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Plan operaţional D.C.P. 2021 

 
ANCHETE 

Nr. 
crt. 

Tema  Luna Cine răspunde 

1. Ancheta anuală privind gradul de ocupare a 
programelor masterale, de către absolvenţii 
promoţiei 2020. 

februarie/mai  
2021 

psihologi 
director 

 
2.  Ancheta privind orientarea în carieră a elevilor de 

liceu, participanți la evenimentul „Ziua porților 
deschise”. 

aprilie/mai 
2021 

psihologi 
director 

 
3. Sondajul de opinie privind gradul de satisfacție 

față de utilizarea platformei online Microsoft 
Teams, destinat: a)profesorilor; b)studenților.  

aprilie/iunie 
2021 

psihologi 
director 

 
4. Ancheta anuală privind inserţia pe piaţa muncii a 

absolvenţilor cursurilor de master din 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 
promoţia 2020, după primul an de la absolvire. 

iunie/iulie 
2021 

psihologi 
director 

 

5. Ancheta anuală privind inserţia pe piaţa muncii a 
absolvenţilor cursurilor de licență din 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 
promoţia 2020, după primul an de la absolvire. 

iulie/august 
2021 

psihologi 
director 

 

6. 
 

Ancheta anuală privind gradul de inserţie pe piaţa 
muncii a absolvenţilor din promoţia 2020  a 
Departamentului pentru Pregătirea Personalului 
Didactic, Universitatea „Vasile Alecsandri” din 
Bacău. 

septembrie 
2021 

 

psihologi 
director 

 

7. Ancheta privind gradul de satisfacţie a studenților 
faţă de serviciile oferite de UVAB în anul 2021. 

mai/octombrie 
2021 

psihologi 
director 

8. Ancheta privind gradul de satisfacţie a studenților 
UVAB în raport cu formarea şi dezvoltarea 
profesională și personală, în anul 2021. 

mai/noiembrie 
2021 

psihologi 
director 

9. Analiza gradului de satisfacţie faţă de serviciile 
de consiliere oferite clienţilor interni şi externi de 
către D.C.P. în anul 2021 

decembrie 
2021 

psihologi 
director 

 
10. Ancheta privind tendințele înregistrate pe piața 

muncii, în vederea adaptării ofertei educaționale 
a Universităţii „VasileAlecsandri” din Bacău. 

septembrie/decembrie 
2021 

psihologi 
director 

 
PROIECTE 

 



1.  Programul de voluntariat  - 
„Doar dăruind, putem câştiga” 

permanent director 
psihologi 

2. „Dăruieşte din suflet” – ed. a- XIV-a  martie/aprilie  
2021 

director 
psihologi 

3. „Super-Prof, cariera mea didactică” - ed. a-IX-a 
 

25 martie 
2021 

director 
psihologi 

4. „Ziua porților deschise” - ed. a-XIII-a 1 aprilie 
2021 

director 
psihologi 

5. 
 

„PERFORMED” – ed. a-X-a mai  
2021 

director 
reprezentant Fac. de Științe 

6. Sesiune de proiecte consiliere 
psihologică/profesională desfășurate online 

 
a) Workshop online „Profilul psihologic al 
antreprenorului”; 
b) Workshop online „Cum să-mi elaborez un 
plan personalizat de carieră”; 
c) Workshop online „Cum să-mi redactez 
instrumentele de promovare personală pe 
piața muncii”; 
d) Workshop online „Cum să mă prezint la un 
interviu de angajare”; 
e) Workshop-ul  „Spre o igienă mentală și 
emoțională”; 
f) Workshop online „Examenele de finalizare a 
studiilor, de ce abilități am nevoie pentru a le 
face față cu succes?”; 
g) Workshop-ul online „Atitudinea creativă”; 
h) Workshop online „Stres si stresori în 
învățarea on-line”; 
i) Workshop online Planul de carieră – pentru 
studenții din anul I, proiect ROSE, Fac Științe 
Economice;   
j)Workshop-ul online „Dezvoltarea 
competențelor emoționale în contextul unei 
bune funcționări”  
l) Workshop-ul online „Adaptabilitatea și 
reziliența - resurse psihologice cheie în 
gestionarea unor noi etape”. 

 
 
 

ianuarie.2021  
 
 

februarie 2021  
 

martie 2021 
 
 

aprilie 2021  
 

mai 2021 
 

aprilie/iunie 2021  
 
 

mai/iunie 2021; 
 

octombrie 2021 
 

noiembrie/decembrie 
2021  

 
noiembrie/decembrie 

2021  
 

noiembrie/decembrie 
2021 

 
 
 

Psiholog Doina Pascal 
 
 
Psiholog Doina Pascal 

 
Psiholog Doina Pascal 
 
 
Psiholog Doina Pascal 
 

Psiholog Daniela Anton 
 

Psiholog Mareș Gabriel 
 
 

Psiholog Daniela Anton 
 

Psiholog Mareș Gabriel  
 
 

Psiholog Doina Pascal 
 
 

Psiholog Daniela Anton 
 
 

Psiholog Daniela Anton 
 

7. „Întâlniri cu...TÂLC”- ed. a-XVII-a noiembrie  
2021 

director 
psihologi 

8. „Împreună în bucuria dăruirii” – ed. a-XV-a  
 

decembrie  
2021 

 

director 
psihologi 

studenți voluntari  
 

Director D.C.P., 
Prof. univ.dr.Venera-Mihaela Cojocariu 

                                                                                                                   
 
 



Acest Plan operațional a fost prezentat, analizat, completat şi aprobat în şedinţa Consiliul D.C.P. din 
data de 09.04.2021, împreună cu Analiza  de management pentru anul 2020. Acest plan operațional precum 
şi tematica şedinţelor sau a proiectelor pot suporta modificări pe parcurs, în funcţie de diferiţi factori obiectivi 
care intervin (situații obiective, nevoi, solicitări interne sau externe, priorităţi). 


