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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

A CENTRULUI PENTRU CONSILIERE IN CARIERĂ,ORIENTARE 
PROFESIONALĂ, MONITORIZAREA INSERŢIEI PE PIAŢA MUNCII 

 
 
 
I. DISPOZIŢII GENERALE 
 
           Art.1.  Centrul pentru Consiliere, Orientare Profesională, Monitorizarea Inserţiei pe Piaţa 
Muncii - CCOPMIPM  este punctul de interferenţă între comunitatea academică, studenţi şi piaţa 
muncii. 
 
          Art.2.  Centrul pentru Consiliere, Orientare Profesională, Monitorizarea Inserţiei pe Piaţa 
Muncii - CCOPMIPM  a fost creat  pentru a răspunde nevoilor de consiliere vocaţională, orientare 
profesională a studenţilor şi pentru imbunătăţirea continuă a managementului universitar prin 
facilitarea legăturii dintre studenţi, absolvenţi şi piaţa muncii . 
 
           Art.3.  Centrul pentru Consiliere, Orientare Profesională, Monitorizarea Inserţiei pe Piaţa 
Muncii - CCOPMIPM este o structură funcţională academică aflată, conform organigramei UPIT, 
în subordinea Prorectorului pentru relaţii cu studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic şi 
reprezintă un pilon al politicii de asigurare şi îmbunătăţire continuă a calităţii învăţământului 
superior. 
 
          Art.4.  Documentele care stau la baza constituirii CCOPMIPM sunt: 
- Ordinul M.E.N. nr. 3277/16.02.1998, completat cu alte dispoziţii legale care reglementează 

activitatea de orientare şcolară şi profesională din învăţământul românesc;  
- Legea Educaţiei Naţionale  nr.1/2011 
- Carta Universităţii din Piteşti 
- Structura organizatorică  a Universităţii din Piteşti, aprobată de Senatul universitar 
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Prorectoratului pentru relaţii cu studenţii, 

absolvenţii şi mediul socio-economic aprobat  în şedinţa Senatului Universităţii din data de 
15.10.2012 

 
          Art.5. Serviciile oferite de CCOPMIPM studenţilor, absolvenţilor universităţii sunt cu titlu  
gratuit. 
 
II.IDENTITATE ŞI MISIUNE 

           
           Art.6. CCOPMIPM   din Universitatea  Piteşti   este    un serviciu academic din structura 
universităţii şi are sediul în Piteşti,Bd Republicii, nr. 71                              
  
 Art.7.Misiunea CCOPMIPM  

CCOPMIPM sprijină studenţii să-şi clarifice propriile aspiraţii privind cariera, să 
identifice oportunităţi educaţionale şi profesionale pornind de la propriile abilităţi, valori şi 
interese.Asigură şi promovează un mediu favorabil dezvoltării capitalului uman studenţesc şi 
monitorizează  inserţia  absolvenţilor pe piaţa muncii. 

  
Art.8. Scopul principal al CCOPMIPM este să asigure  studenţilor şi absolvenţilor 

următoarele servicii: 
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- sprijin în activitatea de autocunoaştere şi autoevaluare în vederea construirii unei cariere 
de succes (definirea abilităţilor, stabilirea intereselor, clarificarea valorilor personale, 
stabilirea obiectivelor profesionale) 

- consiliere în elaborarea planului de dezvoltare a carierei, a traseului profesional 
- sprijin în tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin implementarea metodei interactive şi 

inovatoare de invăţare de tipul întreprindere simulată 
- monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii pentru a stabili un feedback al 

eficienţei activităţii universităţii şi al relaţiei dezvoltate cu mediul de afaceri şi cu 
comunitatea prin urmărirea gradului de angajabilitate după absolvire 

 
Art.9.Pentru atingerea scopului propus, CCOPMIPM desfăşoară următoarele activităţi: 

- de consiliere a studenţilor Universităţii din Piteşti în elaborarea planului de dezvoltare a 
carierei, a traseului profesional 

- de consiliere pentru creşterea implicării în activităţi de voluntariat şi în activităţi asociative 
sau în accesarea de locuri de muncă  

- de evaluare psihologică în scopul autocunoaşterii, dezvoltării personale şi profesionale 
- de consiliere psihologică pentru studenţi în vederea optimizării motivaţionale, a rezolvării 

problemelor de relaţionare şi comunicare, a depăşirii dificult ăţilor de adaptare la stres 
- de organizare de conferinţe, workshopuri şi studii pe tema consilierii în carieră, a educaţiei 

pentru carieră, schimb de bune practici cu reprezentanţi ai firmelor de recrutare şi de 
training, manageri de resurse umane 

- de implementare a metodei interactive şi inovatoare de învăţare de tipul întreprindere 
simulată in scopul facilitării tranziţiei studenţilor de la şcoală la viaţa activă 

- de colectare a bazelor de date ale absolvenţilor  in vederea monitorizării inserţiei pe piaţa 
muncii 

- de întreţinere, administrare a bazei de date cu absolvenţii in vederea obţinerii de rapoarte 
pentru fiecare program de studii referitoare la inserţia pe piaţa muncii 

- de stabilire de relaţii durabile cu principalele categorii de actori interesaţi de activitatea 
desfăşurată de centru (absolvenţii universităţii,agenţi economici, ONG-uri, asociaţii 
profesionale, alte universităţi, instituţii publice etc.). 
 

