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RAPORT DE ACTIVITATE 

AL CENTRULUI DE CONSILIERE SI ORIENTARE IN CARIERA (CCOC) 

PE ANUL 2018 

 

1. Dispozitii generale 

 

CENTRUL DE CONSILIERE SI ORIENTARE IN CARIERA (CCOC) este infiintat in 

cadrul Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti, 

conform Hotararii Senatului USAMVB din data de 24.06.2014 in baza Legii Educatiei 

Nationale Nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial nr. 179/18 ianuarie 2011, Ordonanța 

de Guvern 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, cu modificările și 

completările ulterioare, Ordinul 5564/2011 privind aprobarea Metodologiei de 

acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă, cu modificarile 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 Regulament privind organizarea și funcționarea CENTRULUI DE 

CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ - (CCOC) - 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 ce răspund nevoilor 

unei societăți bazate pe cunoaștere.  

Obiectivele specifice ale Centrului sunt: 
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a.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 

b.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 

c.Activități suport  

a. Asigurarea suportului pentru activităților 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 

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 

b) organizaţiilor și instituţiilor care doresc să-și pregătească și să-și perfecţioneze 

proprii angajaţi prin cursuri de formare profesională continuă;  
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c) elevilor, absolvenţilor de liceu, studenţilor, absolvenţilor de studii universitare 

de licenţă, precum și absolvenţilor de studii universitare de masterat si 

doctorat.  

 

Introducere 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră AgriCons-AgriTin susţine strategia şi 

misiunea USAMVdin Bucuresti în zona de formare post-universitară venind în 

sprijinul studenţilor, atât pe durata studiilor, cât şi după finalizarea acestora.  

Prin cele patru departamente functionale 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 si Departamentul de Asistență Psihopedagogică, Informare și Promovare 

si 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 in 

vederea depășirii situațiilor problematice care pot afecta experiența de student pe 

întreg parcursul ei, de la admitere și până la absolvire. 
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Activitati desfasurate 

 

Utilizând serviciile oferite de Centrul de Consiliere și Orientare în carieră 

AgriCons-AgriTin, studenţii şi absolvenţii sunt incluşi în programe de formare 

continuă pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii, iar realizarea unei 

baze de date cu potenţialii angajatori care activează în domeniu conferă acestora 

un argument în plus şi o garanţie pentru dezvoltarea lor profesională.  

Prin activitatile desfasurate, in cadrul CCOC, pe parcursul anului 2018 s-au atins o 

parte din obiectivele propuse, astfel: 

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

prin: 

- Orientarea și consilierea studenților și elevilor aflați în an terminal 

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

- Facilitarea relației dintre studenți și piața muncii 

   - Reducerea abandonului școlar  

 

Consiliere şi orientare în carieră a studentilor 

În anul 2018 au beneficiat de şedinte individuale de consiliere şi orientare în carieră un 

număr de 248 studenţi din cadrul USAMV din Bucureşti, atat in sedinte individuale 

cat si in sedinte de grup. În cadrul acestor şedinte studenţii au fost sprijiniţi în luarea 

deciziei privind propriul traseu educaţional sau profesional.  

De asemenea în cadrul activităţilor de consiliere şi orientare în carieră, studenţii sunt 

pregătiţi pentru etapele necesare obținerii unui loc de muncă: identificarea 

oportunităților de angajare, accesarea ofertelor de recrutare, regulile si redactarea CV-

ului, tipuri de CV, interviul de angajare, elemente legate de prima impresie, cum se 

desfăsoară interviul, etc. 

 

Promovarea ofertei educaţionale în rândul elevilor din ciclul liceal 

1. 23 aprilie - 4 mai 2018 - Zilele porţilor deschise. Organizarea şi desfăşurarea  

acestui eveniment a presus: 

 promovarea evenimentului prin e-mailuri transmise către liceele din  

ţară. 

 organizarea tururilor ghidate ale campusului Agronomie –  
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Herăstrău. În cadrul acestor tururi elevii au vizitat locurile emblematice, zona 

studenţească, laboratoarele de specialitate, au participat la cursuri și întâlniri cu 

cadrele didactice din cadrul facultăților, care le-au oferit informații despre activitățile 

didactice și de cercetare. 

2. 12 decembrie 2018 - Promovarea ofertei educaţionale prin vizite în liceele din  

ţară: 

 Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie Tecuci 

 Colegiul Naţional "SPIRU HARET" Tecuci 

 Colegiul Naţional "CALISTRAT HOGAŞ” Tecuci 

 Liceul tehnologic "EREMIA GRIGORESCU" Mărăşeşti 

 Liceul Tehnologic "COSTACHE CONACHI" PecheaF 

Workshop-uri cu sedinte de grup de consiliere si orientare in cariera 

 3 mai 2018 - Simulare interviu cu fermierii din zona de S-E referitor la cultivarea 

seminţelor pentru cultura mare Dekalb, comercializate de compania Monsato. 

 10 mai 2018, în incinta CCOC, Grupul Agricover a prezentat programul de 

stagiatură “Produse Româneşti în abatorul Periş”, ocazie cu care studenţii au fost 

informaţi cu privire la oportunităţile de internship şi angajare – 27 participanti 

 16 mai 2018 - Prezentarea Programului “START-UP NATION 2018” – 35 participanti 

 17 mai 2018 - Prezentarea Programului de Internship “Training intern în Producţie 

şi Calitate - Oportunităţi de Carieră” susţinut de către compania Smithfield 

România – 45 participanti 

 6 iunie 2018 - Prezentare Program Naţional de Dezvoltare Rurală - “Sprijin pentru 

instalarea tinerilor fermieri” – 12 participanti 

 7 iunie 2018 - Pregăteşte-te pentru interviul de angajare – 7 participanti 

o Unde cautam? Accesarea ofertelor de recrutare. 

o Cine suntem? Redactarea unui Curriculum Vitae. 

