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RAPORT DE ACTIVITATE 

2021 
 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul Universității de Științe 

Agronomice și Medicină Veterinară din București are misiunea de  a coordona activităţile 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. 

Obiectivul general al CCOC este promovarea învățării pe tot parcursul vieții prin 

activități educaționale diverse care răspund nevoilor unei societăți bazate pe cunoaștere.  

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.  

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 
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  Principalele activități desfășurate în cadrul CCOC: 

 Consiliere și orientare în carieră 

 Consiliere psihologică 

 Organizarea de întâlniri cu mediul economic pentru a aduce în atenția studenților si 

absolvenților USAMV București, stagii de practică, programe de internship și oferte 

de angajare. 

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

ANC) 

 Curs de competențe digitale Certiport - USAMV București este Centrul Autorizat de 

Testare CERTIPORT 

 Workshopuri  

 Organizarea concursurilor pe diferite teme din domeniile USAMV 

 În cadrul sesiunilor de consiliere se urmărește 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. 

Pentru evaluarea personalității studentului, evaluarea competențelor și aptitudinilor 

de leadership, inventarele stimei de sine, utilizăm instrumente de evaluare TestCentral. 

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. 

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. 

Activitățile desfășurate în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră sunt 

orientate în două mari direcții:  

I. CONSILIEREA ȘI ORIENTAREA TINERILOR (ELEVI DE LICEU)  

II. CONSILIEREA ȘI ORIENTAREA STUDENȚILOR USAMV DIN 

BUCUREȘTI. 
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I. CONSILIEREA ȘI ORIENTAREA TINERILOR (ELEVI DE LICEU) 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră oferă gratuit tinerilor (elevi de liceu) și 

parintilor acestora, informare și consiliere privind programele de studii și domeniile în care 

pot activa după absolvire. 

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

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. 

Activitatea de consiliere se desfășoară atât în sălile de consiliere din clădire centrului, cât 

și în cadrul vizitelor pe care le organizăm în liceele din țară și la târguri educaționale. 

Având în vedere condițiile impuse de pandemia Covid -19, anul acesta, consilierea 

tinerilor s-a realizat prin : 

1. Vizite în licee  

În perioada ianuarie/decembrie 2021, s-au vizitat 11 licee. În cadrul acestor vizite 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a prezentat oferta educaţională a celor șapte 

facultăţi din cadrul USAMV din Bucureşti și s-au semnat convenții de colaborare în vederea 

organizării de întâlniri bilaterale şi realizării de activităţi comune. 

1. Liceul Tehnologic Urziceni 

2. Colegiul Naţional “Barbu Ştirbei” Călăraşi 

3. Colegiul Naţional “Nicolae Grigorescu” Câmpina 

4. Liceul Teoretic “Paul Georgescu” Ţăndărei 

5. Colegiul Naţional “Spiru Haret” Ploieşti 

6. Liceul Tehnologic Agricol Smeeni Buzău 

7. Liceul Tehnologic “Duliu Zamfirescu” Dragalina- Călăraşi 

8. Liceul “Udrişte Năsturel” Hotarele- Giurgiu 

9. Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu- Târgovişte 

10. Liceul Pedagogic Ştefan Bănulescu Călăraşi 

11. Colegiul Naţional Niculache Anastasescu Roşiorii de Vede - Teleorman 

Figura 2 
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Figura 3 

 

 

2. 21 - 23 mai 2021 participare cu stand la târgul de oferte educaţionale organizat  

de către Muzeul Județean Buzău, târg dedicat învățământului universitar de stat din 

România. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

 

 



 

5 
 

 

3. mai - septembrie 2021, campanie de promovare a ofertei educaţionale pe  

paginile de Facebook, Instagram și Tik Tok ale Universităţii. Aceste postări au conţinut 

informaţii despre oferta educaţională a celor şapte facultăţi din cadrul USAMV Bucureşti. 

 

 
Figura 5 
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  Figura 6 

 

 

4. Mai 2021 - Realizarea unui film de prezentare a ofertei educaţionale 2021-2022  

: https://usamv.ro/index.php/ro/admitere şi promovarea acestuia pe site-urile Universităţii 

şi pe paginile de Facebook. 

 

  Figura 7 

 

5. Promovarea ofertei educaționale în cadrul evenimentului “OPEN DAYS lUSAMV  

București” (24 mai – 24 iunie 2021), prin realizarea de sesiuni de informare, atât în format 

fizic cât şi online, despre programele de studii ale facultăţilor din USAMV Bucureşti, despre 

activitățile extracurriculare la care pot participa, precum şi prezentarea facilităților oferite 

de universitate pe parcursul anilor de studiu, dar și după absolvire.  

