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RAPORT DE ACTIVITATE   

2020 
 

 1. Dispoziții generale  

CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ (CCOC) este înființat în cadrul 

Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, conform Hotărârii 

Senatului USAMVB din data de 24.06.2014 în baza Legii Educației Naționale Nr. 1/2011, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 179/18 ianuarie 2011, Ordonanța de Guvern 129/2000 

privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul 

5564/2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor 

de formare continuă, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul 5160/2015 privind 

organizarea de programe de studii postuniversitare de educație permanentă de către 

instituțiile de învățământ superior acreditate.  

Centrul de consiliere şi orientare în carieră (CCOC) îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea CENTRULUI DE 

CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ - Universitatea de Științe Agronomice și Medicină 

Veterinară din București (USAMVB).  

 

2. Misiunea, obiectivele si atributiile CCOC  

2.1 Misiunea CCOC este de coordonare a tuturor activităţilor de învăţământ 

continuu la nivelul USAMV București, în cooperare cu facultăţile din cadrul universității și cu 

alte instituții similare din țară și străinătate în vederea furnizării de programe de instruire 

relevante atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi metodologic, în conformitate cu cerințele 

reformei în educaţie. 

 2.2 Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră are ca obiectiv general promovarea 

învățării pe tot parcursul vieții prin activități educaționale diverse care răspund nevoilor unei 

societăți bazate pe cunoaștere.  

2.3 Activităţile derulate de CCOC se adresează:  

a) persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și persoanelor care doresc să 

urmeze cursuri de formare profesională continuă;  

b) cadrelor didactice și de cercetare, personalului didactic auxiliar și personalului de 

conducere, control si evaluare din învățământul preuniversitar;  

c) organizaţiilor și instituţiilor care doresc să-și pregătească și să-și perfecţioneze proprii 

angajaţi prin cursuri de formare profesională continuă;  

d) elevilor, absolvenţilor de liceu, studenţilor, absolvenţilor de studii universitare de licenţă, 

precum și absolvenţilor de studii universitare de masterat si doctorat.  
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Obiectivele specifice ale CCOC sunt:  

 

I. Oferirea de oportunități de angajare prin consiliere și orientare în carieră 

1. Orientarea și consilierea studenților și elevilor aflați în an terminal  

2 Creșterea gradului de inserție pe piața muncii a studenților și absolvenților  

3. Facilitarea relației dintre studenți și piața muncii  

4. Reducerea abandonului școlar  

 

II. Furnizarea de formare profesională continuă  

1. Analiza nevoilor de formare profesională continuă în raport cu cerințele actuale și de 

perspectivă de pe piața muncii  

2. Dezvoltarea cursurilor de formare profesională la nivel de inițiere, specializare, 

perfecționare și calificare  

3. Formarea și dezvoltarea Competențelor profesionale ale personalului didactic și didactic 

auxiliar precum și a personalului de conducere, îndrumare și control din învățământul 

preuniversitar și nu numai  

4. Promovarea ofertei de formare la nivel local, național și internațional  

5. Organizarea activităților educaționale de tip informal și nonformal (școli de vară, 

seminarii, tabere, ateliere)  

6. Organizarea de cursuri utilizând sistemele clasice de predare cât și sisteme e- learning. 

 

III. Activități suport  

a. Asigurarea suportului pentru activitățile suport aferente proiectelor  

b. Pregătirea în vederea dezvoltării activității de cercetare în domeniile USAMVB  

c. Facilitarea parteneriatului dintre mediul academic și socio-economic în domeniul 

educației și cercetării  

d. Dezvoltarea cooperării internaționale prin proiecte și acțiuni trasnaționale pe teme de 

interes comun în domeniul educației și cercetării  

 

Introducere  

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră susţine strategia şi misiunea USAMV din 

București în zona de formare post-universitară venind în sprijinul studenţilor, atât pe durata 

studiilor, cât şi după finalizarea acestora. Prin cele patru departamente funcționale din 

cadrul CCOC: Departamentul de Orientare în Carieră, Departamentul de Consiliere 

Vocațională și Ocupațională, Departamentul pentru Asigurarea Legăturii între Liceele cu 

Profil Agricol și Mediul Universitar și Departamentul de Asistență Psihopedagogică, 

Informare și Promovare și cu ajutorul specialiştilor în resurse umane care îşi desfăşoara 

activitatea în cadrul acestora, Universitatea este în măsură să orienteze studenţii, să-i 

consilieze şi apoi să îi sprijine în găsirea unui loc de muncă prin mediere în relaţia cu 

potențialii angajatori, firme sau instituţii, precum si consiliere psihologică în vederea 
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depășirii situațiilor problematice care pot afecta experiența de student pe întreg parcursul 

ei, de la admitere și până la absolvire. 

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 

 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră 
(CCOC) își desfășoară activitatea în campusul Agronomie-
Herăstrău, într-un spațiu modern și generos, împărţit în 3 
birouri de lucru, 3 săli de curs şi 2 săli modulare. 

 

                                                              Figura 1 

 

Obiectivele Centrului de Consiliere au fost atinse în cadrul activităților desfășurate pe 

parcursul anului 2020, prin: 

I. Consilierea vocațională a tinerilor (elevi de liceu) în vederea identificării unui 

program de studiu din cadrul USAMV București 

II. Consilierea și orientarea studenților USAMV București. 
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I. Consilierea vocațională a tinerilor (elevi de liceu) în vederea identificării 

unui program de studiu din cadrul USAMV București 

Activitatea s-a desfășurat atât în sălile de consiliere din cadrul sediului CCOC, cât și în 

cadrul vizitelor pe care le-am organizat în liceele din țară și la târguri educaționale. 

Considerăm că este important ca elevul să fie foarte bine informat înainte de a aplica la 

facultate. El trebuie să aleagă un domeniu de studiu care să îmbine pasiunea cu o profesie 

care să ii asigure un loc de muncă, încă de pe băncile facultății. 

În cadrul ședințelor de consiliere, tinerii primesc informații despre programele de studiu 

din cadrul USAMV și domeniile în care pot activa după absolvire, despre activitățile 

extracurriculare la care pot participa pe parcursul anilor de studiu, precum și despre viața 

de student.  

La aceste ședințe sunt invitați să participe atât tinerii cât și părinții acestora. 

