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CENTRUL DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ 

 
 

I. IDENTITATEA 

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră, denumit în continuare  C.C.O.C. este 

înfiinţat pe baza Metodologiei cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de 

consiliere şi orientare în carieră, în sistemul de învăţământ superior din România prin Ordinul 

nr. 650/24.11.2014 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, modificat şi completat 

prin Ordinul nr.3070/14.01.2015. 

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră - C.C.O.C. a fost creat pentru a pentru a 

răspunde nevoilor de consiliere şi orientare profesională a studenţilor şi a absolvenţilor 

Universităţii din Piteşti, precum şi a elevilor de liceu din anii terminali, prin oferirea de 

servicii gratuite de informare, consiliere şi orientare în carieră cu scopul facilitarea integrării 

acestora în pe piaţa muncii. 

Funcţionarea Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră – C.C.O.C. în Universitatea 

din Piteşti se desfăşoară conform reglementărilor în vigoare şi a prevederilor Regulamentului 

de organizare şi funcţionare, regulament aprobat de Senatul UPIT în şedinţa din data de 

27.07.2015. 

II. VIZIUNE 

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră - C.C.O.C. susţine activităţi de consiliere 

şi orientare în carieră în concordanţă cu necesităţile pieței muncii şi cu noile perspective de 

evoluţie în carieră pe plan naţional şi european, promovând calitatea, excelenţa, dinamismul și 

pragmatismul. 

III. MISIUNE 

Misiunea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră -  C.C.O.C. este de a oferi 

sprijin studenţilor în clarificarea propriilor aspiraţii privind cariera, în identificarea de 

oportunităţi educaţionale şi profesionale pornind de la propriile abilităţi, valori şi interese 

profesionale.  

C.C.O.C. asigură şi promovează un mediu favorabil dezvoltării capitalului uman 

studenţesc în vederea inserţiei eficiente pe piaţa muncii. 

 

http://www.upit.ro/
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IV. VALORI 

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră - C.C.O.C. promovează următoarele 

tipuri de valori: calitatea, excelenţa, dinamismul, pragmatismul. 

V. OBIECTIVE STRATEGICE 

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră - C.C.O.C. are ca obiectiv 

fundamental oferirea de noi oportunităţi de angajare tinerilor din sistemul educaţional, prin 

activităţi de consiliere şi orientare în carieră care vizează: 

a. orientarea şi consilierea elevilor/studenţilor astfel încât aceştia să poată fi 

capabili de a-şi planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional şi de carieră;  

b. reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de 

orientare în carieră, precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul universitar; 

c. facilitarea relaţiei dintre studenţi/ absolvenţi şi piaţa muncii; 

d. creşterea angajabilității absolvenţilor în domeniile de studii absolvite. 

VI. DIRECŢII DE ACŢIUNE 

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră - C.C.O.C. desfăşoară următoarele tipuri 

de activităţi: 

a. Informarea, orientarea şi consilierea studenţilor / elevilor de liceu prin oferirea unor 

servicii precum: consilierea educaţională şi vocaţională; consilierea şi evaluarea psihologică; 

consilierea în carieră; elaborarea de materiale destinate informării, orientării şi consilierii. 

b. Acţiuni legate de creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor, prin 

oferirea unor servicii precum: sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare şi de simulare a 

interviului de angajare; organizarea de prezentări de companii; sesiuni de informare pentru 

dezvoltarea competenţelor transversale ale studenţilor; realizarea de studii şi analize periodice 

privind abandonul universitar, integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, impactul serviciilor de 

consiliere şi orientare profesională; propunerea de măsuri pentru ameliorarea acestora, 

elaborarea şi aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizării inserţiei absolvenților 

universităţii pe piaţa muncii; participarea la diverse activităţi organizate de către Alumni. 

c. Informarea şi consilierea elevilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale 

disponibile în cadrul curriculei universitare aprobată de Senatul universităţii la propunerea 

Consiliului de Administraţie, a sistemului de credite transferabile la nivel universitar, în 

conformitate cu Registrul naţional al calificărilor din învăţământul superior şi Cadrul naţional 

http://www.upit.ro/
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al calificărilor, prin intermediul unor activităţi de genul: zilele porţilor deschise, târguri 

educaţionale, vizite tematice în universitate, caravana universităţii în licee, concursuri 

tematice destinate elevilor, prezentarea de cariere de succes etc. 

d.  Informarea şi consilierea studenţilor şi a absolvenţilor asupra rutelor educaţionale şi 

ocupaţionale din cadrul sistemului de învăţământ superior, pentru ciclurile de învăţământ 

reglementate prin standardele în vigoare. 