 14 iunie 2018 - Pregăteşte-te pentru interviul de angajare. 

o Pasul decisiv: interviul de angajare. Cum ne pregatim? 

 Iulie 2018 - Întâlnire cu absolvenţi şi reprezentanţi ai mediului de afaceri – 53 

participanti 

 11 Iulie 2018 -  Prezentare activitate CCOC în rândul studenţilor USAMV – 20 

participanti 
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 11 decembrie 2018 - “Munceşte, distrează-te şi promovează rapid”, organizat de 

compania Inditex. În cadrul acestui eveniment studenţii au beneficiat de servicii 

de consiliere şi orientare în carieră, facilitând astfel, accesul şi integrarea pe piaţa 

muncii din România. 

 USAMVJOBS 2018 

În data de 24 octombrie, CCOC împreună cu Asociaţiile Studenţeşti ale Universităţii 

au organizat Târgul de Joburi - USAMVJOBS 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Evenimentul s-a adresat studenților, masteranzilor și absolvenților facultăților din 

cadrul Universității de Stiințe Agronomice și Medicină Veterinară din București 

precum și angajatorilor interesati să recruteze tineri specialiști în domeniile: 

Agricultură, Horticultură, Ingineria şi Gestiunea Producţiilor Animaliere, Medicină 

Veterinară, Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului, Biotehnologii sau 

Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală. 

La Târgul de joburi “USAMVJOBS 2018” au participat un numar de 31 angajatori din 

toate domenii de activitate ale USAMV din București (Tabel 1), cu o parte dintre acestia 

existand acorduri de parteneriat. 
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Tabel 1. Firmele participante la târgul de joburi, 2018 

 

Nr. 

Denumire companie Domeniul de activitate 

1 Smithfield  România  Creșterea porcinelor şi Producţia din carne de porc 

2 Avicola Buzău/CocoRico  Producţia de carne de pui CocoRico, în sistem integrat, de la 

ou până în farfurie 

3   Vitall / Fermele Crevedia  Creşterea păsărilor, abatorizare, comercializare carne de pui, 

producţie furaje 

4  Angst  Producţia şi prepararea cărnii precum şi comercializarea 

produselor alimentare 

5  Agricover  Distribuţie inputuri pentru agricultură, servicii de însilozare și 

comerț cu cereale şi oleaginoase, abatorizare şi procesare a 

cărnii de porc 

6     IPSO Agricultură   Vânzări de maşini şi utilaje agricole 

7  E-AGRICULTURA  Comerţ de maşini şi utilaje agricole 

8  AGROCONCEPT IMPEX   Comerţ de maşini şi utilaje agricole 

Distribuitor exclusiv al mărcii New Holland în România 

9   NETagro   Comerţ cu pesticide, ingrăşăminte, seminţe 

10  CAUSSADE SEMENCES  Comerţ cu seminţe pentru cultura mare şi plante furajere 

11  ISAGRI  Informatică în agricultură 

12  IRIDEX GROUP  Construcţii civile/industriale şi protecţia mediului 

13  ECOCERT   Agricultură ecologică 

14  General Survey Corporation  Topografie, Geodezie, GIS, Cartografie, Cadastru, BOMA 

15  SysCAD Solutions  Topografie, Cadastru 

16  McDonald's România   Restaurant  

17  Sphera Group  Holding care operează în sistem de masterfranciză brandurile 

KFC, Pizza Hut, Pizza Hut Delivery şi Taco Bell. 

18  Lidl Discount   Retail 

19  Garden Center Grup  Cultivarea plantelor şi amenajări spaţii verzi 

20  Agromad Crops  Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi 

a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase 

21  INSTITUTUL FRANCEZ DIN 

ROMÂNIA  

Educaţie 

http://generalsurveycorporation.ro/
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22  PATRIA BANK  Bancă 

23  Agribusinessjob  Recrutare în domeniul agricol 

24   Asociatia Ateliere Fara 

Frontiere - ferma Bio&co   

Legumicultura bio, compostare deşeuri alimentare şi 

biodegradabile 

25  AGXECUTIVE   Recrutare în domeniul agricol 

26  AliRa Recruitment   Recrutare în domeniul agricol 

27  CARTAGRIS / CARTARE 

AGROCHIMICA  

Consultanţă studii pedologice şi agrochimice & servicii 

28  Residence Hotels  Hotel 

29  Ana Pan   Cofetării, ciocolaterii, gelaterii  

30  Global Pro Suin  Fabrica de Nutreţuri Combinate, Ferma de reproducţie, 

Abator + Carmangerie, Magazine de desfacere 

31  Staţiuni şi Institute de 

Cercetare   

Horticultură 

 

Pe parcursul târgului, companiile participante au susținut prezentări în fața 

studenților. În cadrul acestor prezentări firmele participante au oferit informații 

despre activitatea companiei și oportunităţile de angajare. 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră AgriCons - AgriTin a facilitat pe tot 

parcursul târgului, prezenta unui numar de aprox. 1000 studenţi. 

 

BOBOC FEST 

În perioada 5-6 Octombrie 2018, Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră AgriCons 

- AgriTin împreună cu Asociaţiile Studenţeşti din cadrul facultăţilor USAMV din 

Bucureşti, au organizat prima ediţie a evenimentului „BOBOC FEST”. În cadrul 

acestui eveniment, studenţii din anii mai mari, în calitate de mentori voluntari, au 

prezentat „bobocilor” aspecte legate de viaţa studenţească din cadrul campusului 

USAMV. 

Mentorii şi-au luat rolul în serios şi s-au pregătit temeinic pentru acest eveniment. Au 

ascultat bobocii, le-au oferit informaţii, au schimbat impresii şi i-au asigurat ca îi vor 

sprijini pe tot parcursul anului universitar. 

https://www.paginiaurii.ro/firmy/2,+BUCURE%C5%9ETI/q_Cofet%C4%83rii,+ciocolaterii,+gelaterii/1/
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Participanţii la "BOBOC FEST" s-au arătat interesaţi de prezentarea programului de 

burse Erasmus+, precum şi de prezentările cluburilor studenţesti participante la 

eveniment. 

