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REGULAMENT 
de organizare şi funcţionare al  

Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) 
 

 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 
 

Art. 1 Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) este înfiinţat în 

cadrul Institutului Teologic Adventist conform Hotărârii Biroului Senatului Institutului Teologic 

Adventist din data de 17.01.2006, în baza Ordinului M.Ed.C. Nr. 3235/ 16 martie 2005 privind 

organizarea ciclului de studii universitare de licenţă – Centre de Consiliere şi Orientare în 

Carieră. 

 

Art. 2 Funcţionarea Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) în 

Institutul Teologic Adventist se desfăşoară conform legilor în vigoare (Legea educației naționale 

nr. 1/2011, art. 352) şi a prezentului Regulament, care poate fi modificat şi completat prin 

Hotărâri ale Senatului şi Consiliului de administraţie din Institutului Teologic Adventist. 

 

Art. 3 Misiunea Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) este 

asistarea studentului, informarea, consilierea şi orientarea sa în carieră pentru integrarea pe piaţa 

forţei de muncă. Ca obiectiv specific, CCOC completează oferta de servicii pentru studenţi a 

Institutului Teologic Adventist, pentru a răspunde nevoilor de consiliere şi orientare profesională 

a acestora. 

 

Art. 4 Principalele obiective pentru realizarea misiunii (CCOC) sunt: 

a) asistarea studenţilor în stabilirea rutei profesionale prin alegerea programelor de 

studiu de licenţă; 

b) identificarea nevoilor de formare continuă şi organizarea de cursuri facultative 

pentru studenţi; 

c) antrenarea studenților pentru dezvoltarea abilităților de self-management; 

d) sprijinirea coordonatorilor de specializări în vederea armonizării cerinţelor pieţei 

muncii cu planurile de studii; 

e) formarea şi dezvoltarea abilităţilor de integrare pe piaţa forţei de muncă; 

f) asigurarea contactului eficient între organizaţiile studenţeşti şi Universitate; 

g) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup pe 

probleme de management al carierei; 
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h) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup în 

legătură cu  probleme personale şi educaţionale. 

 

Art. 5 Activităţile Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră se desfăşoară 

conform OM / 3617 din 16 martie 2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de 

Credite Transferabile, în scopul completării ofertei de servicii destinate studenţilor a Institutului 

Teologic Adventist, pentru a răspunde nevoilor de consiliere şi orientare profesională a acestora. 

 

Art. 6 Domeniile de activitate ale Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în 

Carieră sunt: consiliere pentru carieră; training profesional; consiliere psihopedagogică şi 

psihoterapie. 

 

 

CAPITOLUL II 

Cadrul organizatoric 
 

Art. 7 Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră este subordonat Senatului 

Institutului Teologic Adventist. Coordonarea şi legătura permanentă a cu Senatul este realizată 

prin Decan. 

 

Art. 8 Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră dezvoltă relaţii funcţionale 

cu departamentul/departamentele Facultăţii şi relaţii de colaborare cu: Decanul şi cu alte consilii 

şi comisii din cadrul Institutului. 

 

Art. 9 Structura organizatorică a Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră 

este următoarea: 

– Coordonatorul Centrului; 

– Responsabilii celor trei domenii: 

a) responsabilul domeniului de consiliere pentru carieră; 

b) responsabilul domeniului de training profesional; 

c) responsabilul domeniului de consiliere psihopedagogică şi psihoterapie. 

 

Art. 10 Activităţile Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră sunt 

coordonate de Consiliul CCOC, prezidat de un coordonator. 

 

Art. 11 Consiliul Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră este format 

din: 

a) coordonatorul CCOC; 

b) managerii programelor de studii ale Institutului. 

 

Art. 12 Coordonatorul CCOC este ales pe bază de concurs, conform Regulamentului intern 

de alegere a personalului de conducere din Institutul Teologic Adventist. 

 

Art. 13 Principalele atribuţii ale coordonatorului CCOC sunt: 

a) prezidarea CCOC; 

b) armonizarea strategiei CCOC cu strategia de dezvoltare a Institutului prin 

permanenta legătură cu structura de conducere a Institutului Teologic Adventist; 

c) reprezentarea Centrului în relaţiile de colaborare dezvoltate; 

d) elaborarea planului de acţiune al CCOC şi coordonarea activităţilor prevăzute de 

acesta; 

e) redactarea rapoartelor de activitate către conducerea Institutului Teologic 

Adventist. 
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Art. 14 Atribuţiile responsabililor de domenii din structura CCOC sunt specificate în fişa 

postului. 

 

CAPITOLUL III 

Dispoziţii finale 
 

Art. 15 Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de Informare, 

Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) a fost discutat şi aprobat in şedinţa Senatului din 

23.01.2007. Modificările aduse acestui regulament au fost aprobate în şedinţa Senatului din data 

de 18.01.2012. 

 

Art. 16 Prezentul regulament poate fi modificat şi completat prin hotărâri ale Senatului şi 

Consiliului de administraţie din Institutului Teologic Adventist. 
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