VII. ATRIBUȚIILE CENTRULUI DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE 

ÎN CARIERĂ 

a. Asigurarea consilierii individuale şi de grup în orientarea în carieră; 

b. Asigurarea consilierii educaţională pe probleme legate de adaptarea studenţilor la 

cerinţele activităţilor academice, de management al carierei profesionale; 

c. Consiliere psihologică pe probleme de autocunoaştere, de alegere a traseului 

profesional; 

d. Construirea bazei de date computerizate a absolvenţilor în scopul monitorizării inserţiei 

pe piaţa muncii şi actualizarea permanentă; 

e. Organizarea de workshopuri şi training-uri pentru studenţi (managementul carierei, 

formarea abilităţilor de lucru în echipă); 

f. Realizarea de studii şi rapoarte privind abandonul universitar, precum şi impactul 

inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor Universităţii din Piteşti; 

g. Elaborarea de materiale necesare studenţilor, referitoare la activitatea de orientare în 

carieră a acestora (ghid pentru consilierea carierei adresat studenţilor, strategii şi instrumente 

de căutare a unui loc de muncă, etc); 

h. Accesarea proiectelor finanţate din fonduri europene în care Universitatea din Piteşti 

este cooptată şi care au legătură directă cu atribuţiile Centrului de Consiliere şi Orientare în 

Carieră - C.C.O.C.; 

i. Dezvoltarea şi consolidarea unei reţele de bune practici privind gestiunea relaţiei mediul 

academic -piaţa muncii la nivel local, regional şi naţional; 

j. Prezentarea anual, până cel mai târziu decada a II-a a ultimei luni din trim. I,  Senatului 

universitar, cu avizul Consiliului de Administraţie, un raport asupra serviciilor oferite, 

publicat ulterior în maxim 10 zile, pe site-ul Universităţii din Piteşti; 

k. Prezentarea anual, pe baza rapoartelor facultăţilor din structură, în aceeaşi perioadă 

prevăzută la lit. j şi situaţia inserţiei absolvenţilor Universităţii din Piteşti pe piaţa muncii, în 

vederea cuprinderii acesteia în raportul anual al Rectorului privind starea universităţii. 

http://www.upit.ro/
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VIII. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

ORGANIGRAMA CCOC: 

- Director CCOC 

- 2 posturi de psiholog 

- 11 Responsabili CCOC facultăți UPIT 

 

POSTURI ocupate în perioada de raportare  

➢ 1 Director CCOC - Conf univ. dr. Maria Magdalena Stan:  

➢ Mai 2015- prezent 

➢ 1 Psiholog titular - Psih drd. Andra Văsîi : 

➢  26 noiembie  2013– Concediu creștere copil 

➢  26octombrie 2015- prezent 

➢ 1 Psiholog depașat – Psih. dr. Violeta Popa:  

➢ Octombrie 2014 – Octombrie 2015 

➢ Reprezentanți CCOC facultăți UPIT 

1. Conf. univ dr. Gheorghe Gârbea- Facultatea de Teologie Ortodoxă 

2. Lect. univ. dr. Rodica Niculescu -  Facultatea de Mecanică și Tehnologie 

3. Conf. univ dr. Stan Maria Magdalena – Facultatea de Științe ale Educației 

4. Conf. univ. dr. Chistol Aurelian – Facultatea de Științe Socio -Umane 

5. Lect. univ. dr. Bucur Cătălin – Facultatea de Ştiinţe juridice şi Aministrative 

6. Prof. univ dr Ioniță Silviu – Facultatea Electronică, Comunicaţii  şi Calculatoare 

7. Conf. univ dr. Fleancu Julien Leonard – Facultatea de Educație fizică și Sport 

8. Conf. univ dr Voiculescu Liliana – Facultatea de Litere 

9. Conf univ dr Sorin Anghel – Facultatea de Științe 

10. Lect univ dr Micu Cristina- Facultatea de Științe Economice 

11. Lect. univ dr Popescu Marian – Facultatea de  Matematică Informatică 

  

 În baza colaborărilor cu Asociația AIESEC Piteși, CCOC își desfășăoară activitatea 

cu sprijinul membrilor acesteia, când  necesitatea o cere. 

http://www.upit.ro/
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IX. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ŞI PRECIZAREA 

REZULTATELOR ATINSE 

 

Obiectiv strategic 1: Corelarea activităților Centrului de Consiliere și 

Orientare în carieră cu obiectivele strategice ale Universității din Pitești și cu 

legislația națională și internațională în vigoare privind serviciile de 

consiliere şi orientare în carieră pe tot parcursul vieţii 

1. Realizare managementul funcțional al CCOC: 

➢ Elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Consiliere şi 

Orientare în Carieră în colaborare cu Prorectorul RSAMSE, document ce a fost 

prezentat şi avizat in Consiliul de Administraţie din data de 08.06.2015 şi aprobat în 

şedinţa Senatului Universităţii din Piteşti din data de 27.07.2015. 

