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CAPITOLUL I: PREVEDERI GENERALE
ART. 1 Scopul acestui regulament este de a stabili modul de organizare şi funcţionare al
Departamentului de Consiliere Profesională (D.C.P.) din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.
ART. 2 Constituirea D.C.P. s-a realizat cu aprobarea Senatului şi prin decizia Rectorului
Universităţii din Bacău, respectiv a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.
ART. 3 Sediul D.C.P. este în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.
ART. 4 Documentele de referinţă pentru elaborarea prezentului regulament sunt:
 O.M.E.N. nr. 4683 din 28.09.1998, completat ulterior prin O.M.E.N. nr. 3100 din 15.01.1999
şi Legea pentru modificarea si completarea Legii Învăţământului nr. 84/1995;
 Ordinul M.E.N. nr. 3277/16.02.1998, completat cu alte dispoziţii legale care reglementează
activitatea de orientare şcolara şi profesională din învăţământul românesc;
 O.M.E.N. nr. 3370 din 03.09.1998;
 O.M.E.N. nr. 3064 din 18.01.2000;
 Legea 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie;
 Manualul Sistemului Integrat de management din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
 Hotărârea Senatului din 5.04.2005;
 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
 Carta Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
ART. 5 În conformitate cu aceste reglementări, respectiv cu Art. 1 al Ordinului M.E.N. Nr.
3277/16.02.1998 şi cu Hotărârea Senatului Universităţii din Bacău din 5 aprilie 2005, se constituie în
cadrul Universităţii din Bacău Departamentul de Consiliere Profesională (D.C.P.).
CAPITOLUL II. MISIUNEA, OBIECTIVELE ŞI ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTULUI
ART. 1 Misiunea D.C.P. constă în consilierea şi sprijinirea absolvenţilor de liceu, studenţilor şi
absolvenţilor de studii superioare în inserţia eficientă pe piaţa muncii şi dezvoltarea unor cariere de
succes, prin consiliere, informare şi facilitarea accesului lor pe piaţa muncii. Pentru o dezvoltare
durabilă pe termen lung a comunităţii locale se doreşte crearea unei legături directe şi permanente între
mediul de afaceri şi mediul universitar, într-un sistem de tip "win-win", cu avantaje substanţiale de
ambele părţi.
ART. 2 Obiectivele D.C.P. sunt:
ART. 2.1. să ofere elevilor, studenţilor şi altor persoane interesate informaţii privind filierele şi
programele de studii existente în cadrul instituţiei de învăţământ;
ART. 2.2. să furnizeze studenţilor informaţii şi consultaţii în alegerea/schimbarea rutei
profesionale individuale în contextul curriculumului universitar şi al sistemului de credite
transferabile;
ART. 2.3. să dezvolte şi să facă accesibile metodologii de autocunoaştere, inclusiv servicii de
asistenţă psihologică pentru studenţi şi alte categorii de beneficiari;
ART. 2.4. să încurajeze constituirea de asociaţii libere ale absolvenţilor universităţii, care să
susţină interesele universităţii şi ale noilor generaţii de absolvenţi în relaţia cu comunităţile economice,
culturale şi administrative locale şi regionale;
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ART. 2.5. să prospecteze în permanenţă nevoile pieţei muncii şi să promoveze în campusul
universitar acţiuni specifice cunoaşterii firmelor şi ale nevoilor lor de personal cu calificare academică
(Ziua firmei, târg de joburi etc.);
ART. 2.6. să acorde consultanţă şi sprijin metodologic şi pedagogic în pregătirea studenţilor pentru
contactul cu piaţa muncii.
ART. 3 Atribuţiile D.C.P. sunt:
ART. 3.1. constituirea şi actualizarea permanentă a unei baze de date cu privire la:
a) piaţa muncii (profile ocupaţionale, monografii, anuare statistice, nomenclatorul ocupaţiilor din
România, clasificarea ocupaţiilor în România, casete video, postere şi alte publicaţii);
b) oferta şi traseul educaţional de pregătire iniţială/continuă proprii Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău (specificul şi structura facultăţilor şi departamentelor, condiţiile de
admitere, programele de studii, oportunităţile de calificare locale etc.);
c) legislaţia corespunzătoare (contracte individuale şi colective de muncă, ajutorul de şomaj,
Legea Învăţământului, modul de dezvoltare a unei afaceri pe cont propriu etc.);
d) oferta de locuri de muncă locală, oportunităţi şi necesităţi privind forţa de muncă;
e) evaluarea şi autoevaluarea personalităţii (teste psihologice de evaluare a intereselor, motivaţiei,
aptitudinilor, trăsăturilor de personalitate; alte instrumente de evaluare şi autoevaluare (sistem
interactiv asistat de computer, ghid de planificare a carierei, ghid de strategii de căutare a unui
loc de muncă etc.);
f) situaţia angajării absolvenţilor Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, realizată pentru
ultimii 2 ani;
ART. 3.2. organizarea şi desfăşurarea unui program sistematic de informare şi consiliere a
studenţilor şi adulţilor în vederea unei bune orientări profesionale şi inserţii pe piaţa muncii prin
instrumentarea acestora în vederea:
a) cunoaşterii şi autocunoaşterii;
b) alegerea/schimbarea rutei profesionale individuale în contextul curriculumului universitar şi al
sistemului de credite transferabile;