Având în vedere condițiile impus de pandemia Covid -19, anul acesta, promovarea 

ofertei educaționale s-a realizat prin : 

1. Vizite în licee  

În perioada ianuarie - martie 2020, s-au vizitat 20 de licee.  

În cadrul acestor vizite s-a prezentat oferta educaţională a 

celor șapte facultăţi din cadrul USAMV din Bucureşti și s-au 

semnat convenții de colaborare. 

1. Liceul Constantin Brâncoveanu 

2. Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie  

3. Colegiul Naţional "Spiru Haret" 

4. Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş" 

5. Liceul Tehnologic "Petre Ionescu Muscel" 

6. Colegiul Naţional "Vlaicu Vodă"  

7. Liceul Tehnologic "Ferdinand I" 

8. Liceul Tehnologic "Regele Mihai I" 

9. Liceul Tehnologic "Constantin Dobrescu" 

10. Colegiul Naţional "Nichita Stănescu"  

11. Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii "Victor Slăvescu"  

12. Colegiul Economic "Virgil Madgearu"  

13. Colegiul "Spiru Haret",                                                                                   

14. Colegiul Naţional Regina Maria ("Jean Monnet")                                        Figura 2 

15. Liceul Tehnologic "Elie Radu"  

16. Liceul Tehnologic "Toma N. Socolescu" 
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17. Colegiul Naţional "Mihai Viteazul"  

18. Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" 

19. Colegiul Naţional "B. P. Hasdeu" 

20. Colegiul Economic 

 

2. mai - iulie 2020,  campanie de promovare a ofertei educaţionale pe paginile de 

Facebook și Instagram ale Universităţii.  Aceste postări au conţinut informaţii despre 

oferta educaţională a celor şapte facultăţi din cadrul USAMV Bucureşti. 
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Figura 3 

3. 23 - 24 martie 2020, participare cu stand la târgul de oferte educaţionale Virtual 

RIUF – Romanian International University Fair- Bucureşti 2020. În cadrul acestei 

prime ediţii online, standul USAMV a fost vizitat de un număr de 689 persoane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

4. Mai 2020 - Realizarea unui Tur virtual al USAMV Bucureşti şi promovarea acestuia 

pe site-urile Universităţii şi pe paginile de Facebook. 

Figura 5 
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5. Mai 2020 - Realizarea unui film de prezentare a ofertei educaţionale 2020-2021 : 

https://youtu.be/fihHWkaSzIQ şi promovarea acestuia pe site-urile Universităţii şi 

pe paginile de Facebook. 

Figura 6 
 

6. 25 mai - 5 iunie 2020, evenimentul “VIRTUAL OPEN DAYS la USAMV BUCUREŞTI” 

desfăşurat online. În cadrul acestui eveniment, consilierii din cadrul Centrului de Consiliere 

şi Orientare în Carieră au desfaşurat zilnic prezentări ale ofertei educaţionale pe platforma 

online Zoom. La sesiunile desfăşurate pe platfoma Zoom, consilierii au oferit informaţii 

despre programele de studiu din cadrul USAMV şi domeniile în care pot activa după 

absolvire, despre activitățile extracurriculare la care pot participa pe parcursul anilor de 

studiu, precum și despre viața de student şi au răspuns elevilor, părinţilor acestora şi 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la întrebările legate de admiterea la 

USAMV din Bucureşti în anul universitar 2020-2021.  

Acest eveniment a fost promovat pe site-ul Universitatii : 

http://usamv.ro/index.php/ro/virtualdays si pe paginile de Facebook și Instagram. 

Pe toată durata evenimentului, elevii au beneficiat de: 

 Tur virtual al Universităţii 

 Video prezentări ale ofertei educaţionale, pe facultăţi 

 Concurs cu premii (10 tablete cu internet nelimitat gratuit timp de 2 ani). 
 

La startul evenimentului s-au înscris pe site-ul usamv.ro un număr de 245 persoane . 

https://youtu.be/fihHWkaSzIQ
http://usamv.ro/index.php/ro/virtualdays
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Sesiunile de prezentări video şi întrebări legate de oferta educaţională a Universităţii 

de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti s-au desfăşurat într-un mod 

interactiv şi atractiv, pe platforma Zoom şi s-au bucurat de prezenţa a 135 participanţi, pe 

parcursul celor două săptămâni dedicate acestui eveniment. 

 Evenimentul „VIRTUAL OPEN DAYS” la USAMV Bucureşti, aflat la debut în mediul 

online s-a bucurat de succes în rândul elevilor de liceu, al cadrelor didactice cu rol activ în 

îndrumarea acestora către mediul academic, precum şi în rândul părinţilor dornici să 

cunoască oferta educaţională a USAMV din Bucureşti în anul universitar 2020-2021, precum 

şi particularităţile campusurilor puse la dispoziţie de către Universitatea noastră.  

Figura 7 

 
 

7. mai - iunie 2020, promovarea ofertei educaţionale, prin întocmirea şi transmiterea 

de materiale prin e-mail si Poşta Română către primării şi licee . 
 

8. iunie 2020,  întocmirea unui quiz pentru promovarea ofertei educaţionale 2020-

2021 cu titlul:  Află ce facultate ţi se potriveşte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Figura 8 
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Quiz-ul a fost promovat pe site-ul Universităţii atât în cadrul evenimentului Virtual Open 

Days http://usamv.ro/index.php/ro/virtualdays, cât şi pe pagina de admitere. 

Quiz-ul a fost completat în perioada iulie-septembrie 2020 de un număr de 1330 tineri . 

 

   

 

 

 

 

 

 

                             

                            

Figura 9 

9. iunie - iulie 2020, încheiere de acorduri de parteneriat în vederea organizării de 

întâlniri bilaterale şi realizării de activităţi comune cu următoarele licee şi şcoli:  

 

1) Liceul Tehnologic, Sat Cioranii de Jos, Comuna Ciorani, Judeţul Prahova 

2) Liceul Tehnologic Drăgănești Vlaşca, Jud. Teleorman 

3) Liceul Tehnologic Topolog, Jud. Tulcea 

4) Liceul Tehnologic "Petre Ionescu Muscel" Domnești, Argeş 

5) Liceul Teoretic "Mihail Kogalniceanu", Snagov, Ilfov 

6) Liceul Tehnologic "Costache Conachi", loc Pechea, Galaţi 

7) Liceul Teoretic "Ion Gh. Roșca", Osica de Sus, Jud Olt 

8) Colegiul "Ferdinand I" Com Măneciu, Jud. Prahova 

9) Liceul Teoretic Olteni, Jud. Teleorman 

10) Liceul Teoretic Piatra, Jud. Teleorman 

11) Liceul Tehnologic "Matei Basarab", Măxineni 

12) Liceul Tehnologic Iancu Jianu, Com Iancu Jianu 

13) Liceul Udriște Năsturel, Com Hotarele, Giurgiu 

14) Școala Gimnazială Comuna Cilibia, Localitatea Cilibia, Jud. Buzău 

 

 

http://usamv.ro/index.php/ro/virtualdays
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10. Iulie 2020  - Pregăteşte-te pentru Admiterea 2020! 