➢ Elaborarea Direcţiilor strategice ale Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră 

şi al Planului operaţional al CCOC aferente lunilor septembrie-decembrie 2015; 

➢ Elaborarea Bugetului prognozat al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră 

aferent anului 2016; 

➢ Elaborarea responsabilităţilor şi atribuţiilor membrilor ce fac parte din structura 

organizatorică a Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră (liste responsabilităţi, 

fişe de post etc.) 

➢ Elaborarea, avizarea şi gestionarea documentelor suport necesare implementării 

activităţilor specifice CCOC (referate  necesitate,  rapoarte lunare de activitate, pontaje 

etc); 

➢ Reînoirea contractului privind achiziţionarea serviciilor Platformei de testare 

psihologică Cognitrom Assessment System ++ (CAS++); 

➢ Realizarea unei baze de date cu instrumentele psihologice necesare a fi achiziţionate 

în vederea prestării activităţii de evaluare psihologică a studenţilor/ elevilor de liceu 

din anii terminali; 

➢ Întâlniri periodice cu reprezentanţii departamentelor ce sunt în relaţii funcţionale cu 

CCOC – Secretar şef UPIT, Şef birou Marketing, relaţii publice şi comunicareUPIT în 

vederea corelării şi organizării activităţilor comune (monitorizarea inserţiei 

absolvenţilor UPIT pe piaţa muncii, participarea la evenimentele UPIT); 

➢ Elaborarea Raportului anual de activitate al CCOC- al Universităţii din Piteşti. 

 

http://www.upit.ro/
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2. Participarea la conferinţe, dezbateri, stagii de formare cu privire la direcţiile 

strategice ale centrelor de consiliere şi orientare în carieră 

➢ Participare la activităţile Conferinţei Naţionale - Consiliere Educaţie Dezvoltare 

Orientare – CEDO – ed. I, Organizator Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, 

conferinţă ce a avut ca obiectiv creearea unor dezbateri ştiinţifice de reflecție și 

intervenție în domeniul consilierii și orientării în carieră în vederea asigurării unei 

integrări sociale, școlare și profesionale superioare pentru elevi, studenți și tinerii 

absolvenții din România. 

➢ Participare la activităţile seminarului naţional de formare Centrele de Consiliere şi 

Orientare în Carieră (CCOC): rol, misiune şi acţiuni specifice, organizat de 

Universitattea din Bucureşti, Biroul Europa centrală şi orientală (BECO) al Agenţiei 

universitare a Francofoniei (AUF),  unde a avut loc un imb de experienţe, de bune 

practici şi de reflecţie asupra rolului si misiunii CCOC -urilor, dar şi de iniţiere a unor 

acţiuni specifice centrelor de consiliere şi orientare în carieră din universităţile din 

România. 

➢ Participare la seminarul de formare pentru implementarea studiului naţional de 

monitorizare a absolvenţilor de învăţământ superior – Componenta Absolvenţii şi 

piaţa muncii, organizat de UEFISCDI.  

➢ Participare la seminarul de formare al Sistemului de informare al pieței interne (IMI) 

organizat de Departamentul de Afaceri Europene şi MENCŞ – CNRED ce a avut ca 

obiectiv prezentarea sistemului informatizat IMI. 

3.  Elaborarea procedurilor privind activităţile specifice desfăşurate în Centrul de 

Consiliere şi Orientare în carieră 

3.1. Procedurii privind Monitorizarea inserţiei socio-profesionale a aabsolvenţilor din 

Universitatea din Piteşti pe piaţa muncii. 

 În vederea elaborării Procedurii privind Monitorizarea inserţiei socio-profesionale a 

aabsolvenţilor din Universitatea din Piteşti pe piaţa muncii au fost consultate acte normative 

ce reglementează activitatea de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor 

universităţilor din România, precum şi diferite documente ale universităţilor de stat şi 

particulare din România ce vizau reglementarea acestei activităţi. Au fost consultate 

departamentele funcţionale din UPIT, procedura fiind prezentată într-o şedinţă comună a 

directorilor departamentelor şi aprobată în şedinţa Consiliului de Administraţie. Procedura 

http://www.upit.ro/
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este în curs de completare cu observaţiile realizate de Comisia nr. 5 a Senatului Universităţii 

din Piteşti; 

3.2. Procedura privind activitatea de Consiliere educaţională, vocaţională, evaluare 

psihologică şi consiliere în carieră este în curs de finalizare. Pentru aceasta s-au elaborat 

instrumentele cu care se va opera (Registre de evidenţă, Chestionar de analiză a nevoilor de 

consiliere educaţională, vocaţională şi consiliere în carieră a studenţilor din Universitatea din 

Piteşti, Chestionar de satisfacţie şi feedback a studentului participant, Fişă personală a 

studentului ce participă la evaluarea şi consilierea psihologică). 