c) pregătirii studenţilor şi adulţilor pentru contactul cu mediul economic şi de afaceri;
d) participării la concursurile de angajare şi dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine în luarea
deciziilor privind cariera în contextul schimbărilor economice şi sociale în societatea
românească;
e) încurajării constituirii de asociaţii libere ale absolvenţilor universităţii, care să susţină interesele
universităţii şi ale noilor generaţii de absolvenţi în relaţia cu comunităţile economice, culturale
şi administrative locale şi regionale;
ART. 3.3. desfăşurarea unor activităţi concrete care să conducă la împlinirea misiunii
departamentului:
a) de promovare a specializărilor şi programelor de formare ale universităţii (tip „Ziua porţilor
deschise”, promovare prin mass-media; realizarea paginii de web a centrului);
b) de promovare în campusul universitar a unor acţiuni specifice de cunoaştere a firmelor şi a
nevoilor lor de personal cu calificare academică (tip „Ziua firmei”, „Târg de joburi” etc.);
c) de aplicare de teste psihologice studenţilor/adulţilor, în conformitate cu codul deontologic al
psihologului;
d) de consiliere individuală sau/şi în grup a studenţilor/adulţilor, la cererea acestora, după o
programare riguroasă, în concordanţă cu deontologia profesională a consilierului de orientarea
carierei;
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e) de elaborare a unor materiale necesare informării privind activitatea de orientare a carierei
studenţilor/adulţilor şi tipărirea acestora în publicaţiile proprii sau scoase de Ministerul Muncii
şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei Naționale sau de alte organisme;
f) de colaborare cu alte unităţi cu atribuţii similare din subordinea altor ministere (Ministerul
Protecţiei Sociale), cu Direcţia Judeţeană a Ocupării Forţei de Muncă, organele locale,
sindicatele, cu cadre didactice, părinţi etc.;
g) de realizare a unor proiecte pedagogice şi de dezvoltare instituţională.
CAPITOLUL III. ORGANIZAREA DEPARTAMENTULUI
ART. 1. Departamentul de Consiliere Profesională (D.C.P.) funcţionează sub directa
coordonare a prorectorului cu programe de învăţământ şi activităţi studenţeşti.
ART. 1.1. Conducerea executiva este asigurată de directorul departamentului, numit de rector
și confirmat de Senatul Universității (conform Cartei, articolul 86, a).
ART. 1.2. Organul de lucru şi de decizie al D.C.P. este Consiliul D.C.P., alcătuit dintr-un
număr impar de membri, câte un reprezentant al fiecărei facultăţi desemnat de conducerea acesteia,
reprezentantul studenţilor şi directorul D.C.P. (în prezent 7 membri). Acesta sprijină directorul de
departament în realizarea managementului și conducerii operative a departamentului și are atribuțiile
stabilite conform Cartei universitare. La întrunirile sale lunare de lucru pot participa ca invitaţi, după
caz, referenţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul departamentului, decani, directori de
departamente, îndrumători de an, prorectorul cu programe de învăţământ şi activităţi studenţeşti, alţi
factori de conducere ai universităţii.
ART. 1.3. Membrii Consiliului D.C.P. au următoarele responsabilităţi: de a participa la
şedinţele lunare ale consiliului; de a asigura legătura directă dintre D.C.P. şi facultăţile pe care le
reprezintă; de a-şi exprima punctul de vedere personal şi al facultăţii pe care o reprezintă asupra
principalelor probleme şi programe dezbătute; de a participa direct la luarea deciziilor care vizează
activitatea D.C.P.; de a se implica direct în organizarea şi desfăşurarea activităţilor departamentului;
de a sprijini direct sau indirect derularea acţiunilor departamentului.
ART. 2. În cadrul Departamentului de Consiliere Profesională se constituie, începând cu data
de 12 iulie 2012, şi funcţionează prin decizia Rectorului, Departamentul de Analiză şi Gestiune
Previzională a Solicitărilor Pieţei Muncii, format din 3 membri.
ART. 2.1. Activitatea Departamentul de Analiză şi Gestiune Previzională a Solicitărilor Pieţei
Muncii (D.A.G.P.S.P.M.) se desfăşoară în strânsă corelaţie cu obiectivele şi misiunea Departamentului
de Consiliere Profesională.
ART. 2.2. Întreaga activitate a D.A.G.P.S.P.M. se desfăşoară pe baza Regulamentului de
organizare şi funcţionare aprobat de Senatul Universităţii, în data de 05 martie 2013.
ART. 3. Elaborarea programelor şi proiectelor de consiliere profesională se realizează prin
consultări între membrii consiliului D.C.P., cu decanii şi directorii de departamente, se propune,
analizează şi avizează de Consiliul D.C.P., se înaintează către Consiliul de Administraţie spre analiză
şi aprobare;
ART. 4. Organigrama departamentului se va constitui în raport cu specificul activităţii acestuia
şi cu volumul de activitate, incluzând specialişti în psihologie, ştiinţele educaţiei, informatică,
statistică, comunicare, limbi străine.
ART. 4.1. Funcţionarea iniţială a departamentului este asigurată de către director si cel puţin
doi referenţi, unul cu specializare în psihologie (referent 1) şi celălalt în psihologie şi/sau informatică
(referent 2), având următoarele atribuţii:
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a) directorul:

 iniţierea activităţii şi structurii departamentului, prin consultarea cadrului legal şi
asigurarea condiţiilor legale, materiale, umane şi manageriale;

 organizarea şi coordonarea întregii activităţii a departamentului, prin integrarea
programelor sale în activitatea de ansamblu a universităţii, pentru îndeplinirea misiunii
şi atribuţiilor sale specifice;
 iniţierea unor proiecte şi programe specifice pentru promovarea imaginii universităţii şi
pentru obţinerea unor finanţări suplimentare;
 iniţierea şi coordonarea unor activităţi de cercetare integrate misiunii şi atribuţiilor
departamentului, care pot contribui la optimizarea activităţii acestuia;
b) referent psiholog:
 realizează baza de date a departamentului, cu toate subcomponentele sale specifice;
 asigură evaluarea personalităţii beneficiarilor serviciilor departamentului, în raport cu
nevoile şi solicitările acestora;
 asigură informarea şi consilierea beneficiarilor serviciilor departamentului în raport cu
nevoile şi solicitările acestora;
 asigură, împreună cu întreg colectivul, pregătirea şi desfăşurarea unor activităţi
concrete, specifice misiunii şi atribuţiilor departamentului;
 asigură legătura directă a departamentului cu Biroul Senat, între departament şi celelalte
componente structurale ale universităţii, între departament şi alte instituţii
colaboratoare, în vederea asigurării unui flux optim al comunicării şi al desfăşurării
activităţii
c)psiholog:
 acordă servicii specializate de informare, evaluare psihologică, consiliere psihologică,
consiliere profesională, vocaţională şi de orientare în carieră a clienţilor interni şi
externi, în concordanţă cu procedurile de lucru specifice departamentului;
 asigură evaluarea personalităţii beneficiarilor serviciilor departamentului, în raport cu
nevoile şi solicitările acestora, evidenţiind următoarele aspecte: comportamentul
afectiv-emoţional, cognitiv, social-adaptativ, aptitudinile, abilităţile, interesele, în
scopul orientării acestora în carieră;
 asistă clienţii pentru a face faţă dificultăţilor psiho-sociale care afectează relaţiile
personale şi interpersonale ca urmare a diferitelor problematici afective sau medicale;
 realizează şi prezintă, în funcţie de solicitările clienţilor, oferta locurilor de muncă
vacante pe piaţa forţei de muncă;
 contribuie la optimizarea bazei de date a departamentului, cu toate subcomponentele
sale specifice, prin evidenţierea componentelor sale statistice şi asigurarea corelaţiilor
dintre acestea;
 contribuie la optimizarea evaluării beneficiarilor serviciilor departamentului, în raport
cu nevoile şi solicitările acestora, prin integrarea în proces a instrumentelor statistice şi
informatice de prelucrare şi interpretare;
 asigură, împreună cu întreg colectivul, pregătirea şi desfăşurarea unor activităţi
concrete, specifice misiunii şi atribuţiilor departamentului;
 asigură prospectarea nevoilor pieţei muncii şi promovează acţiuni specifice cunoaşterii
firmelor şi nevoilor lor de personal cu calificare academică, contribuind la realizarea şi
consolidarea legăturilor directe şi inverse dintre lumea muncii şi lumea şcolii
ART. 4.2. Organigrama departamentului se poate optimiza în raport cu activitatea desfăşurată
de acesta, cu volumul de activitate, nevoile şi solicitările beneficiarilor;
F 03.07/Ed.1

