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 Capitolul  I.  DISPOZIŢII GENERALE 
 
 Articolul  1. Centrul de Consiliere Profesională și ALUMNI, funcționând în cadrul 
Universităţii din Petroşani conform Hotărârii 8 bis a Senatului Universităţii din Petroşani din 
data de 22.03.2012, își continuă activitatea sub denumirea de Centrul de Informare, Consiliere şi 
Orientare a Carierei (C.I.C.O.C.). 
  
 Articolul  2. Modul de funcţionare al Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare a 
Carierei (C.I.C.O.C.) din Universitatea din Petroşani se desfăşoară conform legislaţiei în vigoare 
şi a prezentului Regulament, care poate fi modificat sau completat prin Hotărâri ale Senatului 
Universităţii. 
 
 Articolul 3. Activităţile C.I.C.O.C. se desfăşoară pentru a completa oferta de servicii 
pentru studenţii absolvenţi ai Universităţii din Petroşani, pentru a răspunde nevoilor de consiliere 
şi orientare profesională semnalate de studenţi şi pentru a le oferi acestora alternative la serviciile 
tradiţionale din cabinetele de consultanţă sau oficiile forţei de muncă.  
  
 Articolul 4. Consilierea studenţilor pentru viitoarea carieră presupune asigurarea 
premiselor pentru integrarea lor şi a tinerilor absolvenţi în societate la un nivel social, economic, 
cultural, artistic prin accesul acestora la informaţii şi acţiuni specifice de formare şi consiliere. 
 
 Articolul 5. Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare a Carierei (C.I.C.O.C.) este 
subordonat Consiliului de Administraţie al Universităţii din Petroşani, prin intermediul 
Prorectoratului de profil. 
 
 Articolul 6. Misiunea C.I.C.O.C. este de coordonare a tuturor activităţilor de consiliere şi 
orientare pentru carieră la nivel de universitate, în cooperare cu: facultăţile universităţii. Astfel, 
un obiectiv specific al C.I.C.O.C., completează oferta de servicii pentru studenţii Universităţii 
din Petroşani, pentru a putea răspunde nevoilor de consiliere şi orientare profesională semnalate 
de către studenţi. 
 
 Articolul 7. Principalele obiective  pentru  realizarea misiunii C.I.C.O.C. sunt: 

 optimizarea sistemului de informare a studenţilor şi tinerilor din Petroşani; 
 încurajarea studenţilor în utilizarea surselor de informaţie, ca o premisă pentru 

dezvoltarea personalităţii acestora; 
 îndrumarea studenţilor către o gamă mai largă de servicii şi alte structuri specializate, din 

cadrul Universităţii din Petroşani şi a municipalităţii locale; 
 formarea studenţilor, prin adoptarea unei abordări personalizate, în vederea interpretării şi 

utilizării  informaţiilor astfel încât acestea să corespundă nevoilor lor şi mai ales să poată 
fi transpusă în acţiuni efective; 



 asigurarea premiselor unui contract mai eficient între organizaţiile studenţeşti şi studenţi 
prin prezentarea, diversificarea şi profesionalizarea organizaţiilor şi a ofertei acestora; 

 modelarea informaţiilor pentru utilizarea acestora de către studenţii universităţii, în forme 
şi stiluri convenabile şi adaptabile nevoilor acestora; 

 colaborarea cu instituţii, organizaţii, firme locale sau naţionale, în vederea facilitării 
prezentării ofertei acestora pentru studenţi; 

 imprimarea unui stil de lucru modern în privinţa diseminării informaţiei prin activităţi de 
formare; 

 organizarea activităţii de self-management în vederea valorificării stimei de sine; 
 organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup, pe probleme 

specifice managementului carierei; 
 optimizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup pe probleme 

specifice educaţionale; 

 implicarea tinerilor beneficiari ai C.I.C.O.C. în: organizarea unor prezentări, workshop-
uri, trening-uri, etc; 

 sprijinirea studenţilor cu cerinţe educaţionale speciale; 
 creşterea nivelului de participare al studenţilor în activităţile educaţionale nonformale. 
 