4. Recrutarea de colaboratori voluntari. 

 În vederea completării structurii organizatorice a Centrului de Consiliere şi Orientare 

în Carieră cu studenţi/masteranzi colaboratori şi voluntari au fost organizate sesiuni de 

întâlniri cu studenţii Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei – Programul de studiu Master 

Consiliere Educaţională şi Programului de studii Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar Piteşti, precum şi cu reprezentanţii AIESEC Universitatea din Piteşti. În prezent 

există un masterand voluntar delegat al AIESEC Piteşti ce este implicat în activităţi de 

promovare a activităţilor CCOC şi copywriter. 

Obiectiv strategic 2. Asigurarea unor servicii de consiliere şi orientare în 

carieră de calitate care să contribuie la dezvoltarea capitalului uman 

studenţesc în vederea inserţiei eficiente pe piaţa muncii 

1. Informarea şi comunicarea cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul 

Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră 

➢ Conceperea, realizarea şi diseminarea materialelor de prezentare a activităţilor 

Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră (iulie 2015, noiembrie 2015-prezent); 

➢ Organizarea împreună cu reprezentanţii CCOC ai facultăţilor din Universitatea din 

Piteşti a întîlnirilor cu studenţii în vederea prezentării activităţilor Centrului de 

Consiliere şi Orientare în Carieră - noiembrie – decembrie 2015;  

➢ Contactarea asociaţiilor studenţeşti şi stabilirea relaţiilor de colaborare (AIESEC 

Piteşti) – decembrie 2015; 

➢ Accesarea grupurilor de email ale studenţilor UPIT în vederea participării la 

întâlnirile de promovare a  activităţilor Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră 

– UPIT;  

http://www.upit.ro/
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➢ Conceperea şi elaborarea elementelor de identitate vizuală a Centrului de Consiliere 

şi Orientare în Carieră în cadrul sesiunilor de brainstorming cu dintre reprezentanţii 

CCOC şi studenţii/ masteranzii colaboratori (siglă, slogan)- activitate în curs de 

realizare; 

➢ Actualizarea şi mentenanţa site-ului www.upit.ro cu informaţii despre activităţile 

Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră. 

2. Consilierea educaţională şi vocaţională 

➢ Elaborarea unui chestionar de analiză a nevoilor de formare ale studenţilor privind 

consilierea educaţională şi vocaţională; 

➢ Realizarea de către psihologul centrului a unor întâlniri/sesiuni cu studentii având 

drept scop reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de 

orientare în carieră, precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul 

universitar; 

➢ În vederea dezvoltării competenţelor transversale studenţii Facultăţii de Ştiinţe ale 

Educaţiei au demarat acţiunea Carte pentru Carte - program de voluntariat cu Şcoala 

Ţiţeşti – Valea Mănăstirii şi Editura ArsLibri - decembrie 2015.  

3. Consilierea şi evaluarea psihologică  

➢ S-a prezentat în luna decembrie 2015, o studentă a Facultății de Științe, Specializarea 

Terapie Ocupațională, anul I, solicitînd suport în perioada de sesiune. Dupa sedințele 

de consiliere psiholgică, studenta a învățat strategii noi comportamentale, să îşi 

valorizeze potenţialul existent, să îşi dezvolte noi resurse adaptative. S-a folosit în 

evaluarea si testarea psihologică a studentei - Platforma de testare psihologică 

Cognitrom Assessment System ++ (CAS++). 

➢ Asistarea şi consilierea psihologică a studenţilor  privind structura elementelor de 

adaptabilitate la un nou mediu social de raportare – viaţa de student; 

➢ Asistarea şi consilierea psihologică a studenților în sesiunea de examene din iarnă - 

ianuarie 2016. 