Toate acestea s-au intamplat într-un cadru plin de veselie şi de voie bună, „BOBOC 

FEST” a fost un eveniment binevenit şi foarte reuşit pentru toţi " au concluzionat 

Bobocii. 

 

 

Platforma USAMVJOBS 

Inca din anul 2017 am dezvoltat o aplicatie dedicata studentilor si absolventilor in 

cautarea unui loc de munca part-time sau full time.  

Prin realizarea acestui modul electronic de urmarire a studentilor, acestia beneficiaza 

de o aplicatie care le permite furnizarea de informatii cu privire la posturile 

disponibile in domeniul in care s-au pregatit.  

De asemenea, firmele de profil au acces la CV-urile studentilor nostri in vederea 

selectarii acestora pentru posturile scoase la concurs.  

Coreland informatiile din baza de date avem posibilitatea sa urmarim dinamica in 

ceea ce priveste locurile de munca disponibile, precum si cele mai cautate/atractive 

posturi.  

Totodata exista posibilitatea de a sta in contact cu angajatorii si de a intelege cat mai 

bine nevoia lor in ceea ce priveste pregatirea studentilor, putand astfel sa actualizam 

curricula in conformitate cu nevoia din piata.  
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Pentru a intra în platformă, studenții sunt invitați să acceseze site-ul: 

www.usamvjobs.ro, să își creeze un cont, să iși completeze profilul și să își adauge CV-

ul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin promovarea acestei platforme, până la această dată, s-au obținut următoarele 

rezultate: 

 Companii inregistrate: 52 

 Candidati inregistrați: 6413 

 Joburi active: 51 

Reducerea abandonului scolar prin activitatea de consiliere 

In cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera AgriCons-AgriTin, sunt oferite 

activitati de consiliere vocationala a studentilor cu scopul de reducere a abandonului 

scolar concomitent cu cresterea motivatiei de invatare si dezvoltarea unui plan de 

dezvoltare profesionala si personala.  

Aceasta oferta de consiliere vocationala reprezinta o masura activa de sprijin adresata 

studentilor aflati in dificultate, avand in vedere contextul general din Romania, unde 

rata de cuprindere în învățământul terțiar este una dintre cele mai scăzute din Europa. 

În plus, obiectivele stabilite până în 2020 prevad in România creșterea acestei rate la  

26,7%, mult sub ținta europeană de 40%. În aceste condiții, preocuparea la nivel de 

universitate pentru menținerea studenților se regaseste in strategia de dezvoltare a 

masurilor de sprijin pentru absolvire si dezvoltarea unui plan de cariera prin activitati 

de consiliere vocationala. Prin proiectul CNFIS-FDI-2018-0564 „Educatia - baza unei 

cariere de succes” am incercat sa identificam factorii care contribuie la acest fenomen. 

http://www.usamvjobs.ro/
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Metodologie 

Activitatea de consiliere a constat in evaluarea si orientarea studentilor in risc de 

abandon scolar, elaborandu-se un plan de dezvoltare personala si profesionala. 

Procesul de consiliere a presupus mai multe etape: 

1. Intalnire individuala pentru stabilirea scopului consilierii si a procesului de 

consiliere 

2. Aplicarea testelor – evaluare  

3. Centralizarea raspunsurilor 

4. Generarea rezultatelor – elaborarea raportului 

5. Elaborarea planului de dezvoltare 

In cadrul acestui proces, s-au utilizat 3 teste psihologice achizitionate cu licente 

(Figura 1): 

- Un test pentru stima de sine CSEI 

- Un test de personalitate BIG FIVE 

- Un test pentru leadership NEO PI R 

 

  

Figura 1. Licentele de utilizare a celor 3 teste psihometrice utilizate in evaluarea 

studentilor participanti la sesiuni de consiliere. 

 

Elementele vizate au fost: 

- abilitatile de lidership, importante pentru orice activitate profesionala si  

pentru dezvoltarea personala 
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-  nivelul de gestionare a emotiilor, managementul schimbarii, relationarea cu  

ceilalti, toleranta la stress, comunicare 

-  nivelului capacității de luare a deciziilor și rezolvare a problemelor.  

- percepția generală despre sine 

Colectarea sistematică a informaţiilor referitoare la studenti – prin consiliere 

individuala si de grup -  a avut ca scop identificarea punctelor slabe şi tari, pentru a 

evalua barierele emoţionale şi cognitive de care studentii pot trece în efortul lor de 

dezvoltare şi atingere a unui nivel dorit de satisfacţie profesională si elaborarea 

profilului vocational. 

Principalele aspecte care au stat la baza profilului vocaţional sunt pe de o parte 

interesele, abilităţile, valorile, aptitudinile, convingerile personale despre 

autoeficacitatea personală, trăsăsturile de personalitate iar pe de altă parte aspectele 

care asigură accesarea, adaptarea şi menţinerea motivatiei de invatare: nivelul de 

experinţă profesională, abilităţi sociale şi emoţionale, abilităţi de planificare şi 

organizare etc. 

Identitatea vocaţională îmbină aspecte legate de cunoaşterea propriilor interese, 

valori, abilităţi şi competenţe, pe de o parte, cu preferinţa pentru un anumit tip de 

activităţi, stiluri de interacţiune şi stiluri de muncă, pe de altă parte. Mentinerea 

statutului de student este corelata cu alegerea profesiei şi a locului de muncă. Traseul 

academic este legat de dorinta de cariera intr-un domeniu. De aceea cunoaşterea de 

sine poate fi privită ca rezultat al unui proces de durată, în care persoana af lă, învaţă 

despre sine, în confruntarea cu situaţii, dificultăţi, obstacole şi probleme care sunt 

capacităţile, resursele şi limitele sale. Ea vine ca produs al reflecţiei, ca rezultat al unui 

proces de auto-evaluare şi auto-cunoaştere sau, în contextul demersului de evaluare 

pe care îl întreprinde consilierul în relaţie cu studentul.   