Articolul 8. Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare a Carierei dezvoltă relaţii 
funcţionale de colaborare cu prorectoratele şi facultăţile din cadrul acesteia. 

 
Articolul 9. Activităţile C.I.C.O.C. sunt coordonate de Consiliul  C.I.C.O.C., prezidat de 

un coordonator. 
 
Articolul 10. Consiliul C.I.C.O.C. este format din câte un reprezentant al fiecărei facultăţi 

ale universităţii, fiind numiţi de către Consiliile facultăţilor din Universitatea din Petroşani. 
 
Articolul 11. Coordonatorul C.I.C.O.C. este numit de către Rectorul Universităţii din 

Petroşani, pe baza propunerilor existente de la facultăţi. Directorul C.I.C.O.C. propune Senatului 
Universităţii din Petroşani spre aprobare organigrama şi structura serviciilor specifice acestuia.  

 
Articolul 12.   Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare a Carierei este organizat şi la 

nivelul facultăţilor şi este reprezentat de câte un responsabil C.I.C.O.C. pe facultate. Facultăţile 
îşi pot dezvolta structura organizatorică prin responsabili la nivelul departamentelor.  

 
Articolul 13. Responsabilul C.I.C.O.C. la nivelul facultăţii este numit de Decanul 

facultăţii, pe baza propunerilor departamentelor. 
 
Articolul 14. Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare a Carierei poate beneficia de 

un secretar, angajat permanent.  
 
Capitolul II. ATRIBUŢIILE  DIRECTORULUI   C.I.C.O.C 
 
Articolul 15. Principalele atribuţii ale Directorului C.I.C.O.C. sunt: 

a). prezidarea Consiliului Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare a 
Carierei; 

b). armonizarea strategiei C.I.C.O.C.  cu strategia de dezvoltare a universităţii 
printr-o permanentă legătură cu structura de conducere a Universităţii din Petroşani; 



c). reprezentarea Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare a Carierei în 
relaţiile de colaborare dezvoltate; 

d). elaborarea unui plan de acţiune al Centrului de Informare, Consiliere şi 
Orientare a Carierei  

e). coordonarea activităţii Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare a 
Carierei; 

f).asigura organizarea la nivelul facultăţilor a unui sistem adecvat de rezolvare 
operativă a sesizărilor şi solicitărilor studenţilor pe problema consilierii şi orientării 
profesionale, pentru viitoarea carieră; 

g). realizează coordonarea acţiunilor de diseminare a activităţilor C.I.C.O.C. la 
nivelul Universităţii din Petroşani şi în afara universităţii; 

h) elaborează rapoartele periodice de activitate solicitate de către conducerea 
Universităţii din Petroşani; 

i). coordonează activităţile de secretariat ale C.I.C.O.C. 
 
Capitolul III. ATRIBUŢIILE RESPONSABILILOR C.I.C.O.C. 
 

Articolul 16. Principalele atribuţii ale responsabililor C.I.C.O.C. la nivelul facultăţilor 
sunt: 

- elaborarea planului de acţiune la nivelul facultăţilor în vederea desfăşurării 
activităţilor specifice Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare a Carierei; 
- comunicarea cu structura de conducere a facultăţilor; 
- realizarea activităţilor specifice C.I.C.O.C. la nivelul facultăţilor; 
- coordonează activitatea de mediatizare a cursurilor de dezvoltare personală 
oferite studenţilor; 
- asigură sistemul de administrare eficientă a bazelor de date a C.I.C.O.C.; 
- elaborează rapoarte către C.I.C.O.C. 
 
Capitolul IV. DISPOZIŢII FINALE 
 

Articolul 18. Prezentul regulament poate fi modificat sau completat prin hotărâri ale 
Senatului Universităţii din Petroşani. 

 
 
Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din 

Petroşani, prin Hotărârea nr.41 din 29.04.2014. 
 
 
 
 

 
 
  



 
 
 
 


