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RAPORT  
PRIVIND ACTIVITATEA CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE 

ÎN CARIERĂ, ÎN ANUL 2021 
 

  Centru de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul Universității „ARTIFEX” 

din București a fost organizat și funcționează în baza prevederilor legale în vigoare, precum și a 

reglementărilor interne ale instituției, după cum urmează: 

• Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, articolul 352; 

• Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, 

cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 650/19.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei – 

cadru privind organizarea şi funcționarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de 

învăţământ superior din România; 

• Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3070/2015 pentru modificarea 

Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră 

în sistemul de învăţământ superior din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 

tehnologică nr. 650/2014; 

• Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 1.804/4.469/2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a 

instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere 

şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii; 

• Carta Universității „ARTIFEX” din București; 

http://www.artifex.org.ro/
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• Metodologia privind organizarea și funcționarea Centrului de Consiliere și Orientare în 

Carieră în Universitatea „ARTIFEX” din București. 

În cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității „ARTIFEX” din 

București își desfășoară activitatea atât cadre didactice ale instituției, un psiholog specializat și un 

sociolog, precum și un reprezentant al studenților din anul terminal. Astfel, în conformitate cu 

Hotărârea Senatului Universității „ARTIFEX” din București nr. 45/28.05.2020, componenţa 

Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) a fost modificată, după cum urmează: 

• Conf. univ.dr. Andrei Buiga (director); 

• Conf. univ.dr. Cătălin Deatcu; 

• Lector univ.dr. Marcela Ganea; 

• Albert Otulescu (psiholog); 

• Proca Diana Elena (student – Management, anul 3).      

În conformitate cu Metodologia privind organizarea și funcționarea Centrului de Consiliere 

și Orientare în Carieră din Universitatea „ARTIFEX” din București, activitatea acestuia se 

adresează, în principal: 

• studenţilor Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, indiferent de programul de studiu pe 

care aceştia îl frecventează, inclusiv studenţilor veniţi la studii prin programele de mobilităţi; 

• elevilor din anii terminali de liceu, prin parteneriate încheiate între Universitatea 

„ARTIFEX” din Bucureşti și unităţile din învăţământul preuniversitar; 

• absolvenţilor Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti sau ai altor universităţi din ţară sau 

străinătate. 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „ARTIFEX” din 

Bucureşti oferă atât studenților instituției, cât și altor categorii de persoane interesate, servicii de  

consiliere educațională și vocațională, consiliere și evaluare psihologică, consiliere în carieră, 

menite să reducă abandonul școlar și să asigure informarea acestora asupra rutelor educaţionale şi 

ocupaţionale disponibile în cadrul instituției, a sistemului de credite transferabile la nivel universitar 

etc. 

Membri Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră colaborează cu conducerea 

Universității „ARTIFEX” din București si cu structurile din cadrul acesteia în vederea realizării 

unor activități menite să asigure creşterea inserției pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor 

Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, prin organizarea unor sesiuni de pregătire a portofoliului 

de angajare și simulare a interviului de angajare sau prin desfășurarea unor activități în comun cu 

agenți economici reprezentativi.  

Pe tot parcursul anului 2021, membrii Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră au 

colaborat cu conducerea universității și a celor două facultăți, cu Societatea Antreprenorială 
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Studențească „ARTIFEX”, precum și cu Asociația Studenților în vederea încheierii unor contracte 

de parteneriat cu agenți economici importanți la nivel național, inclusiv cu societăți din cadrul 

sectorului cooperatist.  

Prin aceste parteneriate se urmărește crearea unui cadru avantajos pentru o bună desfășurare 

a stagiilor de practică prevăzute în cadrul planurilor de învățământ, a unor stagii de internship 

dedicate studenților universității, precum și pentru angajarea studenților și absolvenților instituției în 

cadrul acestor entități economice. 

Astfel, conform contractului semnat în anul 2020 între Universitatea „ARTIFEX” din 

București și Centrul Pentru Afaceri Solidare SRL, s-a facilitat accesul în cadrul proiectelor 

organizate prin lansarea Programului Operațional Capital Uman: Obiectivul tematic 10, Prioritatea 

de investiții 10. Iv, Obiectivul specific 6.13 „Creșterea numărului absolvenților de învățământ 

terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe 

sectoarele economice ce dețin un potențial competitiv ridicat indentificate conform SNC și 

domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI - INNOTECH STUDENT”.  

Prin colaborarea interinstituțională se vor promova programele de formare profesională ce 

vizează competențele antreprenoriale, inclusiv programe din domenii de specializare inteligentă cu 

potențial competitiv, precum și schema de antreprenoriat ce se va dezvolta în cadrul proiectelor de 

către parteneriatul constituit pentru implementare, pe de o parte și instituții relevante ce lucrează în 

domeniul incluziunii socio-profesionale, pe de altă parte. 

În anul 2021, activitatea Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră s-a desfășurat în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, standardele și recomandările Agenției Române de 

Asigurare a Calității în Învățământul Superior, precum și cu cele ale Planului operațional al 

Universității „ARTIFEX” din București. 