Elemente evaluate: 

 A. Interesele - reprezintă preferinţele cristalizate ale unei persoane pentru anumite 

domenii de cunoştinţe sau activitate (Băban, 2009).  Aria intereselor studentilor a fost 

identificata prin răspunsul la o întrebare simplă: Ce activităţi vă place să faceţi?   

Studiile arată că persoanele care fac alegeri profesionale în concordanţă cu interesele 

lor trăiesc satisfacţie la locul de muncă şi au o mai mare stabilitate profesională. 

Modalităţile de investigare a intereselor au presupus: 
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- Analiza alegerilor anterioare. Alegerea activităţilor în care studentul se implică este 

determinată de interesul pentru conţinutul şi modul ei de realizare.  

- Inventarele de interese. Permit detectarea unor alternative profesionale ce nu au fost 

suficient explorate. Răspusurile pot conduce la identificarea unor compatibilităţi cu 

domenii ocupaţionale ce au fost neglijate.  

 

B. Abilităţile personale reprezintă activităţile pe care un individ le poate face cu 

uşurinţă. Cunoaşterea abilităţilor curente pe care o persoană le are ca urmare a 

experinţelor anterioare reprezintă un pas important în construirea unie rute 

profesionale. Cunoaşterea setului de abilităţi prezent cât şi a celor ce necesită să fie 

dezvoltate, ca urmare a solicitărilor pe care le impune un anumit loc de muncă 

reprezintă un aspect cheie în stabilirea unor obiective realiste în planul de dezvoltare 

vocaţională.  

Aptitudinea reprezintă potenţialul unei persoane de a învăţa şi a obţine performanţa 

într-un domeniu dezvoltată prin învăţare şi exersare, aptitudinea devine abilitare iar 

prin aplicarea în practică şi automatizare abilitatea devine deprindere. Exprimările de 

genul „ştiu să fac ..., pot să fac...., mă pricep să...” demonstrează aptitudinile, abilităţile 

şi deprinderile unei personae, ceea ce-i facilitează realizarea fără efort a unor activităţi. 

Modalităţi de investigare a aptitudinilor au presupus: 

- Inventarierea activităţilor pe care studentul le ştie, poate, se pricepe să le facă fără un 

efort deosebit. 

- Aplicarea unor chestionare destinate identificării lor. 

C. Valorile reprezintă aspectele care sunt importante pentru noi, care stau la baza 

modului în care judecăm acţiunea socială şi alegerilor pe care le facem. Ele stau la baza 

atitudinilor, a procesului de luare a deciziei şi influenţează puternic modul în care o 

persoană se comportă. Diferenţa între indivizi nu este dată de valorile pe care le au, cât 

de cea pe care ei o consideră cea mai importantă. 

Valorile ca şi convingeri bazale ale indivizilor reprezintă surse motivaţionale care 

setează standardele de performanţă într-un anumit domeniu. Ele se menifestă în 

comportament prin evitarea sau apropierea de o serie de elemente tangibile sau mai 

puţin tangibile cum ar fi: banii, puterea, spiritualitatea. 

Oamenii cu un puternic set de valori au o direcţie şi un ţel în viaţă. Comportamentul 

lor este uşor de înţeles pentru că valorile lor pătrund în tot ceea ce fac. Valorile intră 
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deseori în conflict cu obiectivele pe termen lung. Menţinerea direcţiei în viaţă necesită 

respectarea valorilor chiar cu preţul sacrificării avantajelor pe termen scurt. Chiar dacă 

păstrarea valorilor înseamnă, în unele situaţii, dezavantaje pe termen scurt, pe termen 

lung un comportament consecvent duce la dezvoltarea performanţelor.  

Evaluarea valorilor sau a credinţelor de bază ale unoi persoane privind contextul 

muncii este un punct important al evaluării vocaţionale. Exemple de valori sunt: 

performanţă, colegialitate, autonomie, grijă pentru alţii, bani, putere, autoritate, 

recunoaştere.  

Modalităţile de investigare a valorilor au presupus: 

- Ierarhizarea valorilor (de la cea mai importantă la cea mai puţin importantă) 

- Analiza alegerilor anterioare 

 

D. Trăsăturile de personalitate reprezintă tipare tipice de gândire, comportament, 

afectivitate şi relaţionare pe care le manifestă o persoană.  

Atitudine generală faţă de lume: este orintat către ceilalţi (extravert- interacţiune 

socială) sau spre sine (introvert-lucrul cu ideile, fără interacţiune socială) 

Evaluarea trăsăturilor de personalitate are un caracter orientativ.  Persoane cu 

caracteristici de personalitate diferite pot avea performanţe similare în aceeaşi 

ocupaţie. Comportamentul este determinat nu doar de caracteristicile persoanale ci şi 

de particularităţile mediului. 

De aceea, evaluarea a avut o metodologie mixta, bazata pe consiliere individuala si de 

grup, utilizandu-se atat teste psihologice, dar si conversatia, analiza documentelor, 

care au permis analiza holistica a datelor. 

 

Profilul grupului 

Un numar de 76 de studenti in risc de abandon scolar au fost integrati in procesul de 

consiliere. Prin intermediul fisei de consiliere, urmatoarele date au fost extrase si 

analizate statistic la nivel de grup. Astfel, varsta grupului de studenti s-a plasat in 

proportie majoritara in intervalul 20-25 de ani, acest grup fiind astfel cel mai expus 

riscului de abandonare a studiilor (Figura 2). 
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Figura 2. Varsta grupului tinta 

 

La nivel de status profesional, proportia dintre studentii care lucreaza si cei care doar 

se axeaza pe studii este echilibrata, cu o pondere usor mai mare a celor din a doua 

categorie (Figura 3). Riscul de abandon scolar apare in mod aproape egal la studentii 

angajati cat si la studentii fara loc de munca. Motivele sunt impartite: cei care lucreaza 

isi pot permite costurile aferente studiilor, dar considera ca nu mai au timp de alocat 

invatarii, studentii care nu lucreaza au timpul necesar studiilor, dar au probleme 

financiare. 