Promovare oferta educaţională prin organizarea de evenimente live streaming 

Tansmitere în regim “live” (direct) a materialelor de 

promovare, a oportunităţilor şi a facultăţilor din cadrul USAMV 

Bucureşti pe platformele: www.facebook.com/usamv pagina 

principala a USAMV Bucureşti şi  www.zoom.com 

- NUMĂR de trasmisii LIVE: 7 

- Subiectele acoperite:  

 Povestim cu absolvenţii de succes din poziţii de top! 

  Poti afla ce înseamnă să fii student la USAMV 

  Descoperi oportunităţile de angajare 

  Îti răspundem LIVE tuturor intrebărilor! 

- Moderatori: Lavinia Şandru și Cristina Şincai (Figura 7) 

dupa cum urmează:  

 

- 1 iulie 2020, orele 15.00-16.00 - Facultatea de 
Biotehnologii 

Nr. Vizualizări: 12.400 
Nr. Participanţi: minim 20 

Invitaţi: 
 Cadru didactic:  Prodecan Prof. Dr. Florentina MATEI  
 Irina SMEU - absolventă - Specializarea Biotehnologii 

industriale, 2010 
 Viviana Mârza -  absolventă secția Biotehnologii Medical 

Veterinare 
 Getuţa DOPCEA - Manager laborator microbiologie în 

cadrul companiei Eurofins Evic Romania                                                             Figura 10 
 

 

 
Figura 11 

http://www.facebook.com/
http://www.zoom.com/
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- 1 iulie 2020, orele 17.00-18.00 - Facultatea de Management şi Dezvoltare Rurală 
Nr. Vizualizări: 7.000 
Nr. Participanţi: minim 20 

Invitaţi: 
 Șef lucr. dr. Dragoş SMEDESCU – Prodecan   
 Şef lucr. dr. Marius Mihai MICU - Prodecan  
 Dan GADEA, absolvent specializarea Inginerie economică în agricultură - în prezent 

Division Manager la IPSO România 
 Dragoş Ivan – absolvent specializarea  Inginerie economică în agricultură                      

 

Figura 12 
 

- 2 iulie 2020, orele 15.00-16.00 - Facultatea de Imbunătățiri Funciare şi Ingineria 
Mediului 
Nr. Vizualizări: 4.900 
Nr. Participanţi: minim 20 
Invitaţi: 
 Cadru didactic:   D-na Decan Prof. dr. Ana Virsta – Departamentul de mediu si 

îmbunatatiri funciare, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului 
Bucureşti, 

 Absolvent de succes :  Dl. Rector al USAMV Bucureşti - Prof.Univ.Dr. SORIN MIHAI 
CÎMPEANU 

 
 

Figura 13 
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- 2 iulie 2020, orele 17.00-18.00 - Facultatea de Horticultură 

Nr. Vizualizări: 3.400 
Nr. Participanţi: minim 20 

Invitaţi: 
 Cadru didactic:  Conf. Univ. Dr. Adrian Asanică - Decan Facultatea de Horticultură 
 Cadru didactic suplinitor : Asist. Dr. Cosmin Mihai 
 Absolvent: – ing. TUDOR Cristian fondator Microgreens Romania 

 

Figura 14 
 

- 3 iulie 2020, orele 15.00-16.00 - Facultatea de Ingineria şi Gestiunea Producțiilor 
Animaliere 
Nr. Vizualizări: 2.500 
Nr. Participanţi: minim 20 

Invitaţi: 
 Cadru didactic:  DECAN Prof. univ. dr. Mărginean Gheorghe Emil 
 Şef Lucr. Gratziela Victoria BAHACIU 
 Calotă George Mihai  
 Gociman Ioan Teodor – în prezent  Director tehnic executiv Asociaţia Aberdeen 

Angus România  

 
Figura 15 
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- 3 iulie 2020, orele 15.00-16.00 17.00-18.00 Facultatea de Agricultură 
Nr. Vizualizări: 5.100 
Nr. Participanţi: minim 20 

Invitaţi: 
 Cadru didactic: Prodecan Prof.univ.dr. Leonard ILIE 
 Cadru didactic:  Şef Lucr. Dr.Mihaela NICHITA 
 Absolvent : 
 Simona COMAN - SC MAISADOUR SEMENCES ROMANIA SRL 
 Spătaru Dan Dumitru - SC SYNGENTA AGRO LTD 

 

 
Figura 16 

 
- 14 iulie, orele 15.00-16.00 - Facultatea de Medicină Veterinară 

Nr. Vizualizări: 5.500 
Nr. Participanţi: minim 20 

Invitaţi: 
 Cadru didactic:  Prof. univ. Dr. Gabriel Predoi – Decan al Facultăţii de Medicină 

Veterinară din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară 
Bucureşti din anul 2008 şi până în prezent. 

 Absolvent:  Doctor Medic Veterinar - Alexandru Eremia  
 Doctorand USAMV - Facultatea de Medicină Veterinară 
 Manager Hotel CatShop - hotel, salon de cosmetică, magazin, totul doar pentru 

pisici 
 

Figura 17 
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11. septembrie 2020, dezvoltarea unei aplicaţii dedicate programelor de studii din 

cadrul USAMV Bucureşti. 

 Figura 18 

Denumirea aplicaţiei: Află acum ce facultate ţi se potriveşte! 

Link-ul aplicaţiei:  https://chestionar890.outgrow.us/USAMV 

Aplicaţia include 10 intrebări între care sunt intercalate şi imagini care sperăm să ajute elevii 
să descopere dacă se potrivesc uneia dintre cele şapte facultăţi ale USAMV Bucureşti. 

