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METODOLOGIE PRIVIND  

 ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII  

CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ  

 

 

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1  Prezenta metodologie reglementează activitatea Centrului de Consiliere si 

Orientare în Carieră, constituit ca structură fără personalitate juridică în cadrul 

Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică ,,I. L. Caragiale'' București. 

 

Art. 2   Prezenta metodologie este elaborată cu respectarea dispozițiilor Ordinului 

ministrului educaţiei naţionale nr. 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de 

învăţământ superior din România, precum şi a Ordinului nr. 1.804/4.469/2012 emis de 

Ministrul muncii, familiei şi protecției sociale, 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 vieții, în temeiul art. 352 din 

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare si a 

Ordinului nr. 3070/2015 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Știinţifice pentru 

modificarea Metodologiei cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de 

consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România.  

 

CAPITOLUL II – OBIECTIVE ȘI GRUP ȚINTĂ 

 

Art. 3     Consilierea și orientarea carierei pe tot parcursul vieții se referă la totalitatea 

serviciilor şi activităților care ajută persoanele de orice vârstă și în orice moment al 

existentei lor să facă alegeri în sfera educațională, de formare sau muncă și să își 

gestioneze cariera.  

 

Art. 4    Centrul de consiliere și orientare în carieră al Universitații Naționale de Artă 

Teatrală si Cinematografică ,,I. L. Caragiale'' București are ca principal obiectiv creșterea 

gradului de informare și sprijinirea beneficiarilor în vederea luării unei decizii coerente, 

asigurând astfel inserția  acestora pe piața forței de muncă. 

 

Art. 5    Centrul de consiliere și orientare în cariera al Universitatii Naționale de Artă 

Teatrală și Cinematografică ,,I. L. Caragiale'' București se adresează: 

 

a) tuturor studenților înscriși în cadrul  Universității Naționale de Artă Teatrală și 

Cinematografică ,,I. L. Caragiale'' București, indiferent de programul de studiu pe care 

aceștia îl frecventează sau de forma de învățământ, inclusiv studenților veniți la studii 

prin programe de mobilități;  



b) absolvenților Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică ,,I. L. 

Caragiale'' București  

c) elevilor din ani terminali de liceu înscriși în cadrul unităților de învățământ care au 

încheiat parteneriate cu  Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică ,,I. 

L. Caragiale'' București. 

 

Art.  6   Activitatea  Centrul de consiliere și orientare în carieră al Universității Naționale 

de Artă Teatrală și Cinematografică ,,I. L. Caragiale'' București constă în: 

 

a) informarea, orientarea și consilierea beneficiarilor prin intermediul următoarelor 

servicii: 
 

 consiliere educațională și vocatională; 

 consiliere și evaluare psihologică;  

 consiliere in cariera;  

 elaborarea de materiale destinate informării, orientării și consilierii.  

 

b) acțiuni legate de creșterea gradului de inserție pe piața muncii a studenților și 

absolvenților, prin oferirea unor servicii precum: 

 

 sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare, simularea interviului de angajare; 

 organizarea de prezentari ale angajatorilor; 

 sesiuni de formare pentru dezvoltarea competențelor transversale ale studenților; 

 realizarea de studii și analize periodice privind abandonul universitar, integrarea 

absolvenților pe piața muncii, impactul serviciilor de consiliere și orientare 

profesională, precum și propunerea de măsuri pentru ameliorarea acestora; 

 elaborarea și aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizarii insertiei pe 

piața muncii; 

 participări la activitati organizate de către alumni; 

 

c) informarea și consilierea beneficiarilor asupra rutelor educaționale si ocupaționale 

disponibile în cadrul curriculei universitare, a sistemului de credite transferabile la nivel 

universitar, în conformitate cu Registrul național al calificărilor în învățământul superior 

și Cadrul național al calificarilor, prin mijloace specifice precum sesiuni de prezentare de 

tip ,,zilele portilor deschise", târguri educaționale, vizite tematice etc.; 

 

d) informarea și consilierea studenților asupra rutelor educaționale și ocupaționale din 

cadrul instituțiilor de învățământ superior, pentru cicluri de învățământ superioare.  

 

Art.  7   Centrul de consiliere și orientare în carieră al Universitatii Naționale de Artă 

Teatrală și Cinematografică ,,I. L. Caragiale'' București se subordonează academic 

Senatului universității şi administrativ rectorului.  

 

 

 

 



CAPITOLUL III – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

  

Art.  8  Numărul angajaților din cadrul Centrului de consiliere și orientare în carieră al 

Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică ,,I. L. Caragiale'' București se 

stabileste pornind de la numarul de studenți înmatriculați în cele trei cicluri de studiu. 

Raportul minim acceptat este de cel putin 1 consilier de carieră/psiholog/2.000 de 

studenți înmatriculați. 

 

CAPITOLUL IV – DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 10 Baza materială necesară desfășurării activităților Centrului de consiliere și 

orientare în carieră al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică ,,I. L. 

Caragiale'' București se asigură de către instituția de învățământ superior organizatoare.  

 

Art. 11   Prezenta Metodologie a fost aprobată de catre Senatul Universității Naționale de 

Artă Teatrală și Cinematografică ,,I. L. Caragiale'' București din 26.10.2016, data la care 

intră în vigoare. 

 

                               RECTOR, 