 

Figura 3.  Statutul grupului tinta 
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In ceea ce priveste factorul stare de sanatate, datele statistice indica o proportie de 

100% cu stare foarte buna de sanatate, fara dizabilitati sau alti factori asociati 

incapacitatii de invatare. La nivel de grup de studenti in risc de abandon, starea de 

sanatate declarata este foarte buna fara nici o exceptie (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Starea de sanatate a grupului tinta 

 

Starea de sanatate se coreleaza cu capacitatea de munca – integrala – in proportie de 

100% in randul grupului de studenti in risc de abandon (Figura 5). 

 

Figura 5. Capacitatea de munca a grupului tinta 
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Astfel, la nivel de grup, avem o proportie majoritara in cadranul de varsta 20-25 de ani 

a studentilor in risc de abandon scolar, aflati in masura aproximativ egala cu statut de 

student fara un loc de munca si student angajat, fara probleme de sanatate si cu 

capacitate integrala de munca. 

 

Planul de dezvoltare personala si profesionala 

Planul de dezvoltare personala si profesionala a avut la baza rezultatele testelor si ale 

discutiilor la nivel individual si s-a axat pe urmatoarele componente: 

1. stabilirea unor obiective urmarind structura arborescenta Orientari - Competente - 

Abilitati. 

2. identificarea obstacolelor in calea obiectivelor stabilite. 

3. analiza experientelor din trecut si a resurselor dobandite. 

4. punerea in practica a noilor comportamente  

5. evaluarea periodica a schimbarilor realizate  

Studentii au avut la dispozitie fise de lucru pe fiecare componenta, instrumente incluse 

in materialele de consiliere, pentru a sprijini procesul de analiza, reflectie, planificare, 

evaluare.  

 

Concluzii  

In urma procesului de consiliere, se remarca nevoia studentilor de orientare pe partea 

de obiective, la nivel de definire, prioritizare si alocare de resurse. Dat fiind 

particularitatile de varsta, consilierea s-a axat pe autocunoasterea in primul rand, 

concomitent cu creionarea unui traseu profesional in baza unor obiective. Alocarea de 

resurse devine un element cheie – managementul timpului reprezentand o 

competenta necesara acestor studenti in demersul lor de formare si dezvoltare 

personala si profesionala. 

De asemenea, in cadrul proiectului CNFIS-FDI-2018-0564 „Educatia - baza unei 

cariere de succes”, USAMV din Bucureşti a oferit posibilitatea studenţilor care aveau 

examene nepromovate să participe la un program de încurajare pentru susţinerea si 

promovarea acestora cat si participarea la cursurile de Competente antreprenoriale si 

Manager de proiect, beneficiind astfel de dezvoltarea unor noi competente 

extracurriculare in vederea completarii CV-ului, devenind astfel mai atractivi pentru  
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posibilii angajatori.  

 

2. 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 participarii in mod gratuit la cursurile de formare profesionala organizate 

de USAMVB. 

Incepand cu anul 2014 Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara 

din Bucuresti, prin Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră AgriCons-AgriTin 

este furnizor de formare profesionala prin autorizarea si reautorizarea unui numar de 

5 cursuri de perfectionare,  1 cus de specializare si 8 cursuri de calificare  (Tabel 2) 

dedicate studenților si nu numai în domenii complementare profilelor facultăților, 

recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstinice și de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. 

 

Tabel 2. Cursuri autorizate de CCOC 

Nr. 

crt. 

Tip curs de 

formare 

profesionala 

Denumire Nr.autorizatie Autoritatea 

1 Perfectionare  Competente 

antreprenoriale  

40/9196/21.11.2018 

ANC 

2 Perfectionare Facilitator de dezvoltare 

comunitara  

40/9197/21.11.2018 

ANC 

3 Perfectionare Manager de proiect  40/9198/21.11.2018 ANC 

4 Perfectionare Manager imbunatatire 

procese  

40/5945/16.07.2015 ANC 

5 Perfectionare Consultant afaceri in 

agricultura  

40/5946/16.07.2015 ANC 

6 Specializare Inspector/referent resurse 

umane 

40/1237/14.03.2018 ANC 

7 Calificare Viticultor 40/2773/12.05.2016 ANC 

8 Calificare Piscicultor 40/2774/12.05.2016 ANC 

9 Calificare Pomicultor 40/2775/12.05.2016 ANC 

10 Calificare Lucrator in cultura 

plantelor 

40/4460/12.07.2016 ANC 

11 Calificare Agricultor culturi in camp 40/4459/12.07.2016 ANC 

12 Calificare Apicultor 40/4458/12.07.2016 ANC 

13  Calificare Tractorist 40/6073/09.11.2017 ANC 

14 Calificare Brutar 40/3208/17.05.2018 ANC 
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Cursuri de formare profesionala organizate în cadrul CCOC 

 24 aprilie - 10 mai 2018 – Curs Competenţe antreprenoriale - 28 cursanţi 

 14 - 21 noiembrie 2018 - Curs Competenţe antreprenoriale - 28 cursanţi 

 22 - 29 noiembrie 2018 - Curs Competenţe antreprenoriale - 28 cursanţi 

 15 octombrie - 9 noiembrie 2018 -  Curs Manager de proiect - 28 cursanti 

 1 octombrie – 23 noiembrie 2018 - Curs de Competente Antreprenoriale - 8 grupe 

din cate 25 de studenti, in perioada in cadrul Proiectului CNFIS-FDI-2018-0036” 

Societate Antreprenorială Studențească - Dezvoltare competențe și susținere 

pentru inginerii antreprenori din USAMV București” 

 3 septembrie – 21 decembrie 2018 – curs de Lucrator in cultura plantelor – 11 grupe 

din cate 28 participanti (Tabel 3) 

 11 octombrie – 21 decembrie 2018 – curs de Brutar – 3 grupe din cate 28 participanti 

(Tabel 3) 

 

Ca urmare a organizarii, derularii si finalizarii cursurilor de formare profesionala, 

pentru usurarea intocmirii documentatiei specifice de examinare cat si pentru 

tiparirea certificatelor de absolvire/calificare inclusiv a suplimentului descriptiv s-a 

achizitionat “Aplicatia furnizorilor de formare profesionala din Romania” cu licenta de 

utilizare pentru 36 luni. 