Promovarea aplicaţiei a început în luna octombrie: 

 online pe Facebook şi website-urile Universităţii  

 aplicaţia a fost inclusă în ghidul studentului, disponibil pe site-urile Universităţii 

 în cadrul Târgului de oferte educaţionale RIUF – Virtual RIUF 

Pe parcursul celor două luni de promovare, aplicaţia a fost completată de către un număr de 

80 persoane. 

Figura 19 

https://chestionar890.outgrow.us/USAMV
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12.  29 Octombrie 2020, participarea USAMV Bucureşti cu stand la târgul de oferte 

educaţionale RIUF VIRTUAL. Evenimentul s-a desfașurat în direct, pe platformă, timp 

de 6 ore. Platforma și toate informațiile de pe aceasta au fost disponibile timp de o 

lună de zile după eveniment. La acest eveniment au vizitat standul USAMV un 

număr de 273 persoane. 

Figura 20 

13. Promovarea ofertei educaţionale 2021-2022 prin întocmirea şi transmiterea de 

materiale prin poştă, către licee si primării. 
 

14.  Octombrie 2020 - BOBOCFEST 2020, eveniment de “Bun venit” organizat de către 

Asociațiile Studențești și CCOC, dedicat 

studenților din anul I. 

Anul acesta evenimentul s-a desfășurat în mediul 

online cu ajutorul studenților care au realizat împreună 

cu reprezentanții CCOC, filmulețe de prezentare pentru 

fiecare facultate. 

Evenimentul a fost prezentat și promovat în mediul 

online: http://consiliere.usamv.ro/stayhealthy-suport-

student-usamv/.                                                                                                        Figura 21 

 

 

II. Consilierea și orientarea studenților USAMV București. 

Principalele activități desfășurate în cadrul CCOC sunt: 

1. Consiliere și orientare în carieră 

2. Consiliere vocațională 

3. Consiliere psihologică 

4. Cursuri de perfecționare (autorizate de către Autoritatea Națională pentru Calificări-

ANC) 

5. Curs de competențe digitale Certiport  - USAMV București este Centru Autorizat de 

Testare CERTIPORT 

6. Workshopuri  

http://consiliere.usamv.ro/stayhealthy-suport-student-usamv/
http://consiliere.usamv.ro/stayhealthy-suport-student-usamv/
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7. Concursuri pe diferite teme din domeniile USAMV 

1. Consiliere și orientare în carieră 

2. Consiliere vocațională 

 Pe parcursul anului 2020 au participat la şedinţe de consiliere individuală un număr 

de 188 de studenţi. 

În cadrul sesiunilor de consiliere s-a urmărit sprijinirea studenților în începerea sau 

continuarea procesului de autocunoaștere, prin identificarea, dezvoltarea și valorificarea 

calităților, valorilor, aspirațiilor și intereselor profesionale de care aceștia dispun, în scopul 

facilitării ulterioare a demersului de acomodare la cerințele și specificul pieței muncii și ale 

mediului universitar, în vederea continuării studiilor universitare și reducerea semnificativă 

a ratei de abandon universitar. 

 Consilierea studenţilor vizează: 

 facilitarea adaptării studenților la mediul academic 

 oferirea de suport psihoeducațional studenților pentru depășirea dificultăților 

academice 

 identificarea dinamicii nevoilor de dezvoltare personală și profesională a 

beneficiarilor 

 oferirea de consultanță pentru identificarea oportunităților de dezvoltare personală 

și profesională 

 oferirea de soluții și recomandări studenților din categoriile vulnerabile în vederea 

reducerii ratei de abandon universitar și absolvirea studiilor universitare. 

Etapele parcurse în cadrul şedinţelor de consiliere: 

 Stabilirea scopului consilierii și a procesului de consiliere  

 Aplicarea unor chestionare de aptitudini & evaluarea rezultatelor 

 Aplicarea unor chestionare de valori de muncă – stabilirea importanței acestora  

 Prezentare metodelor de identificare joburi, programe de internship, activităţi de 

voluntariat 

 Prezentarea regulilor de redactare Curriculum Vitae  

 Prezentarea regulilor de bază din cadrul interviului de angajare 

 Prezentarea platformei de joburi a USAMV din București www.usamvjobs.ro. 
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 Întocmirea CV-ului și adăugarea în platforma www.usamvjobs.ro. 

De asemenea, în cadrul ședințelor de consiliere utilizăm instrumente care ajută la 

evaluarea personalității studentului, evaluarea competențelor și aptitudinilor de leadership, 

inventarele stimei de sine. 

Instrumente de evaluare testcentral utilizate: 

 Test NEO Psychological Inventory (NEO PI-R) 

 Test Big Five ABCD-M  

 Test ISS "Inventarele Stimei de Sine" 

Platforma de joburi - USAMV JOBS 

Pentru a realiza o legatură cu mediul economic, am dezvoltat platforma 

USAMVJOBS, unde se găsesc informații relevante (inclusiv CV-ul) despre studenții si 

absolvenții USAMV din București. Prin această platformă studenții și absolvenții pot vizualiza 

ofertele de angajare, programele de internship și stagiile de practică oferite de către 

partenerii universitătii. 

  Studenții au ocazia să intre în contact direct cu angajatorii, din timpul facultății. 

Creșterea legăturii cu mediul socio-economic prin realizarea unor serii de evenimente de 

promovare a USAMVB dedicate întâlnirii student-angajator prin intermediul platformei 

www.usamvjobs.ro.  

Identificarea oportunitatilor de angajare, completarea CV-urilor şi simularea unui 

interviu. În perioada 2017 -2020 și-au creat conturi 6731 studenți și 116 angajatori. Joburi 

active : 140. 

Figura 22 – Interfață platformă de joburi USAMV București 

 

3. Consiliere psihologică 

Consilierea psihologică se adresează studenților care simt că au nevoie de sprijin, de 

suport, de susținere și de înțelegere în anumite momente ale vieții lor. 

http://www.usamvjobs.ro/
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Consilierea psihologică urmărește oferirea unei baze de stabilitate și securitate 

psihică, precum și creșterea calității vieții studenților. Ne propunem ca astfel să diminuăm 

problemele nespuse ale studenților noștri, contribuind pe această cale nu numai la 

îmbunătățirea performanțelor lor academice, dar și la creșterea bucuriei de a trăi și de a 

înțelege viața așa cum este. 