4. Consilierea şi orientarea în carieră 

➢ Asistarea studenţilor în conceperea mapei profesionale (CV, scrisoare de intenţie, 

participarea la interviul de angajare, construirea planului de carieră) ; 

http://www.upit.ro/
http://www.upit.ro/
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➢  Conceperea și pregătirea unor materiale necesare studenţilor, referitoare la 

activitatea de orientare în carieră a acestora (ghid pentru consilierea carierei adresat 

studenţilor, strategii şi instrumente de căutare a unui loc de muncă, etc); 

➢ Proiectarea workshopului „Pregătirea pentu interviul de angajare”, tematică 

selectată în funcție de nevoile cele mai des întâlnite în urma discuțiilor cu studenții; 

➢ În cadrul activităţii Zilele carierei în proiectului POSDRU/156/1.2/140570- 

Competenţe pentru cariera ta!, beneficiar Universitatea din Piteşti, au participat la 

o sesiune de informare cu privire la oportunitatea oferite de profesia didactică în 

luna mai 2015 elevi ai Colegiului Economic Maria Teiuleanu- Piteşti şi ai 

Colegiului Pedagogic Mircea Scarlat – Alexandria.  

➢ Elaborarea şi furnizarea workshop-ului – Paşi în cariera didactică 

Grupul ţintă: studenţii Facultăţii de Ştiinţele Educaţiei an I, II, III, elevi ai Colegiului 

Economic Maria Teiuleanu- Piteşti şi ai Colegiului Pedagogic Mircea Scarlat – Alexandria 

Locaţia: Piteşti , Filiala Alexandria (mai-iunie 2015) – 

Formator: Lect. univ dr Stan Maria Magdalena 

➢ Elaborarea şi furnizarea workshop-ului – Angajamentul profesional – tehnici de 

lucru în consilierea pentru carieră 

Grupul ţintă: studenţii Facultăţii de Ştiinţele Educaţiei an I, II, III. 

Locaţia: Piteşti , Filiala Alexandria  (mai-iunie 2015)  

Formator: Lect. univ dr Stan Maria Magdalena 

Obiectiv strategic 3. Asigurarea creşterii gradului de inserţie pe piaţa muncii 

a studenţilor şi absolvenţilor  

1. Monitorizarea inserţiei absolvenţilor Universităţii din Piteşti pe piaţa muncii 

În vederea monitorizării inserţiei absolvenţilor promoţiei 2014 ai Universităţii din 

Piteşti precum şi în vederea realizarea capitolului 8 - Situaţia inserţiei profesionale a 

absolvenţilor Universităţii din Piteşt din promoţiile precedentei din Raportul privind starea 

universităţii – anul 2015, CCOC este în proces de colectare a datelor de la facultăţi. În 

vederea derulării acestei activităţi, a fost realizat un instrument sintetic de colectare a datelor 

ce permite analiza facilă a acestora, în funcţie de programele de studii gestionate de fiecare 

facultate din cadrul Universităţii din Piteşti. 

http://www.upit.ro/


                                                                                                             
 

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră  

Bd. Republicii , nr. 71, cam. 209 

 

 

ROMÂNIA  

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI  CERCETĂRII  ŞTIINŢIFICE  

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Piteşti, Jud. Argeș 

Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542 

  http://www.upit.ro 

Obiectiv strategic 4. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu mediul socio-

economic în vederea facilitării accesului studenţilor la programe de intership 

în cadrul unor instituţii ale administraţiei publice locale, organizaţii 

nonguvernamentale, firme la nivel local şi/ sau regional. 

1. Realizarea bazei de date cu datele de contact ale unor companii de recrutare 

profesională, agenţi economici locali şi regionali – ianuarie 2016  

  În vederea stabilirii de parteneriate ce au ca obiect stagii de practică, programe de 

intership, participare la evenimentele de carieră destinate studenţilor UPIT s-a demarat 

proiectul realizării unei baze de date. 

2. Relaţia cu mediul preuniversitar 

 Psihologul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră a participat  la acţiunea 

organizată de Universitatea din Piteşti Campania – Caravana admiterii 2015 promovând 

serviciile de consiliere în carieră către elevii din liceele din judeţul Argeş. 

X. BENEFICIARI DIRECŢI AI SERVICIILOR CENTRULUI DE 

CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ – UNIVERSITATEA 

DIN PITEŞTI  

 

Perioada de raportare mai 2015- ianuarie 2016 

Activitatea desfăşurată Număr de participanţi 

1. Informarea şi promovarea serviciilor Centrului de 

Consiliere şi Orientare în Carieră - studenţi 

225 

2. Consiliere educaţională şi vocaţională, consiliere şi 

orientare în carieră, consiliere şi evaluare psihologică - 

studenţi 

65 

3. Consiliere şi orientare în carieră – elevi de liceu 50 

 

Psiholog drd.: Andra Văsîi 

 

Director CCOC,  

Conf. univ. dr. Maria Magdalena Stan                                                              31 ianuarie 2016 
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