 

 

 

Tabel 3. Activitate de formare profesionala furnizata de USAMV din Bucuresti prin 

proiecte POCU adresate tinerilor NEETS in scopul insertiei acestora pe piata muncii 

 

Nr. 

crt. 

CURS LOCATIA PERIOADA EXAMEN 

1 Lucrator in cultura plantelor 
(cod COR 6111.1.1) 

Loc.Tanganu, 

Cernica, Jud. Ilfov 
8.10. - 10.12.2018 11.12.2018 

2 Lucrator in cultura plantelor 

(cod COR 6111.1.1) 

Loc. Pantelimon, 

Jud. Ilfov 
29.10 - 21.12.2018 21.12.2018 
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3 Lucrator in cultura plantelor 

(cod COR 6111.1.1) 

Loc. Stefanestii de 

Jos, Jud. Ilfov 
29.10 - 21.12.2018 21.12.2018 

4 Lucrator in cultura plantelor 

(cod COR 6111.1.1) 

Loc. Gradistea, Jud. 

Ilfov 
29.10 - 21.12.2018 21.12.2018  

5 Lucrator in cultura plantelor 

(cod COR 6111.1.1) 

Loc. Cernica, Jud. 

Ilfov 
22.10 - 20.12. 2018 21.12.2018 

6 Lucrator in cultura plantelor 

(cod COR 6111.1.1) 
Loc. Jilava, Jud.Ilfov 22.10 - 20.12.2018 21.12.2018 

7 Brutar (cod COR 7412.1.1) Bucuresti 22.10 - 20.12.2018 21.12.2018 

8 Lucrator in cultura plantelor 

(cod COR 6111.1.1) 

Loc. Balaceanca, 

Jud. Ilfov 
22.10 - 20.12.2018 21.12.2018 

9 Lucrator in cultura plantelor 

(cod COR 6111.1.1) 

Loc. Stefanestii de 

jos, Jud. Ilfov 
22.10 - 20.12.2018 21.12.2018 

10 Lucrator in cultura plantelor 

(cod COR 6111.1.1) 

Loc. Targu Secuiesc, 

Jud. Covasna 
03.09 - 21.11.2018 22.11.2018 

11 Lucrator in cultura plantelor 

(cod COR 6111.1.1) 

Loc. Alexandria, 

Jud. Teleorman 
03.10 - 05.12.2018 06.12.2018 

12 Lucrator in cultura plantelor 

(cod COR 6111.1.1) 

Loc. Bragadiru, Jud. 

Teleorman 
15.10 - 17.12.2018 18.12.2018 

13 
Brutar (cod COR 7412.1.1) 

Loc. Targu Secuiesc, 

Jud. Covasna 
11.10 - 20.12.2018 21.12.2018 

14 
Brutar (cod COR 7412.1.1) 

Loc. Campeni, Jud. 

Alba 
22.10 - 21.12.2108 21.12.2108 

 

3. Asigurarea suportului pentru activitățile suport aferente proiectelor  

In concordanta cu expertiza USAMV ca furnizor de formare profesionala, pe 

parcursul anului 2018, prin CCOC au fost contractate si implementate proiecte in 

cadrul Programului Operaţional Capital Uman destinate insertiei pe piata muncii a 

somerilor, formarii de specialisti in domeniul agricol si sprijin privind imbunatatirea 

competentelor profesionale acordat IMM-urilor cu activitate conform SNC (Strategia 

Naţională pentru Competitivitate). De asemenea au fost derulate proiecte destinate 

imbunatatirii infrastructurilor de cercetare si a bazei materiale din cadrul SCDVV 

Pietroasa si SCDE Belciugatele (Tabel 4). 

 

Tabel 4. Proiecte derulate prin CCOC in anul 2018 

Titlul Rolul in 
proiect 

Manager de 
proiect 

Valoare 
(lei) 

Perioada 

Proiect POCU119660/284/1/3/ “VIITOR PENTRU 
TINERII NEETS II” Sustinerea dezvoltarii, 
îmbunatatirii si certificarii competentelor 
profesionale pentru tinerii NEETs, prin facilitarea 
accesului acestora la masuri integrate si 
inovatoare, în vederea facilitarii si insertiei 

Lider Teodorescu 
Razvan 

4.561.620,4
8 

3.05 – 
31.12.2018 
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acestora pe piata muncii TINERII DE AZI, 
ANGAJATII DE MÂINE! 

POCU 119661/286/2/4” “VIITOR 
PENTRU TINERII NEETS II – Regiune 
mai dezvoltata”Cresterea gradului de 
insertie pe piata muncii a tinerilor 
NEETS din regiunea Bucuresti-Ilfov, 
prin facilitarea participarii acestora la 
masuri si activitati integrate si 
personalizate cu scopul dobândirii, 
îmbunatatirii si certificarii 
competentelor profesionale a acestora – 
SUSTINEM INSERTIA PE PIATA 
MUNCII! 