Consilierea psihologică oferă, în general, certitudinea că nu suntem singuri, că 

problemele noastre au o rezolvare, că viața poate fi bună, ajută la restructurarea gândurilor 

și emoțiilor negative și la o viziune mai frumoasă asupra viitorului. 

Pe parcursul anului 2020 au participat la şedinţe de consiliere psihologică: 

- 18 studenţi, consiliere psihologică individuală 

- 165 persoane la workshop-urile de consiliere psihologică online. 

 

4. Furnizarea de formare profesională continuă prin: 

- Dezvoltarea cursurilor de formare profesională la nivel de inițiere, specializare,  

perfecționare și calificare 

- Formarea și dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului auxiliar prin 

facilitarea participării în mod gratuit la cursurile de formare profesională organizate 

de USAMV din București. 

Începând cu anul 2014 Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară 

din București, prin Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră este furnizor de formare 

profesională, prin autorizarea și reautorizarea unui număr de 8 cursuri de specializare, 10 

cursuri de calificare și un curs de inițiere (Tabel 1) dedicate studenților si nu numai în 

domenii complementare profilelor facultăților, recunoscute de Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării. 

Tabel 1. Cursuri autorizate de CCOC 

Nr. 
crt. 

Tip curs de 
formare 

profesională 

Denumire Nr.autorizatie  Autoritatea 

1 Specializare Competențe 
antreprenoriale 

40/8676/08.11.2018 Reautorizat 
ANC 

2 Specializare Facilitator de dezvoltare 
comunitară 

40/8677/08.11.2018 Reautorizat 
ANC 

3 Specializare Manager de proiect 40/8675/08.11.2018 Reautorizat ANC 

4 Specializare Manager îmbunătațire 
procese 

40/4630/28.06.2019 Reautorizat ANC 
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5 Specializare Consultant afaceri în 
agricultură 

40/5946/16.07.2015  ANC 

6 Specializare Inspector/referent 
resurse umane 

40/1237/14.03.2018 Autorizat ANC 

7 Calificare Viticultor 40/1480/28.05.2020 Reutorizat ANC 

8 Calificare Piscicultor 40/2774/12.05.2016  ANC 

9 Calificare Pomicultor 40/1481/28.05.2020 Reutorizat ANC 

10 Calificare Lucrător în cultura 
plantelor 

40/4460/12.07.2016  ANC 

11 Calificare Agricultor culturi în 
câmp 

40/4459/12.07.2016  ANC 

12 Calificare Apicultor 40/4458/12.07.2016  ANC 

13 Calificare Tractorist 40/6073/09.11.2017 Autorizat ANC 

14 Calificare Brutar 40/3208/17.05.2018 Autorizat ANC 

15 Initiere Competențe digitale de 
utilizare a tehnologiei 

informației ca 
instrument de învățare 

și cunoastere 

40/1701/28.02.2019 Autorizat ANC 

16 Specializare Consilier vocațional 40/1479/28.05.2020 Autorizat ANC 

17 Specializare Formator 40/1482/28.05.2020 Autorizat ANC 

18 Calificare Lucrător în comerț 40/5898/22.12.2020 Autorizat ANC 

19 Calificare Ajutor de bucatar 40/5897/22.12.2020 Autorizat ANC 

 

Cursurile de perfecționare s-au desfășurat în mediul online, prin intermediul 

platformei Microsoft Teams pe parcursul anului 2020 inclusiv cele derulate prin Proiectele 

CNFIS-FDI-2020-0231 „Accesul la învățământ agronomic de înaltă calitate, dobândirea de 

competențe suplimentare și parcursul profesional al absolvenților”, și CNFIS-FDI-2020-0375, 

„Antreprenoriat – necesitate și oportunitate pentru studenții/absolvenții USAMVB” și au 

fost destinate tuturor studenților USAMV din București . 

 08 - 29 mai 2020   -    Manager proiect = 28 cursanţi 

 20 - 29 mai 2020   -    Curs Competențe antreprenoriale = 28 cursanţi 

 17 - 25 iunie   -   Curs Competențe antreprenoriale = 20 cursanţi 

 27 octombrie - 05 noiembrie  -   Curs Manager de proiect = 53 cursanţi  

 12 - 23  octombrie 2020   -  Curs Competențe antreprenoriale = 40 cursanți  

 29 octombrie - 11 noiembrie 2020 -  Curs de Competențe Antreprenoriale = 17 cursanți  

 09 noiembrie - 18 noiembrie 2020 -  Curs de Competențe Antreprenoriale = 14 cursanți  

 09 - 23 noiembrie 2020   -  Curs Consilier Vocațional = 12 cursanţi 

 18 septembrie - 22 octombrie 2020 Formator = 23 cursanti 
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Întreaga activitate de formare profesională prestată se derulează conform 

Metodologiei de certificare a formării profesionale a adulților (8 octombrie 2003, M O nr. 

774 din 5 noiembrie 2003) ce cuprinde procedurile de organizare și desfășurare a 

examenului de absolvire a programelor de formare profesională a adulților, precum și 

eliberarea, gestionarea și arhivarea certificatelor de absolvire și calificare cu recunoaștere 

națională. 

 

 

 

 

 

Figura 23 

 

5. Curs de competențe digitale Certiport  - USAMV București este Centru Autorizat 

de Testare CERTIPORT 

Certificarea Competențelor Digitale CertiPort - utilizarea tehnologiei informatice ca 
instrument de învațare și cunoaștere 

Pachetului IC3 GS4/GS5 compus din 3 examene: 

- KeyApplications (Aplicații Cheie); 

- Computing Fundamentals (Bazele Utilizării Calculatorului); 

- Living Online (Folosirea Internetului).  

Pe parcursul anului 2020 şi-au certificat competențele digitale CertiPort, un număr 

de 50 studenți, masteranzi, doctoranzi şi angajati ai USAMV. 

 

Figura 24 
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6. Workshopuri  

 26 octombrie 2020 

 - WEBINAR  „Oportunitățile carierei de antreprenor pentru studenții/absolvenții USAMVB”. 