Evenimentul “OPEN DAYS la USAMV BUCUREŞTI” s-a desfășurat atât cu prezență 

fizică cât și online.  

În cadrul acestui eveniment Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină 

Veterinară din Bucureşti a lansat către liceeni, invitaţia de a petrece „o zi altfel”  într-unul 

dintre cele mai mari şi mai frumoase campusuri universitare din ţară.  

https://usamv.ro/index.php/ro/admitere
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Pe durata evenimentului „OPEN DAYS la USAMV BUCUREȘTI” au avut loc următoarele 

activităţi:  

 Vizite ghidate de către personalul CCOC; 

 Prezentarea ofertei educaţionale 2021-2022 într-unul dintre amfiteatrele 

universităţii; 

 Completarea aplicației „ Află ce facultate ți se potrivește!”; 

 Vizită la facultăţi, câmpuri didactice experimentale, parcul dendrologic, grădina 

botanică, rosariu, seră, complexul sportiv, precum şi vizitarea Centrului de Consiliere 

şi Orientare în Carieră al USAMV; 

 Concurs cu premii - acordarea unui număr de zece (10) dispozitive electronice 

(tablete) cu conexiune la internet, pe o perioadă de 1 an, achitată de către USAMV 

din București. 

În cadrul acestui eveniment a fost organizat un concurs pentru toţi elevii participanţi, iar 

câştigătorii au fost premiaţi cu tablete cu internet gratuit, oferite de către USAMV Bucureşti.  

Evenimentul s-a bucurat de promovare pe rețelele sociale. Promovarea evenimentului 

OPEN DAYS la USAMV BUCUREȘTI 2021 s-a realizat pe paginile 

de Facebook, Instagram ale USAMV Bucureşti, prin intermediul 

unei agenții de marketing, dar şi prin invitații transmise prin 

email către liceele din București și din țara, precum și către 

elevii care au fost consiliați pe parcursul anului. 

Figura 8 
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6. În luna iulie 2021  a avut loc campania „Pregăteşte-te pentru Admiterea 

2021!”,  

prilej cu care  s-a realizat promovarea ofertei educaţionale a USAMV Bucureşti,  prin 

organizarea de evenimente live streaming. 

Transmiterea în regim “live” (direct) a materialelor de promovare, a oportunităţilor şi a 

facultăţilor din cadrul USAMV Bucureşti s-a realizat pe platforma: 

http://www.facebook.com/usamv/live,  pagina principală a USAMV Bucureşti. 

 

Figura 9 

http://www.facebook.com/
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Figura 10 
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Figura 11 

 

7. Realizarea unor interviuri video cu absolvenţi de succes ai USAMV Bucureşti şi  

promovarea acestora în cadrul campaniei de admitere 2021-2022  

Pentru promovarea ofertei educaţionale din anul universitar 2021-2022, Centrul de 

Consiliere şi Orientare în Carieră din USAMV Bucureşti a realizat interviuri cu absolvenţi de 

succes ai Universităţii noastre (ex. actuali antreprenori, manageri  ai unor companii). 

Ne dorim ca această iniţiativă să contribuie la consolidarea unei strânse legături între 

studenţii/absolvenţii USAMV şi mediul de afaceri, pentru stabilirea unui dialog viabil şi 

pentru oferirea de răspunsuri la întrebările venite din partea celor care doresc, după 

finalizarea studiilor, să devină antreprenori.  

Considerăm astfel că, oferirea de exemple concrete ale unor absolvenţi care au 

reuşit, reprezintă un instrument eficient  pentru promovarea programelor de studii pe care 

USAMV le oferă şi in acest an universitar. 

Interviurile s-au realizat de către studenţi din cadrul celor 7 facultăţi USAMV, cu 

întregul suport al CCOC şi au fost promovate în spațiul virtual, pe platformele 

www.usamv.ro, www.consiliere.usamv.ro și pe paginile de Facebook: 
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www.facebook.com/usamv/, www.facebook.com/consiliere.usamv/,  www.facebook.com, 

ale Universității de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară din București. 

 

 

 Poveste de succes #absolvenți Facultatea de Medicină 

Veterinară - USAMV București 

Ce poți deveni după ce termini Facultatea de Medicină 

Veterinară? 

 

Figura 12 

 

Cu ajutorul acestui interviu ne-am dorit să promovăm în rândul studenţilor Facultăţii 

de Medicină Veterinară din cadrul USAMV Bucureşti povestea de succes a absolvenților 

Stancu Cristina și Necula Andrei, care în prezent dețin și administrează cabinetul veterinar 

Kilaluk Veterinary, din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa. Interviul poate fi urmărit accesând 

linkul https://youtu.be/FG2S7LXfSAM 

 

 

 

 

 

      Figura 13 

 

 Poveste de succes #absolvent Facultatea de Agricultură - USAMV București 

Ce poți deveni după ce termini Facultatea de Agricultură? 