 

Lider Tudor 
Valerica 

4.515.509
,78 

 

7.05 – 
31.12.2018 

POCU/227/3/8/ 117183 ”Implementarea 
instrumentelor de îmbunătățire a competențelor 
profesionale pentru sprijinirea dezvoltării IMM-
urilor cu activitate în domeniile SNC/SNCDI – 
Susținem IMM 

Lider Teodorescu 
Razvan 

4.511.388,46 18.05.2018 
- 

17.07.2019 

Proiect POCU/299/3/14/120760 
„Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv 
prin evaluarea și certificarea competențelor 
dobândite în sistem non-formal și informal al 
persoanelor din mediul rural, în special cele din 
agricultura de subzistență și semi-subzistență” 

Beneficiar Cosmin 
Cristian 

5.569.317,49 02.08.2018 
- 27.122019 

Proiect PFE nr. 20 ”Dezvoltarea Centrului pentru 
valorificarea superioara a subproduselor rezultate 
din fermele viti-vinicole”,  2018-2020, valoare  

Beneficiar Teodorescu 
Razvan 

5.884.000 
lei 

17.10.2018 - 
30.11.2020 

Proiect CNFIS-FDI-2018-0564 „Educatia - baza 
unei cariere de succes” 

Beneficiar Tudor 
Valerica 

280.000 lei 09.05 – 
30.11.2018 

Proiect CNFIS-FDI-2018-0561 „Creșterea 
implicării studenților în activitatea practică a 
stațiunii didactice si asigurarea dezvoltarii 
sustenabile” 

Beneficiar Tudor 
Valerica 

360.000 lei 09.05 – 
30.11.2018 

 

Formarea și dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului auxiliar 

prin facilitarea participarii la cursurile de formare profesionala organizate de 

USAMVB 

Pentru dezvoltarea competentelor personalului angajat la Centrul de Consiliere si 

Orientare in Cariera in perioada 13.07 – 27.07.2018 s-a organizat cursul de 

perfectionare in meseria de Consilier orientare privind cariera (Cod COR 242306) 

pentru completarea aptitudinilor profesionale a acestora. 

 

Înființarea Centrului de Reușita Universitară (CRU) 

USAMV din Bucuresti a devenit membru titular al Agenţiei Universitare a 

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

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

Bucuresti.  
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La data de 20 martie 2018, in prezenta domnului Rector Sorin Mihai Cîmpeanu, a 

prorectorilor USAMV din Bucuresti, a reprezentantilor Ambasadei Republicii 

Franceze la Bucuresti, precum si a reprezentantilor AUF en ECO, s-a inaugurat Centrul 

de Reusita Universitara (CRU) al USAMV din Bucuresti ce functioneaza in cadrul 

Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera. La eveniment au participat un numar 

de peste 200 de invitati, studenti, profesori, absolventi, precum si reprezentanti ai 

mass media. 

Misiunea acestui Centru de Reuşită 

Universitară este de a derula 

activităţi care să stimuleze interesul 

pentru limba franceza, 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 

cat şi publicului larg din proximitatea universitatii noastre. 

                 

Activitati desfasurate de CRU USAMV Bucuresti in perioada martie-

decembrie 2018 

1. Dotarea salii CRU cu laptopuri, multifunctional, sistem de videoproiectie, 

precum si carti si reviste de specialitate din bugetul de 15.000 de Euro pentru 

anul 2018 alocat de catre AUF en ECO 

2. Proiectie de film frantuzesc cu ocazia Zilei Internationale a Francofoniei la care 

au participat circa 50 de persoane 

3. Constituirea echipei de voluntari CRU de 20 de persoane 
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4. Realizarea kiturilor de promovare pentru voluntarii CRU (rucsace, tricouri, 

agende, pixuri, markere etc) 

5. Deplasare a voluntarilor CRU la Sinaia intr-o excursie de o zi, impreuna cu 

voluntarii CRU UTCB 

6. Concurs de realizare a unui logo pentru CRU USAMV Bucuresti- circa 20 de 

participanti 

 

7. Concurs de fotografie francofona – circa 20 de participanti 

8. Eveniment organizat de CRU USAMV in cadrul conferintei anuale a USAMV – 

circa 100 de participanti (sesiune de comunicari stiintifice in limba franceza) 

9. Participarea voluntarilor CRU la Book Fest 2018 – circa 10 persoane 

10. Primirea unei delegatii a UASM Chisinau la CRU USAMV si intalnire intre 

voluntarii celor 2 CRU-uri – circa 30 de persoane 

11. Deplasare a unei delegatii a CRU USAMV la UASM Chisinau – 15 persoane 

12. Vizita a delegatiei CRU USAMV la CRU Iasi – 15 persoane                    

13. Implicarea voluntarilor CRU USAMV la Targul de joburi 2018 organizat de 

CCOC – 10 persoane 

14. Implicarea voluntarilor CRU USAMV la Boboc Fest 2018 organizat de CCOC– 10 

persoane 

15. Curs de Excel organizat de CRU USAMV pentru studenti si personalul CCOC – 

circa 25 de participanti 
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4. Facilitarea parteneriatului dintre mediul academic și socio-economic în 

domeniul educației și cercetării 

Unul din cele mai importante parteneriate incheiate cu mediul socio-economic este 

acela cu LIDL. Incepand cu anul 2016 s-a pus bazele acestui parteneriat ce consta 

in servicii de consultanta si instruire pentru producatorii de legume si fructe dar 

si suport tehnic privind resuscitarea unor soiuri romanesti de legume si fructe.  

In baza acestui parteneriat, la data de 09.03.2018 in Aula PS Aurelian s-a desfasurat o 

intalnire de lucru cu producatorii LIDL, segmentul legume-fructe. 

Printre subiectele seminarului s-au aflat: utilizarea rationala a pesticidelor in cultura 

legumelor si la pomii fructiferi, precum si sistemul de certificare Global Applications 

Practices (GAP).  

La seminar au participat un numar de 44 fermieri - producatori pentru LIDL 

Romania, reprezentantii LIDL  Alexandru Chiper si Claudius Kisfaludy, cadre 

didactice si specialisti ai Facultatii de Horticultura. 