Campania de informare pentru acest webinar a 

fost promovată pe canale social media cu 

prezentări video ale absolvenților antreprenori 

USAMVB din cadrul  celor șapte facultăți. Cu 

această ocazie, aceștia și-au prezentat 

activitatea de antreprenori de succes și au lansat 

mesaje de încurajare pentru colegii 

studenți/absolvenți                                                                          Figura 25 

La webinar au participat 82 studenţi din cadrul USAMV Bucureşti. 

 

- PANEL ONLINE ZOOM “Oportunitățile carierei de 

antreprenor pentru studenții/absolvenții USAMVB”, în scopul 

creșterii gradului de informare cu privire la măsurile 

guvernamentale de sprijin și de stimulare a înființării de noi 

IMM-uri în România. Campania de informare a fost 

promovată pe canale social media, având ca format 

prezentări ale instituțiilor invitate:                                                                 Figura 26 

- Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) 
prin prezenta domnului Sterica Fudulea –  Secretar General al Consiliului Naţional 
al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR),   

- Incubatorul de afaceri cu portofoliu mixt - Ilfov Business Hub reprezentat prin D-na 
Damian Corina –  Manager al Incubatorului de afaceri cu portofoliu mixt – Ilfov 
Business Hub,  

- Harghita Business Center – Odorheiu Secuiesc prin prezenta D-nei Palfi Kinga –
  Manager proiect Harghita Business Center – Odorheiu Secuiesc 
(https://hbcenter.ro/ro/),  

https://hbcenter.ro/ro/
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- VIA University College, Danemarca prin participarea D-nei Rotaru Carmen - 
consultant.  

Figura 27 

#stayhealthy Suport Student USAMV 

Gestionarea priorităților din timpul studenților se 

poate dovedi copleșitoare. Pentru a fi eficienți au nevoie de 

strategii care să le ofere încrederea că pot rezolva orice! La 

asta contribuie o minte sănătoasă, un corp sănătos 

și alimentație de calitate! 

Pornind de la această premisă am dezvoltat un program de 

activități saptămânale, desfășurate online și destinate 

studenților/absolvenților USAMV București.                                            Figura 28 

Am organizat ateliere, cursuri de fitness virtuale și multe altele: 

http://consiliere.usamv.ro/stayhealthy-suport-student-usamv/  

 

 Workshopul de consiliere nutriţională  

Nutriția este esențială deoarece o alimentație adecvată ajută la prevenirea bolilor și 

stimulează dezvoltarea și învățarea. Mâncarea potrivită 

însemnă o calitate a vieții mai bună, deoarece contribuie la 

o desfăşurare a întregii activităţi în condiţii optime. 

Acest workshop s-a desfăşurat sub îndumarea 

nutriţionistei Lavinia Cobzaru. 

La dezbaterile online pe teme de nutriţie au participat, 

pe parcursul celor 6 întalniri săptămânale, 162 studenţi şi 

cadre didactice. 

                                                                                                                         Figura 29 

http://consiliere.usamv.ro/stayhealthy-suport-student-usamv/
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Figura 30 

 Workshopul de "Fitness Online" 

Exercitiile fizice ne energizează corpul, dar îi dau şi un „boost” creierului. Cercetările 

arată că exercițiile fizice eliberează proteine în creier, care pot ajuta la îmbunătățirea 

memoriei și la creșterea performanței cognitive. 

Pornind de la aceste premise, în intervalul noiembrie - decembrie 2020 am organizat 

o serie de antrenamente de fitness online, pe Google Meet, alături de Cornel Moca, 

instructor de fitness.  

Hervis România și Centrul de Consiliere și Orientare în 

Carieră al Universității de Științele Agronomice și Medicină 

Veterinară din București au demarat un proiect de motivare a 

studenților prin sport și mișcare, inițiativă menită să îi ajute pe 

aceștia să depășească mai ușor perioada grea de izolare, 

învățământ online și distanțare de obiceiurile avute înainte de 

pandemie și să creeze un mediu virtual prietenos, în care să 

socializeze, să facă mișcare și să aibă sentimentul de 

apartenență la un grup cu valori comune. 

                                                                                                                           Figura 31 
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Pentru a preîntâmpina efectele izolării și schimbărilor produse în acest an, efecte cu 

care se pot confrunta nu doar studenții, în particular, ci şi personale din diferite medii 

profesionale și de vârste diferite, precum anxietate, sentiment de singurătate, 

deprimare, Hervis România și Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității 

de Științele Agronomice și Muzică Veterinară din București au inițiat un proiect de 

antrenamente online săptămânale, susținute de Cornel 

Moca, antrenor profesionist de fitness. 

Aceste antrenamente online au avut loc în fiecare 

miercuri, între 16:00 și 17:00, pe parcursul a 6 săptămâni, pe 

platforma online Google Meet. 

Programul a fost dedicat în special studenților de la 

USAMV din Bucureşti. 

                                                                                                                        Figura 32 

În cadrul acestor întâlniri online, studenții au participat activ, având camere video 

deschise, fiind susţinuţi să facă mișcare alături de antrenor, care i-a ghidat la fiecare pas, 

le-a corectat mișcările, i-a motivat să țină ritmul, într-o atmosferă veselă și prietenoasă. 

De asemenea, antrenamentele au avut și o componentă de socializare online între 

studenți și între aceștia și antrenor, la începutul și la sfârșitul fiecărei întâlniri online. 

La acest workshop de sport online au participat 59 studenţi ai USAMV din Bucureşti. 

Hervis România a adăugat antrenamentelor online săptămânale și un elemente de 

încurajare a competitivității: cel mai activ student, care a participat având camera video 

deschisă de cele mai multe ori, pe parcursul celor 6 săptămâni de proiect a primit un premiu 

special: un echipament sportiv complet de alergare, format dintr-un tricou și o pereche de 

pantaloni din marca proprie Benger. 

 

 Workshop consiliere psihologică online 

În perioada noiembrie – decembrie 2020 am organizat sesiuni 

săptămânale de consiliere psihologică online, pe Google Meet, 

alături de doamna psiholog Alina Chiracu.  

Aceste întâlniri au avut drept scop principal sprijinirea 

emoţională a studenţilor în această perioadă delicată.  