III.ATRIBU ŢIILE CENTRULUI 
Art.10. CCOPMIPM are următoarele atribuţii: 

- consiliere educaţională pe probleme legate de adaptarea studenţilor la cerinţele activităţilor 
academice,de pregătire a documentelor de angajare (CV, scrisoare de intenţie, scrisoare de 
mulţumire, etc) 

- consiliere psihologică pe probleme de autocunoaştere,alegere a traseului profesional 
- construirea bazei de date computerizate a absolvenţilor în scopul monitorizării inserţiei pe 

piaţa muncii şi actualizarea permanentă 
- organizarea de workshopuri şi training-uri pentru studenţi (managementul carierei, 

formarea abilităţilor de lucru în echipă) 
- realizarea de studii şi rapoarte privind inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii 
- elaborarea unor materiale necesare studenţilor referitoare la activitatea de orientare a 

carierei studenţilor (ghid pentru consilierea carierei adresat 
studenţilor,autocunoaşterea,strategii şi instrumente de căutare a unui loc de muncă,etc) 

- capacitarea intregii comunităţi academice a Universităţii din Piteşti în implementarea 
metodei interactive şi inovatoare de invăţare de tipul întreprindere simulată 

- sprijinirea implementării proiectelor finanţate din fonduri europene în care Universitatea 
din Piteşti este cooptată şi care au legătură directă cu atribuţiile CCOPMIPM 

- dezvoltarea şi consolidarea unei reţele de bune practici privind  gestiunea relaţiei mediul 
academic -piaţa muncii la nivel local, regional şi naţional. 
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             IV. STRUCTURA ORGANIZATORIC Ă   
 
Art.11.Componenţa nominală a personalului care va asigura desfăşurarea activităţii CCOPMIPM 
se aprobă de Senatul Universităţii la propunerea Directorului de Centru, avizată de Prorectorul 
pentru relaţii cu studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic 
 
Art.12.Centrul funcţionează in spaţiile puse la dispoziţie  de către Universitate în care s-au 
amenajat cabinete pentru examinare şi consiliere colectivă şi individuală a studenţilor,laborator 
pentru funcţionarea intreprinderilor simulate, laborator pentru monitorizarea inserţiei pe piaţa 
muncii. 
 
Art.13. CCOPMIPM îşi desfăşoară activitatea  pe domenii de lucru:asistenţă psihologică şi 
orientare în carieră, intreprindere simulată,monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii. 
 
Art. 14. CCOPMIPM are următoarea structură organizatorică: 

- directorul centrului 
- psiholog 
- profesor coordonator implementare metode interactive şi inovatoare de invăţare de tipul 

întreprindere simulată  
- membri,reprezentanţii desemnaţi de conducerile facultăţilor pentru a colabora cu 

CCOPMIPM  
- specialist IT 

 
VI. BENEFICIARI  

Art.15. CCOPMIPM vine în întâmpinarea nevoilor de consiliere şi orientare în carieră a 
studenţilor,de sprijin în tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin implementarea metodei 
interactive şi inovatoare de învăţare de tipul intreprindere simulată.Oferă sprijin managementului 
universităţii pentru îmbunătăţirea calităţii prin facilitarea legăturii dintre studenţi, absolvenţi şi 
piaţa muncii. 

 
VII.COLABOR ĂRI 

Art.16. CCOPMIPM colaborează cu alte centre de consiliere in carieră, monitorizare a inserţiei pe 
piaţa muncii din România cu care realizează schimburi de experienţă şi documentaţie 
 
Art.17. CCOPMIPM,  colaborează cu Ministerul Educaţiei Naţionale in scopul implementării 
proiectului POSDRU 86/1.2/S/52422 „ Managementul corelării sistemului de învăţământ cu 
piaţa muncii” ,al cărui obiectiv general este  îmbunătăţirea adaptării sistemului de învăţământ 
superior la nevoile pieţei muncii ,Universitatea din Piteşti fiind membră a grupului ţintă 
 
Art.18. CCOPMIPM colaborează cu celelalte centre din cadrul Universităţii,cu  instituţii, 
organizaţii de stat şi cu asociaţii non-guvernamentale în scopul elaborării şi aplicării unor proiecte 
de orientare în carieră, intreprinderi simulate şi de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii. 
 
       VIII.BAZA MATERIAL Ă 
 
Art.19.Baza materială necesară activităţilor CCOPMIPM se asigură de către Universitate. 
 
Art.20. Finanţarea activităţii specifice se asigură de la bugetul Universităţii,fonduri europene şi 
alte surse atrase. 
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IX. DISPOZI ŢII FINALE 
 

Art.21.Directorul CCOPMIPM va intocmi anual Raport de activitate care va fi transmis 
Prorectorului  pentru relaţii cu studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic,Consiliului de 
Administraţie,Senatului Universităţii din Piteşti. 
 
Art.22.Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de Senatul  Universităţii din 
Piteşti, la propunerea Consiliului de Administraţie şi intră în vigoare la data semnării acestuia de 
către persoanele îndreptăţite.   
   
Art.23. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare, se completează cu structura 
organizatorică a Prorectoratului pentru „relaţii cu studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic” 
– anexa 1;  
 

 
 
PRORECTOR 
pentru relaţii cu studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic 
prof univ dr Constantin DRĂGHICI 

DIRECTOR CCOPMIPM 
prof.univ.dr.Mihaela DIACONU 
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PRORECTORAT: RSAMSE  
                                                                                               Anexa nr 1                                                  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                                  PRORECTOR,                                                                                                                   

Prof.univ.dr. Constantin DRĂGHICI                                                       

 
 

Strategii gestionare activităţi  
social-culturale şi sportive 
studenţeşti 

Gestionare-acordare de burse 
studenţeşti,legitimaţii călătorie, 
facilităţi 

Strategii evidenţă bază materială 
gestionare, analiză,utilizare 


