolvenţilor Universității - ALUMNI. 

Atribuţiile Consiliului Coordonator sunt stabilite prin Regulamentul respectiv examinat la 

şedinţa acestuia şi aprobat de către Senatul Universităţii. 

Centrul este administrat de către director, cadru didactic al Universităţii, numit prin ordinul 

rectorului Universităţii pentru o perioadă de 5 ani cu posibilitatea realegerii. 

Directorul CEGHID are următoarele atribuţii: 

 este responsabil de activitatea integrală a Centrului; 

 organizează activităţile Centrului în conformitate cu planul de activităţi aprobat de Consiliul 

Coordonator; 

 asigură îndeplinirea obiectivelor şi a atribuţiilor prevăzute de prezentul Regulament şi poartă 

răspundere personală pentru exercitarea funcţiilor Centrului universitar şi utilizarea conform 

destinaţiei a alocaţiilor bugetare; 

 prezintă propuneri privind formarea bugetului Centrului pentru aprobare de către Consiliul de 

Administraţie al Universităţii; 

 prezintă rapoarte despre activităţile Centrului la Consiliul Coordonator, Consiliul de 

Administraţie şi Senatul Universităţii; 

 reprezintă Centrul în relaţiile cu structurile Universităţii, cu autorităţile publice, cu persoanele 
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fizice şi juridice, semnează documente conform competenţelor atribuite; 

 propune spre angajare şi concediere, conform legislaţiei în vigoare, lucrători ai Centrului; 

 propune mărimea primelor şi suplimentelor acordate salariaţilor Centrului, măsurile de 

stimulare sau sancţionare a acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 aprobă obligaţiile de serviciu ale lucrătorilor Centrului şi asigură un control eficient al 

executării lor; 

 administrează patrimoniul Centrului şi dirijează activitatea financiară; 

 exercită şi alte împuterniciri, atribuite prin actele normative ale Universităţii; 

 studiază şi implementează experienţa avansată a funcţionării centrelor similare din ţară şi de 

peste hotare. 

3.2. Structura organizatorică 

 Structura organizatorică, statele de funcţii şi numărul de persoane angajate ale CEGHID sunt 

reflectate în organigrama din Anexa nr. 1 şi sunt determinate de necesitatea asigurării funcţionalităţii 

Centrului conform direcţiilor principale de activitate stipulate în prezentul Regulament. 

 Personalul Centrului este angajat în conformitate cu Statele tip de funcţii şi include persoane cu 

activitate permanentă ca titulari ai Centrului, persoane angajate prin cumul şi persoane cu activitate în 

baza contractelor de muncă. În activitatea Centrului pot fi antrenate persoane cu activitate fără 

salarizare cu acordul acestora. 

 Atribuţiile şi drepturile personalului Centrului se reflectă în fişele de post elaborate conform 

actelor normative respective şi aprobate de către directorul Centrului. În exercitarea activităţilor, toţi 

angajaţii se conduc de prevederile stipulate în Regulamentul Centrului, precum şi de prevederile 

obligaţiilor de serviciu. 

3.3. Corespondenţa 

a) Împuternicirea semnării. Comunicarea Centrului cu mediul educaţional, mediul economic 

şi mediul sociocultural din Moldova, documentată oficial la nivel universitar, se va efectua cu 

semnăturile respective ale Administraţiei UTM, prin intermediul Secretariatului Universităţii. 

Corespondenţa privind relaţiile externe şi interne ale Centrului, în limita drepturilor şi 

atribuţiilor sale stipulate în prezentul Regulament, se va asigura prin intermediul Secretariatului UTM, 

cu semnăturile directorului sau, după caz, a șefilor de secţii. 

b) Forma semnării. Semnarea corespondenţei oficiale a Centrului se va efectua în scris sau 

electronic cu respectarea normelor reglatorii în vigoare sau care vor apărea la temă pe parcurs. 
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3.4. Colaborarea în cadrul Universității 

În scopul asigurării atribuţiilor sale, Centrul va colabora cu facultăţile, departamentele, alte 

subdiviziuni structurale ale Universității, comitetele sindicale, Senatul studenţesc, organizaţia 

studenţească „BEST-Chişinău”, precum şi cu persoanele din mediul profesoral-didactic al 

Universităţii. 

 

IV. DISPOZIŢII SPECIALE 
 

Sursele de finanţare a CEGHID includ: finanţare de la bugetul de stat conform statelor de 

funcţii, surse financiare obţinute în urma prestării serviciilor contra plată în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare şi actelor normative aprobate de către Senatul Universităţii. 

Centrul este creat, poate fi reorganizat şi lichidat prin Hotărârea Senatului Universităţii. 

Prezentul Regulament poate fi completat ori de câte ori apar modificări în prevederile legale în 

baza cărora a fost elaborat. 
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Anexa nr. 1 

  
 

Organigrama Centrului Universitar de Informare şi Ghidare în Carieră 

al Universităţii Tehnice a Moldovei – CEGHID UTM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1.  

Rectorul UTM 
Consiliul de 

Administraţie al UTM 

 

Consiliul Coordonator 

 

- Preşedintele Consiliului – 

prorector pentru formare continuă 

și parteneriate a UTM; 

- Vice-preşedinte – director 

CEGHID; 

- Reprezentant al Agenţiei 

Naţionale pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă (ANOFM); 

- Şef secţie IOPFCS; 

- Şef secţie RIP; 

- Reprezentanţi ai cadrelor 

didactice a facultăţilor; 

- Reprezentanţi ai studenţilor 

(Senatul Stud., BEST-Chişinău); 
 

- Reprezentanţi ai Asociaţiei 

absolvenţilor UTM - ALUMNI. 

 
Centrul CEGHID 

Director Centru 

 

Secţia 

Informare, Orientare 

Profesională şi Formare 

Contingent Studenţi 

(IOPFCS) 
 

- Sef secţie; 

- Metodist coordonator 

superior; 

- Metodist coordonator 

orientare profesională; 

- Metodist coordonator 

Comisia de Admitere. 

Secţia 

Relaţii  

cu Întreprinderile 

şi Plasament 

(RIP) 

 

- Sef secţie; 

- Metodist coordonator. 