SIM/R/R-11.04-01

Cod document
R-11.04-01

REGULAMENT
Regulamentul privind organizarea și funcționarea
Departamentului de consiliere profesională

Pag./Total pag.
Data
Ediţie/Revizie

5/ 6
19.11.2013
5/ 0 1 2 3 4 5

ART. 4.3. Cu excepţia funcţiei de director, toate posturile se scot la concurs, în condiţiile legii.
Salarizarea personalului angajat se va face conform pregătirii, la nivelul postului, prin respectarea
reglementărilor în vigoare.
ART. 5 Departamentul de Consiliere Profesională are următoarele legături:
- ierarhice - este subordonat Prorectorului cu programe de învăţământ şi activităţi studenţeşti;
- funcţionale - are relaţii de colaborare cu toate structurile academice şi administrative din
universitate.
CAPITOLUL IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DEPARTAMENTULUI
ART. 1. În cadrul D.C.P. se vor organiza şi desfăşura activităţi determinate de misiunea şi
atribuţiile departamentului, orientate predominant în următoarele direcţii fundamentale:
ART 1.1. asigurarea bazei materiale necesare şi suficiente pentru desfăşurarea eficientă a
activităţii departamentului;
ART 1. 2. asigurarea unei baze de date absolut necesară atât pentru colectarea resurselor de
intrare cât şi a celor de la ieşirea din sistem cât şi pentru asigurarea unor corelaţii cât mai bune între
acestea, în raport cu specializările Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi cu piaţa muncii locală
şi zonală;
ART 1. 3. desfăşurarea unui program continuu şi sistematic de consiliere profesională, pornind
atât de la cunoaşterea unor elemente definitorii ale personalităţii beneficiarilor serviciilor de consiliere
cât şi de la exigenţele pieţei muncii şi a profilului specialistului în domeniile solicitate (discuţii
individuale cu studenţii; testări psihologice; activităţi de grup (workshops), îndeosebi cu cei cu care am
vorbit deja despre carieră; activităţi de prezentare a diferitelor cariere; discuţii introductive cu studenţii
din anul I, pe specialităţi;
ART 1. 4. construirea şi întreţinerea unei bune imagini a D.C.P. şi a universităţii, cu ajutorul
mijloacelor specifice (pagina web, pliante, broşuri, târguri de joburi, prezenţa la prezentarea ofertei
educaţionale);
ART 1. 5. structurarea şi transpunerea în practică a unor proiecte şi programe educaţionale
interne şi internaţionale cu conţinut specific;
ART 1. 6. realizarea unor studii care să contribuie la îndeplinirea finalităţilor proiectate ale
D.C.P.;
ART 1.7. asigurarea de legături inter-universitare cu alte centre/departamente similare din
România şi din spaţiul U.E.;
ART. 2. În conformitate cu Ordinul Nr. 3277/16.02.1998, art. 2 , în îndeplinirea
responsabilităţilor, D.C.P. poate implica, în temeiul autonomiei instituţionale, cadre didactice de la
disciplinele care concură la formarea specializării, prodecani, asociaţii studenţeşti, organizaţii
neguvernamentale şi/sau asociaţii non-profit.
CAPITOLUL V. RESURSE FINANCIARE ŞI ADMINISTRAREA LOR
ART. 1. În conformitate cu Ordinul Nr. 3277 / 16.02.1998, art. 4 finanţarea activităţii
Departamentului se realizează din resursele alocate de rectorat, la acestea putându-se adăuga resurse
proprii, obţinute prin autofinanţare, surse extrabugetare, respectiv proiecte, programe, vânzarea
serviciilor către societăţi comerciale, din sponsorizări, publicitate, etc. În concluzie, finanţarea se va
face conform Regulamentului de finanţare al Universităţii, din fonduri alocate de la bugetul statului şi
din venituri proprii. Administrarea acestora se va face de către conducerea D.C.P., iar monitorizarea
acesteia se face de către ordonatorul de credite, conform legii.
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DISPOZIŢII FINALE
ART. 1. Prezentul regulament va fi completat cu alte prevederi specifice, reieşite din legi,
hotărâri ale guvernului, ordine ale Ministerului Educației Naționale şi hotărâri ale Senatului care apar
după constituirea acestui departament.
ART. 2. Departamentului de Consiliere Profesională se dizolvă, dacă este cazul, prin hotărârea
Senatului, la propunerea Rectorului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.
ART. 3. Litigiile provenite din raporturile contractuale cu persoane fizice sau juridice care nu
pot fi soluţionate pe cale amiabilă sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România.
ART. 4. Prezentul regulament a fost aprobat în ședința de CA din data de 19.11.2013 și în
ședința de Senat în data de 19.12.2013.
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