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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A  
COMISIEI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ 

 
Capitolul 1 – DISPOZIŢII GENERALE  
Art.1.1. Comisia de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) este o structură executivă, 

subordonată Biroului Consiliului și Consiliului Facultăţii de Zootehnie.  

Art.1.2. Comisia este numită pe baza hotărârii Consiliului Facultăţii de Zootehnie, ca 

urmare a propunerilor făcute de către membrii Consiliului. 

Art.1.3. CCOC asigură implementarea hotărârilor Consiliului Facultăţii de Zootehnie, 

respectând Legea Educaţiei nr. 1/2011, Carta Universitară, regulamentele USAMV, precum şi 

prevederile propriului regulament. 

Art.1.4. Comisia are rolul de a asigura buna desfăşurare a procesului de Consiliere şi 

Orientare în Carieră în cadrul Facultăţii de Zootehnie. 

 
Capitolul 2 – STRUCTURĂ ŞI FUNCŢIONARE 

Art.2.1. Din componenţa CCOC fac parte fac parte cadre didactice (dintre care unul va fi 

președintele comisiei) și studenți. 

Art.2.2. Aprobarea componenţei CCOC se face de cǎtre Consiliul Facultăţii de Zootehnie, 

din cadrul USAMV Iaşi, prin vot deschis cu majoritate simplă. 

Art.2.3. Comisia funcţionează continuu, în cadrul întrunirilor de lucru şi prin comunicare 

permanentă. 

Art.2.4. Întrunirile de lucru se realizează la convocarea preşedintelui comisiei, a Decanului 

sau a jumătate plus unu din numărul membrilor comisiei. 

Art.2.5. Comisia este legal constituită în prezenţa a două treimi din membrii comisiei, iar 

deciziile se adoptă cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. 

Art.2.6. Între aceste întruniri activitatea este asigurată de grupul operativ al comisiei, format 

din decan şi cei doi prodecani. 
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Art.2.7. La propunerea preşedintelui comisiei, pentru probleme deosebite pot fi convocate la 

întrunirile de lucru ale comisiei persoane competente în rezolvarea problemelor respective. 

Art.2.8. (1) Revocarea comisiei sau a unor membri ai acesteia, pentru motive bine 

întemeiate, este aprobată de Consiliul Facultăţii, la iniţiativa celor care i-au propus.  

(2) Membrii salariaţi ai comisiei, la încetarea contractului de muncă, sunt revocaţi 

de drept.  

(3) Membrii studenţi ai comisiei, la terminarea studiilor, sunt revocaţi de drept. 

Art.2.9. Modificarea prezentului regulament este de competenţa Consiliului Facultăţii de 

Zootehnie, din cadrul USAMV Iaşi, prin vot deschis cu majoritate simplă. 

 
Capitolul 3 – ATRIBUŢII 

Art.3.1. Misiunea principală a CCOC este aceea de sprijini studenţii să ia decizii adecvate în 

structurarea propriei traiectorii de formare şi de a-i orienta în alegerea rutei de studii, pentru 

integrarea pe piaţa forţei de muncă. 

Art.3.2.  Domeniile de activitate ale CCOC sunt: 

- consiliere pentru carieră;  

- training profesional;  

- consiliere psihopedagogică. 

Art.3.3.  Atribuţiile CCOC sunt următoarele: 

1. asistarea studenţilor în stabilirea rutei profesionale prin alegerea programelor de studiu de 

licenţă și masterat; 

2. identificarea nevoilor de formare continuă şi organizarea de cursuri facultative pentru studenţi; 

3. compatibilizarea individului cu profilul de carieră; 

4. sprijinirea coordonatorilor de specializări în vederea armonizării cerinţelor pieţei muncii cu 

planurile de învăţământ; 

5. formarea şi dezvoltarea abilităţilor de integrare pe piaţa forţei de muncă şi însuşirea 

modalităţilor de explorare a oportunităţilor de angajare; 

6. asigurarea contactului eficient între organizaţiile studenţeşti şi facultate; 

7. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup pe probleme de 

managementul carierei, probleme personale şi educaţionale; 

8. organizarea de workshop-uri şi training-uri; 

9. realizarea unei baze de date cu informaţii despre posibilităţile de angajare şi legislaţia în 

vigoare din domeniul muncii, modul de dezvoltare a unei afaceri pe cont propriu; 

10. prospectarea nevoilor pieţei muncii şi promovarea în campusul universitar a unor acţiuni 

specifice cunoaşterii firmelor şi a nevoilor lor de personal cu calificare superioară; 
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11. dezvoltarea metodelor de autoprezentare: redactarea CV-ului; întocmirea scrisorii de intenţie; 
prezentarea atitudinii eficiente la interviu; 

12. elaborarea de studii sociologice privind opţiunile studenţilor din anii terminali şi ale 
absolvenţilor, vizând traseul profesional aşteptat şi evaluarea procesului instructiv-educativ 
desfăşurat în facultate; 

13. organizarea, împreuna cu Comisia pentru Relația cu Mediul de Afaceri, unor evenimente care 
să faciliteze relaţia dintre potenţialii angajatori şi grupul-ţintă (studenţi, absolvenţi): târguri de 
carieră; prezentări de firme etc. 

14. promovarea ofertei educaţionale a Facultăţii de Zootehnie. 
Art.3.4. CCOC pune la dispoziţia studenţilor şi masteranzilor informaţii privind diferite 

tehnici de optimizare a procesului de învăţare:  
a) planificarea riguroasă a timpul de studiu;  
b) stabilirea unui plan concret de studii (obiective, mijloace, atenţie);  
c) însuşirea unor tehnici optime de luare a notiţelor;  
d) formarea unor deprinderi de lecturare eficientă;  
e) însuşirea unor tehnici de învăţare eficientă. 

Art.3.5. CCOC organizează acţiuni atât de cunoaştere şi consiliere psihopedagogică și 
vocaţională, cât şi de orientare a carierei, realizate individual sau colectiv, prin consultaţii pe teme 
de: problematica activităţii de consiliere şi orientare a carierei; metode şi tehnici pentru activitatea 
de consiliere; consiliere centrată pe persoană; metode de obţinere a informaţiilor; metode de 
comunicare; identificarea scalei de valori personale şi a caracteristicilor personale. 

Art.3.6. Studenţii beneficiază de serviciile oferite de CCOC prin alegere liberă, iar serviciile 
oferite sunt gratuite. Consilierea individuală sau în grup a studenţilor se realizează la cererea 
acestora, după o programare prealabilă. 

Art.3.7. Membrii CCOC se obligă să respecte normele care privesc codul etic, standardele de 
calitate ale actului consilierii şi standardele de competenţă implicate în procesul de consiliere şi 
orientare profesională. 

Art.3.8. CCOC informează periodic Biroul Facultăţii de Zootehnie cu privire la activitatea 
desfăşurată şi va întocmi un raport anual, care va fi prezentat, spre informare şi analiză, în Consiliul 
Facultăţii de Zootehnie. 
 

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliul Facultăţii de Zootehnie din data de 
25.04.2016 

 