Studenții au avut posibilitatea de a se informa în timp real cu privire la activitatea 

desfășurată de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră datorită transparenței oferite prin pagina 

special dedicată pe site-ul Universității „ARTIFEX” din București 

(https://www.artifex.org.ro/consiliere-in-cariera/), cât și prin pagina de Facebook 

(www.facebook.com/CCOCArtifex/), aceasta fiind urmărită de 155 de persoane.  

În cadrul paginii de Facebook destinată Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră atât 

membrii cât și voluntarii, aduc în atenția urmăritorilor subiectele de interes, atât pentru consilierea 

în carieră, cât și procedurile și condițiile de înscriere în cadrul proiectelor desfășurate (anunțuri de 

angajare, târguri de carieră, teste de personalitate, cursuri gratuite etc.) 

 În vederea informării corecte a studenților cu privire la activitatea Centrul de Consiliere și 

Orientare în Carieră, în cursul anului 2021, au fost organizate o serie de sesiuni deschise de 

prezentare, desfășurată atât în mediul fizic cât și online cu ajutorul platformei Zoom: 

https://www.artifex.org.ro/consiliere-in-cariera/
http://www.facebook.com/CCOCArtifex/
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(https://us04web.zoom.us/j/78544351277?pwd=aEIxTm9aOFFXVHNwdE1KUDJSSkl2UT09, 

https://us04web.zoom.us/j/78546468594?pwd=aHplVkNaME9laU8wNjBWeGpVZjBPQT09, 

https://us02web.zoom.us/j/86240519740?pwd=ZjRkYktzU1NDRG9qeFFjdjh0ck5Kdz09, 

https://us02web.zoom.us/j/85279928134?pwd=Wlc5RGg3dXdqclhvTkJsSDJwMTJaZz09, 

https://us02web.zoom.us/j/87600205999?pwd=MEwycXhGby9WZ0hsdjAwMHpVcS95QT09, 

https://us02web.zoom.us/j/82203760169?pwd=L2FkL0ZVckc2S1FYUFVKNnBYdlRGQT09 ).  

La aceste evenimente au participat un număr important de studenți ai Universității 

„ARTIFEX” din București, acestora fiindu-le descrise activitățile pe care Centrul le organizează în 

mod constant, precum și oportunitățile pe care acestea le oferă pentru identificarea traiectului 

profesional optim pentru fiecare persoană în parte, precum și pentru facilitarea accesului acestora pe 

piața muncii, atât pe perioada studiilor, cât și după finalizarea acestora.  

 Principalele probleme cu care studenții s-au confruntat și pentru care au apelat la serviciile 

centrului se referă la identificarea unor oportunități de angajare part – time sau full – time, 

completarea corectă a documentelor necesare pentru depunerea dosarelor de angajare, precum și la 

rezolvarea unor dificultăți apărute în procesul de învățare a anumitor categorii de discipline aflate în 

planurile de învățământ ale universității. 

 În vederea identificării potențialului individual al fiecărui student în parte, membrii  

Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră au aplicat o serie de chestionare specifice, în format 

fizic și electronic, prin intermediul cărora este posibilă stabilirea adaptabilităţii studenţilor/ 

masteranzilor pe piaţa muncii, în funcție de particularitățile diferitelor categorii de locuri de muncă 

existente la nivel național și internațional. 

 În ceea ce privește identificarea potențialului antreprenorial al fiecărui student, membrii 

Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră şi ai Societății Antreprenoriale Studențești (SAS) 

„ARTIFEX” au aplicat o serie de chestionare specifice, în format fizic și electronic, prin 

intermediul cărora este posibilă autoevaluarea şi evaluarea potenţialului antreprenorial a 

studenţilor/masteranzilor. 

Elevii din anul terminal, înmatriculați în cadrul unităților de învățământ din București și 

Județul Ilfov și, în mod special, cei ai Grupului Școlar „Spiru Haret” – UCECOM au apelat la 

serviciile oferite de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră în vederea identificării 

programelor de studii din cadrul Universității „ARTIFEX” din București care corespund cu 

dorințele de dezvoltare personală și profesională a acestora. 

 Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, în colaborare cu Societatea Antreprenorială 

Studențească „ARTIFEX” (SAS Artifex), Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, 

precum și cu Asociația Studenților din Universitatea „ARTIFEX” din București (ASUAB) a 

organizat, în cursul anului 2021, următoarele evenimente: 

https://us04web.zoom.us/j/78544351277?pwd=aEIxTm9aOFFXVHNwdE1KUDJSSkl2UT09
https://us04web.zoom.us/j/78546468594?pwd=aHplVkNaME9laU8wNjBWeGpVZjBPQT09
https://us02web.zoom.us/j/86240519740?pwd=ZjRkYktzU1NDRG9qeFFjdjh0ck5Kdz09
https://us02web.zoom.us/j/85279928134?pwd=Wlc5RGg3dXdqclhvTkJsSDJwMTJaZz09
https://us02web.zoom.us/j/87600205999?pwd=MEwycXhGby9WZ0hsdjAwMHpVcS95QT09
https://us02web.zoom.us/j/82203760169?pwd=L2FkL0ZVckc2S1FYUFVKNnBYdlRGQT09
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• 26 martie 2021 - Programul de educație financiară ASF Student Club; 