                                                                                                                        Figura 33 
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Temele abordate: 

1. Cât de bine ne cunoaștem pe noi înșine? 
2. Cum menținem echilibrul dintre viața personală și viața academică? 
3. Ce înseamnă autonomia în învățare și cum ajungem la ea? 
4. Cum ne organizăm timpul și activitățile? 
5. Care sunt calitățile care ne fac să fim învingători? 
6. Ce avantaje și ce dezavantaje are învățarea online? 
7. Ce strategii de învățare sunt mai potrivite? 
8. Adapatarea la schimbare și acceptarea situației ca strategii 

de coping. 
9. Creativitate și imaginație în învățare. 
10. Cum combatem stresul și anxietatea de testare?                                       Figura 34 
 

Aceste workshop-uri de consiliere psihologică s-au bucurat de un real succes în rândul 

studenţilor, dovadă fiind prezenţa online a 165 de participanţi. 

 

                                                           Figura 35 

 

7. Concursuri destinate studenţilor: 

 

1) Concursul de soluţii privind reamenajarea peisagistică a Grădinii Reforma 9 din 

Campusul Agronomie – Herăstrău 

Spațiul destinat reamenajării peisagistice se află situat în incinta campusului Agronomie 

Herăstrău (Bd. Mărășți nr. 59, sect. 1, București), în cadrul Complexului Agronomie 

(terasa Reforma 9). 

Concurenţii au avut posibilitatea să se inscrie la concurs în data de 31.10.2019, între 

orele 10:00 - 15:00. 

Termenul  de predare al proiectului a fost data 10.01.2020, până la ora 15:00. 

Comunicarea rezultatelor concursului s-a efectuat în data de 15.01.2020. 
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Scopul Concursului de Soluții a fost selectarea celui mai bun proiect de amenajare 

peisagistică, în urma jurizării proiectelor de către un juriu independent.  

Juriul a fost alcătuit din profesioniști peisagiști, reprezentanți din conducerea 

Universitații de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Stațiunea Didactică 

și de Cercetare - Dezvoltare Agronomică Moara Domnească, Complex Agronomie. 

Până la termenul limită de predare a dosarelor, respectiv  10.01.2020, s-au depus un 

număr de 5 (cinci) proiecte, dintre care 5 (cinci) au fost admise. 

Premiile acordate în cadrul concursului au fost următoarele: 

      2 x Premiul I  -  în valoare de 5.000 lei  

      Premiul II   -  în valoare de 4.000 lei 

      Premiul III -  în valoare de 3.000 lei 

      Premiul IV – în valoare de 2.000 lei 

 

Figura 36 

 

2) Concurs idei de afaceri 

În cadrul proiectului FDI-2020-0375 “Antreprenoriat – 

necesitate si oportunitate pentru studenţii/absolvenţii 

USAMVB – ANTRESTART“, Universitatea de Științe 

Agronomice și Medicină Veterinară din București, în 

colaborare cu Societatea Antreprenorială Studențească 

USAMV din București au desfăşurat mai multe activităţi 

menite să îi atragă pe studenţi şi să îi ajute în deprinderea 

competențelor necesare unui antreprenor şi însuşirea 

demersurilor necesare inițierii şi dezvoltării unei afaceri.                               Figura 37 

Concursul de idei de afaceri s-a desfășurat în perioada: 09 octombrie – 19 noiembrie 

2020, în spațiul virtual, pe site-urile www.usamv.ro , www.consiliere.usamv.ro și pe paginile 

de Facebook: www.facebook.com/usamv/, www.facebook.com/consiliere.usamv/,  

http://www.usamv.ro/
http://www.consiliere.usamv.ro/
http://www.facebook.com/usamv/
http://www.facebook.com/consiliere.usamv/
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www.facebook.com ale Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din 

București. 

La concurs au avut dreptul să participe toți studenţii (studii licență, master, doctorat) 

USAMV din București, cu domiciliul stabil sau reședința în România. 

La start s-au înscris 30 studenţi, iar după validarea dosarelor de participare au intrat 

în concurs, pentru jurizare, 19 planuri de afaceri. 

În cadrul concursului s-au acordat 5 premii a câte 2.000 lei fiecare, pentru cele mai 

bune idei de afaceri. 

  Având în vedere complexitatea planurilor de afaceri cu care studenţii au participat 

la această competiţie, comisia de jurizare a propus premierea lucrărilor care au întrunit 

minimum 50 puncte. 

Conform acestei propuneri și pentru motivarea studenților, USAMV din Bucureşti a 

premiat următoarele cinci proiecte care au obţinut peste 50 puncte, cu acordarea a 5 (cinci) 

tablete cu internet inclus pentru o perioadă de doi ani. 

 

ACTIVITĂȚI SUPORT 

 

Asigurarea suportului pentru activitățile specifice aferente proiectelor  

 

În concordanța cu expertiza USAMV ca furnizor de formare profesională, pe parcursul 

anului 2020, prin CCOC au fost contractate și implementate proiecte în cadrul Programului 

Operaţional Capital Uman destinate inserției pe piața muncii a șomerilor, formării de 

specialiști în domeniul agricol și sprijin privind îmbunătățirea competențelor profesionale 

acordat IMM-urilor cu activitate conform SNC (Strategia Naţională pentru Competitivitate), 

pentru unele dintre acestea asigurându-se suportul pentru organizarea cursurilor de 

formare profesională. De asemenea au fost derulate proiecte destinate îmbunătățirii 

infrastructurilor de cercetare și a bazei materiale din cadrul SDCDVP Pietroasa – Istrita și 

Staţiunea Didactică și de Cercetare Dezvoltare Agronomică Moara Domnească. 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/
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Proiecte prin care s-a derulat activitatea de formare profesională.  

Tabel 2 

Titlul Rolul in 
proiect 

Manager de 
proiect 

Valoare 
(lei) 

Perioada 

Proiect PFE nr. 20 ”Dezvoltarea 
Centrului pentru valorificarea 

superioara a subproduselor rezultate din 
fermele viti-vinicole”,  2018-2020, 

valoare 

Beneficiar Teodorescu 
Razvan 

5.884.00 
lei 

17.10.2018 
- 

30.11.2020 

Proiect CNFIS-FDI-2020-0231, „Accesul 
la invatamant agronomic de inalta 

calitate,   dobandirea de competente 
suplimentare si parcursul profesional al 

bsolventilor”              - AGROPA, 2020 

Beneficiar Mihalache 
Mircea 

340.000 
lei 

01.04 – 
18.12.2020 

Proiect CNFIS-FDI-2020-0375, 
„Antreprenoriat – necesitate si 

oportunitate pentru 
studentii/absolventii USAMVB” – 

ANTRESTART 

Beneficiar Calin 
Mariana 

200.000 
lei 

01.04 – 
18.12.2020 

 

În urma implementării proiectelor mai sus menționate au fost organizate 11 cursuri 

și au fost evaluate 235 persoane, cursuri on-line susținute pe platforma Microsoft Teams, cu 

respectarea Metodologiei de formare profesională (întocmirea documentației pentru 

solicitatea deschiderii cursului,  solicitarea comisiilor de evaluare atât la Comisia de 

autorizare București cât și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială unde s-a 

desfășurat cursul, întocmirea documentației de achiziționare a certificatelor de 

absolvire/calificare pentru fiecare curs, tipărirea acestora, păstrarea și actualizarea 

Registrului de evidență a certificatelor precum și păstrarea documentației specifice  de 

examinare). 