Mesajul reprezentantilor LIDL a fost legat de asigurarea calității fructelor și legumelor 

si noile reglementari ale controlului calitatii ce au intrat in vigoare de la data de 

01.03.2018 iar cel al cadrelor didactice a constat in responsabilizarea producatorilor 

pentru utilizarea rationala a pesticidelor, informarea acestora cu privire la cele mai 

noi instrumente si tehnologii  de cultura pentru speciile legumicole si cele pomicole. 



 

25 

 

 

  

 

In luna noiembrie 2018 au avut loc doua intalniri cu producatorii de fructe si legume. 

Prima (9 noiembrie 2018) s-a desfasurat in Aula P.S. Aurelian din cadrul USAMVB, iar 

cea de-a doua întâlnire s-a organizat la Deva (16 noiembrie 2018) si au întrunit 

specialiști și cadre didactice universitare, reprezentanți ai mediului economic și 

producători din zona. 

La aceste întâlniri au participat peste 70 producatori, mare parte dintre aceștia fiind 

deja parteneri cu LIDL. Ei au dezbătut dificultățile cu care se confruntă în realizarea 

unor producții de calitate și sigure din punct de vedere al sigurantei alimentare.     

Agenda intalnirilor a cuprins subiecte privind principiile de calitate, riscuri și 

asigurarea unei producții responsabile. 
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Agenda intalnirii desfasurate la Deva (16 noiembrie 2018) a cuprins subiecte privind:  

- Principiile de calitate legume și fructe (LIDL) 

- Riscuri și o producție responsabilă pentru viitor (Prof.univ.dr. Teodorescu 

Razvan si Prof.univ.dr. Dragotoiu Dumitru). 

- Instruire pentru responsabilii de producție, managerii de calitate oferita de  

Cardinal Cert în vederea menținerii și îmbunătățirii sistemului de management de 

calitate GLOBAL G.A.P. Au fost dezbătute dificultățile cu care se confruntă 

producatorii în realizarea unor producții de calitate și sigure (cu un grad înalt în ceea 

ce privește siguranța alimentară).          
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La doi ani de la inceputul parteneriatului intre Universitatea de Stiinte Agronomice 

si Medicina Veterinara din Bucuresti (USAMVB) si Lidl Romania, proiectul „Cultivat 

in Romania, specific romanesc”, a dat roade și in 2018. Dupa resuscitarea soiului de 

tomate “Buzau 1600” și „Ceapa roșie de Buzău” din 2017, in atentia consumatorului 

a ajuns ardeiul gras ARUM și ardeiul iute JOVIAL.  

 

“Gustul legumelor de altă dată ajunge în comerțul modern prin proiectul „Cultivat în 

România, specific românesc”, a fost titlul publicatiilor on-line Smark din data de 

23.07.2018 si RO.aliment si Money Buzz din 24.07.2018. Acestea au scris: “Inițiativa de 

revitalizare a soiurilor românești de legume este unică pe piața locală de retail și face 

parte din parteneriatul strategic „Cultivat în România, specific românesc”, derulat 

împreună cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București 

și Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Legumicolă din Buzău. 

https://www.facebook.com/lidlromania/?fref=mentions
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 „Cultivat în România, specific românesc” este un proiect amplu de investiție în 

agricultura românească, prin care Lidl contribuie la dezvoltarea sustenabilă a 

producătorilor români. Prin această inițiativă, retailerul dezvoltă constant acțiuni care 

vin în sprijinul producătorilor: oferă gratuit consultanță de specialitate, sesiuni de audit 

și sprijin în rezolvarea problemelor tehnice cu care producătorii se confruntă. Astfel, 

proiectul urmărește inițiativa de a revitaliza soiurile autohtone dar și de a dezvolta 

producții agricole sustenabile. 

De asemenea, Ziarul din Muscel din data de 24.07.2018 titra tot despre rezultatele 

proiectului mai sus mentionat.  

ECONOMICA.net din 16.07.2018 a citat oficialii companiei LIDL: "În 2018 am 

consolidat colaborările cu producătorii cu experiență din cadrul proiectului, iar 

împreună am reușit să extindem suprafețele cultivate cu Ceapa de Buzău, acestea fiind, 

în unele cazuri, dublate sau chiar triplate. În plus, tot cu ajutorul USAMVB și al 

Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Legumicultură Buzău, anul acesta aducem în 

magazine două noi soiuri de legume revitalizate: ardeiul gras ARUM și ardeiul iute 

JOVIAL. După revitalizarea soiurilor de roșie Buzău 1600 și ceapă roșie de Buzău, era 

firesc să continuăm parteneriatul strategic cu soiuri noi, de sezon, pe placul 

consumatorilor". 

 

Acţiuni de diseminare şi informare  

Din venituri atrase s-au achizitionat materiale de promovare atat pentru universitate, 

pentru CCOC cat si pentru statiunile didactice si de cercetare, cum ar fi: spidere textile, 

roll-up-uri, steaguri, cort si pavilioane pentru promovarea evenimentelor (targuri de 

job-uri, activitati pentru asociatiile studentesti din cadrul USAMVB, expozitii, 

evenimente, etc), echipamente de tehnica de calcul, echipamente de prezentare media 

(videoproiector pentru exterior).  

Promovarea serviciilor oferite de CCOC prin următoarele activităţi: 

 redactarea conţinutului paginii de web a CCOC 

 anunţuri la avizier 

 mail-uri 

 afişe în incinta Universităţii 

 anunţuri pe pagina de Facebook a CCOC 

 anunţuri pe paginile de Facebook ale Universităţii si celor șapte Facultăți 
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 anunţuri şi discutii pe grupurile închise de pe Facebook ale studenţilor USAMV 

din Bucureşti  

 realizarea retelei de promovare in caminele  studentesti prin afisare video 

 

 

 


