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I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Centrului de Resurse
Curriculare (în continuare - CRC) din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”
din Chişinău (în continuare - UPSC).
2. CRC este o subdiviziune a facultăţii, specializată în acordarea de asistenţă didactico-ştiinţifică
studenţilor, masteranzilor, cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ general în scopul
asigurării unei formări profesionale pe tot parcursul vieţii.
3. Regulamentul este elaborat în baza:
- Codul Educaţiei al Republicii Moldova, nr.152 din 17.07.2014, Titlul YII - învăţarea pe
tot parcursul vieţii;
- Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulţilor, HG 193 din 24.03.2017;
- Norme metodologice privind formarea profesională continuă, aprobat METS al RM nr.549
din 16 noiembrie 2005;
- Carta Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă" din Chişinău, aprobată la şedinţa
Senatului UPSC din 28 mai 2015, proces-verbal nr. 10;
- Manualul Calităţii, aprobat la şedinţa Senatului UPSC din 25.02.2016, proces-verbal nr. 6;
- Regulamentul intern al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău,
aprobat la şedinţa Senatului din 26 mai 2011, proces-verbal nr. 10.
- Regulament de organizare a studiilor în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion
Creangă ” din Chişinău în baza Sistemului Naţional de Credite de Studii, aprobat la şedinţa
Senatului UPSC din 25 februarie 2016, proces-verbal nr. 6;
- Regulamentul de evaluare internă a programelor de studii în cadrul Universităţii
Pedagogice de Stat „Ion Creangă "din Chişinău, aprobat la şedinţa Senatului UPSC din 30
martie 2017, proces-verbal nr. 7.
4. CRC îşi organizează activitatea în baza Planului de activitate coordonat la nivel de Facultate,
aprobat de către decanul facultăţii.
5. Activităţile în CRC se desfăşoară conform unui orar stabilit la începutul anului de
studii/calendaristic, ţinându-se cont de regimul de funcţionare a facultăţii, aprobat de către
decanul facultăţii.

n. MISIUNEA, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE
6. Misiunea CRC constă în organizarea şi coordonarea activităţilor de informare şi dezvoltare
profesională a studenţilor, masteranzilor, cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ
general cu scopul de a-i ajuta:
a) să se dezvolte personal şi profesional;
b) să se încadreze în munca de cercetare;
c) să adapteze metodele şi tehnicile de lucru nevoilor de învăţareale elevilor secolului
XXI.
7. Scopul CRC este organizarea şi desfăşurarea asistenţeididactico-ştiinţificestudenţilor,
masteranzilor din cadrul UPSC, beneficiarilor cursurilor de formare profesională continuă,
cadrelor didactice din învăţământul general şi superior.
8. CRC realizează următoarele obiective:

a) crearea şi realizarea programelor de informare şi formare profesională a studenţilor,
masteranzilor, cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ general;
b) dezvoltarea şi prestarea serviciilor de consultanţă studenţilor, masteranzilor, beneficiarilor
cursurilor de formare profesională continuă în conformitate cu nevoile şi interesele lor
profesionale (pentru cadrele didactice cu experienţă şi debutante);
c) desfăşurarea unor activităţi ştiinţifico-didactice şi de iniţiere în cercetarea didacticoştiinţifică;
d) facilitarea învăţării autonome prin utilizarea tehnologiilor informaţionale;
e) asigurarea cursanţilor cu un fond documentar, ştiinţific şi electronic în domeniul
pedagogic;
f) cooperarea cu biblioteca ştiinţifică universitară în vederea facilitării accesului
beneficiarilor la fondurile de carte ale BŞ a UPSC;
g) diseminarea informaţiei despre activitatea CRC prin intermediul reţelelor de socializare;
h) elaborarea rapoartelor de activitate pe care le prezintă la şedinţele Consiliului facultăţii.
9. Centrul de Resurse Curriculare îşi organizează activitatea în baza următoarelor principii:
- activitate axată pe interesele de formare profesională ale beneficiarilor;
- abordare individualizată;
- flexibilitate;
- cooperare;
- parteneriat socio-educaţional.
10. CRC dispune de resurse educaţionale, care cuprind:
- literatură ştiinţifică şi de specialitate;
- materiale pentru predare-învăţare;
- proiecte didactice;
- cursuri leaming;
- sofîturi educaţionale etc.
11. Beneficiarii CRC sunt:
a) studenţi (Ciclul I, Licenţă, Ciclul II, Maşter);
b) cadre didactice debutante;
c) cadre didactice şi manageriale din instituţiile de învăţământ general.

ffl. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CRC
12. Structura organizatorică a CRC este flexibilă, fiind determinată şi modificată în funcţie de
strategia de dezvoltare a facultăţii.
13. Activitatea CRC este coordonată de Şeful CRC, subordonat, la nivelul facultăţii, decanului.
14. CRC va coordona activităţile de oferire de consultanţă cu specialiştii centrului şi cadrele
didactice universitare.
15. Responsabilul de activitatea CRC are următoarele atribuţii:
- elaborează şi realizează un plan anual de activitate, a orarului de servicii prestate;
- organizează şedinţe de lucru interne, seminare, mese rotunde, etc.;
- elaborează rapoarte de activitate.
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IV. ATIBUŢIILE CRC
16. Şeful CRC are următoarele atribuţii:
- planifică şi realizează activităţi de sprijin didactico-ştiinţific pentru studenţii Ciclulului I,
Licenţă, Ciclului II, Masterat, beneficiarii programelor de formare profesională continuă,
cadrele didactice din sistemul învăţământului general;
- oferă servicii informaţionale şi metodologice cadrelor didactice şcolare şi universitare;
- asigură condiţii de informare, documentare şi formare în raport cu opţiunile şi potenţialul
individual al beneficiarilor;
- colaborează cu centrele şi departamentele universitare, cu biblioteca universitară, cu
responsabilii programelor de formare profesională continuă de la facultăţile universităţii,
cu CRC din ţară şi de peste hotare în vederea asigurării accesului la informare,
documentare şi dezvoltare în plan socio-profesional.

V. DISPOZIŢII FINALE
17. Regulamentul dat întră în vigoare de la data aprobării în cadrul Senatului Universităţii.
18. Prezentul Regulament poate fi completat sau modificat prin Hotărârea Senatului Universităţii.