În cadrul acestor proiecte am dorit să ne aducem contribuția, pe de o parte la 

dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții, oferind cursuri de specializare precum Manager 

proiect, Competențe antreprenoriale, Inspector/referent resurse umane, dar și expertiza 

oferită de cadrele didactice în activitatea de formare atât pentru partea teoretică cât si 

pentru practică desfășurată în laboratoarele specifice fiecărui curs. 
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Centrul de Reușita Universitară (CRU) 

 

USAMV din București a devenit membru titular al Agenţiei Universitare a 

Francofoniei (AUF) în Europa centrală şi orientală în anul 2018 iar din data de 20 martie 

2018 a fost inaugurat Centru de Reuşită Universitară (CRU) USAMV din București.  

Misiunea acestui Centru de Reuşită Universitară este de a derula activităţi care să 

stimuleze interesul pentru limba franceză, sub cele mai diverse forme: colocvii, mese 

rotunde, reuniuni tematice, activităti extraşcolare, ateliere etc., iar publicul căruia i se 

adresează este format din profesorii şi studenţii universităţii, dar şi din personalul 

administrativ cât şi publicului larg din proximitatea universității noastre. 

                                                                  Figura 38 

Activități desfășurate de CRU USAMV Bucuresti, 2020 

 Suport acordat UASM Chisinău pentru implementarea activităților din cadrul 

Proiectului privind inserţia pe piaţa forţei de muncă în România şi Republica 

Moldova 

 Proiectul privind inserţia pe piaţa forţei de muncă în România şi Republica Moldova are ca 

scop elaborarea de instrumente de monitorizare a traseului socio - profesional al 

absolvenților de învătământ superior pentru implementarea acestora la nivel național și 

instituțional. 

Obiectivul general al proiectului este de a consolida rolul Universităților din România și 

Republica Moldova în evaluarea modului în care cunoștințele, competențele și abilitățile 
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dobândite sunt suficiente pentru a permite absolvenților de învățământ superior să se 

angajeze pe piata muncii, să dezvolte o afacere proprie, să continue studiile universitare și 

să învețe permanent.  

Proiectul urmărește realizarea de schimburi de experiență, mese rotunde și discuții între 

specialiști în vederea stabilirii traseului socio-profesional al tinerilor imediat dupa absolvire 

și după o perioada considerată a fi suficientă pentru atingerea unui anumit nivel profesional 

și conturarea unei percepții individuale privind nevoile/necesitățile profesionale și de 

angajare. 

În cadrul acestui proiect, am participat la întâlniri lucrative periodice, prin intermediul 

platformei online Zoom, cu experții din cadrul celor două Universități în vederea elaborării 

unui ghid de bune practici pentru îmbunătățirea inserției tinerilor absolvenți pe piața forței 

de muncă din România și din Republica Moldova. 

 

Concursul online de gătit "JE CUISINE À LA FRANÇAISE POUR MON PROFESSEUR DE 
FRANÇAIS". 

 

Concursul a fost organizat de către Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră  

împreună cu Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul USAMV București și s-a 

desfășurat în perioada: 9 – 23 noiembrie 2020, în spațiul virtual corespunzător site-ului: 

www.consiliere.usamv.ro/  și paginii de Facebook : www.facebook.com/CRU-USAMV-

București  

Scopul Concursului online de gătit "JE CUISINE À LA FRANÇAISE POUR MON PROFESSEUR 

DE FRANÇAIS" a fost selectarea celui mai creativ, prezentabil și relevant preparat culinar din 

bucătăria franceză. 

Concursul online de gătit s-a adresat tututor studenţilor (licență/master/doctorat) din 

cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din Bucureşti. 

Juriul pentru validarea câștigătorilor și aprobarea premiilor a fost constituit din 

reprezentanți ai Centrul de Reușită Universitară (CRU) și ai 

facultății de IGPA din cadrul USAMV din București. 

Până la termenul limită de înscriere, respectiv  
23.11.2020, s-au înscris 41 de candidați, dintre care 38 
candidați au trimis materiale pentru concurs.                                                             

                                                                                       Figura 39                                         
                                                                                                                    

http://www.consiliere.usamv.ro/
http://www.facebook.com/CRU-USAMV-București
http://www.facebook.com/CRU-USAMV-București
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Premiile acordate de către AUF în cadrul concursului sunt următoarele: 

 Premiul I     -  în valoare de 500 lei  
 Premiul II   -  în valoare de 400 lei 
 Premiul III -  în valoare de 300 lei 
 Premiu pentru prezentarea cea mai naturală și mai spontană - 200 lei 
 Mențiuni (6) - în valoare de 200 lei 
 28 de kituri de participare  
 
USAMV Bucureşti a acordat câte o tabletă cu internet plătit pentru 2 ani, pentru primii 

cinci câstigători. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 
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Anul 2021 vine cu o nouă identitate a Centrului de Consiliere și Orientare în 

Carieră 

 

Un nou an, o nouă identitate, un nou început #extraordinar! 

 

 

Figura 41 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/extraordinar?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMRNzr0-tSR5au3yH3MjYLiSV2sYbcBCmVz91kle8XZ3QxMkkWOJ9nya6Mgugf4hprN8pkdnnMPFTzCztGhRfvd0UI8gFKtJ3clOl8NdQfo52RqLixFAeWtZszoWyuW6zbXWpzByVKsIfpfdN83qtisfRtDSSNcXgoa6jEakVAXO8TRgTv9D5ygthCApYegA73Q0ki4uWFl408j0h_Wpuu&__tn__=*NK-R