• 27 martie – 27 aprilie 2021 – Târg virtual de carieră Hipo; 

• 1 aprilie 2021 – Piața forței de muncă în anul 2021; 

• 6 mai 2021 - „Oportunități și restricții pe piața muncii în condițiile pandemiei”; 

• 21 octombrie 2021 – Târg virtual de carieră, angajatori internaționali ACCA; 

• 18 noiembrie 2021 – Workshop online Cum redactăm corect documentele academice; 
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Prin interacționarea directă cu reprezentanții mediului economico – social, reprezentanții 

Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră au urmărit și identificarea competenţelor 

profesionale cerute pe piaţa muncii, pe baza observațiilor fiind îmbunătățite metodele de predare şi 

seminarizare, în sensul creșterii importanței elementelor aplicative. 

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră s-a implicat în proiecte ce monitorizează 

inserţia absolvenţilor Universităţii „ARTIFEX” din București pe piaţa muncii. Prin parteneriatul 

încheiat cu Asociația Naționala a Recrutorilor se urmărește asigurarea unei bune promovări a 

instituției în relația cu principalele companii de recrutare din România, studenții și absolvenții 

universității beneficiind astfel de accesul gratuit la serviciile oferite de entitățile specializate în 

identificarea unor locuri de muncă ce corespund caracteristicilor individuale și nivelului de 

pregătire a fiecărei persoană în parte. 

De asemenea, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră participă anual la monitorizarea 

nivelului de satisfacție al studenților/absolvenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală 

asigurate de Universitatea „ARTIFEX” din București. 

În toată perioada anului 2021, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a contribuit 

direct și activ la desfășurarea activităților de promovare a imaginii Universității „ARTIFEX” din 

București, cât și la procesul de recrutare a studenţilor şi masteranzilor. 

 Având în vedere solicitările pe care studenții le-au expus referitor la activitatea didactică 

desfășurată în cadrul universității, precum și la evenimentele organizate de cercurile științifice 

studențești, membrii Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră au acționat pentru a crește 

calitatea activităților de tutorat și consiliere desfășurate de cadrele didactice, procedând atât la 

monitorizarea atentă a desfășurării acestui tip de activități, precum și la implementarea unor 

proceduri moderne, menite să asigure încurajarea relaţiei de parteneriat între studenţi şi cadrele 

didactice. 

În luna decembrie a anului 2021, membrii CCOC au participat la Conferința Centrelor de 

Consiliere și Orientare în Carieră din România „Viitorul Consilierii în Carieră” ce s-a desfășurat în 

mediul online. Evenimentul a reunit specialiști în domeniu, cadre didactice universitare, psihologi, 

reprezentanții centrelor specializate din țară și a principalelor organizații studențești din domeniile 

psihologiei și științe ale educației, reprezentanți ai unor entități relevante pe piața muncii din țara 

noastră și ai mediului neguvernamental, precum și consilierii din cadrul instituțiilor de învățământ 

preuniversitar. 

Principalul obiectiv al acestei conferințe a fost reprezentat de rolul consilierii în carieră în 

viața studenților și viitorul serviciilor de consiliere și orientare în carieră în acord cu cerințele 

societății de astăzi. Dezbaterile s-au desfășurat pe paneluri de discuții, fiind axate pe studii de caz și 



 7 

ateliere online. Au fost colectate idei și exemple de bune practici care să sprijine dezvoltarea și 

eficientizarea activităților centrelor de consiliere și orientare în carieră din cadrul universităților din 

România. 

De asemenea, în decursul anului 2020, Universitatea „ARTIFEX” din București a început 

demersurile, cu sprijinul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, pentru obținerea Cartei 

ERASMUS+ pentru perioada 2021 – 2027, aceasta fiind acordată la începutul anului 2021. 

Ca urmare a acestei acțiuni, în decursul anului 2021 au urmat o serie de acțiuni în ceea ce 

privește organizarea și desfășurarea mobilităților, atât pentru studenți, personalul didactic, 

nedidactic, cât și personalul auxiliar. Astfel, unul dintre obiectivele primordiale, în următorii ani, ale 

Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din Universitatea „ARTIFEX” din București va fi cel 

de implicare permanentă în organizarea și desfășurarea mobilităților în cadrul programului 

Erasmus+. 

Ținând cont de cele prezentate anterior, putem concluziona că activitatea desfășurată de 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră în cursul anului 2021, a contribuit la creșterea nivelului 

calitativ general al procesului educațional și de cercetare din cadrul Universității „ARTIFEX” din 

București, astfel asigurându-se tuturor studenților ce s-au adresat centrului o consiliere de 

specialitate atât în vederea înțelegerii disciplinelor predate, cât și în domeniul inserției efective pe 

piața muncii. 
 

Prezentul raport a fost discutat și aprobat în ședinţa Senatului Universităţii „ARTIFEX” din București din data de 

31/03/2021. 

 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră 

Conf univ.dr. Andrei Buiga (director/președinte)  ___________ 