Absolventul Iancu Cosmin, care în prezent administrează o fermă în Grădiștea, 

judeţul Ilfov a împărtăşit studenţilor noştri povestea sa de succes.  

Întregul interviu poate fi urmărit accesând https://youtu.be/mud0K6JavTU  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 

 

https://youtu.be/FG2S7LXfSAM
https://youtu.be/mud0K6JavTU
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 Poveste de succes #absolvent Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria 

Mediului – USAMV București 

Ce poți deveni după ce termini Facultatea de 

Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului? 

În cadrul acestui interviu, studenţii Facultăţii 

de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului au 

aflat povestea de succes a absolventului Maco 

Bogdan, care în prezent este Cercetător Științific la 

Administrația Națională de Meteorologie. Interviul 

integral poate fi urmărit accesând linkul  

https://youtu.be/Xp-QOLyn2pI 

Figura 15 

 

 Un alt absolvent al Facultăţii de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului care s-a 

alăturat iniţiativei noastre de a prezenta studenţilor 

poveştile de succes din cariera lor după absolvirea acestei 

facultăţi a fost Dumitrescu George, antreprenor de succes, 

care în prezent deține o firmă de construcții. Materialul 

video poate fi vizionat accesând linkul  https://youtu.be/5-

B4LvrpzxQ 

 

Figura 16 

 Poveste de succes #absolvent Facultatea de Horticultură - USAMV București                                        

Ce poți deveni după ce termini Facultatea de Horticultură? 

Absolventă a Facultăţii de Horticultură din 

cadrul USAMV Bucureşti, Vântu Elena deține în 

prezent o firmă de amenajări peisagistice şi a fost 

protagonista unui interviu în care a dorit să 

prezinte studenţilor oportunităţile oferite după 

absolvirea acestei facultăţi. 

https://youtu.be/Xp-QOLyn2pI
https://youtu.be/5-B4LvrpzxQ
https://youtu.be/5-B4LvrpzxQ
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Materialul integral poate fi vizionat accesând linkul https://youtu.be/hgQp4tKDfIw 

 

Figura 17 

 

 

 Un alt absolvent al Facultăţii de Horticultură ce a dorit să-şi prezinte povestea 

de succes a fost Stancu Bogdan, care în prezent deține Atelierul Florărescu.  

Materialul integral poate fi urmărit accesând linkul https://youtu.be/wGHpT15hrwg 

Figura 18 

 Din dorinţa de a împărtăşi studenţilor povestea sa de succes, s-a alăturat în 

cadrul unui  material video şi absolventul Facultăţii de Horticultură, Țabără Ionuț, care în 

prezent deține Compania Biosel.  

Vizionarea acestui material se poate realiza accesând linkul 

https://youtu.be/DqHQJwcIndo 

 

 

 

 

Figura 19 

https://youtu.be/hgQp4tKDfIw
https://youtu.be/wGHpT15hrwg
https://youtu.be/DqHQJwcIndo
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 Poveste de succes #absolvent Facultatea de Management 

și Dezvoltare Rurală 

 – USAMV București 

Ce poți deveni după ce termini Facultatea de Management și 

Dezvoltare Rurală? 

Figura 20 

În cadrul acestui interviu a fost prezentată povestea de succes a absolventului Coadă 

Marius, care în prezent deține și administrează Ferma de la Coadă, din localitatea Movila 

Miresii, judeţul Brăila. 

Marius Coadă este un tânăr antreprenor din Brăila, care deţine un lanţ de magazine cu 

hrană şi accesorii pentru animale de fermă. Materialul poate fi urmărit integral accesând 

linkul  https://youtu.be/CpckRLleV9g 

Figura 21 

 

 O altă poveste de succes adusă în atenţia studenţilor este 

povestea absolventului Facultăţii de Management și Dezvoltare 

Rurală, Bădilă Costin, care în prezent deține Fabrica de Bere 

Augusta, situată în comuna Boiţa, judeţul Sibiu.  

 Figura 22 

https://youtu.be/CpckRLleV9g
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Povestea Berii AuGusta începe la poalele Munților Făgăraș, în județul Sibiu, pe frumoasa 

Vale a Avrigului. Aici berea artizanală este preparată după o rețetă tradițională cu doar 

patru ingrediente  

naturale: drojdie, malț, hamei și apă pură care provine din unul din cele mai frumoase lacuri 

glaciare ale Munţilor Făgăraş, lacul Avrig.  

Materialul integral poate fi urmărit accesând linkul  https://youtu.be/EVx5MigMpyo 

 

 Poveste de succes #absolvent Facultatea de Ingineria și 

Gestiunea Producțiilor Animaliere – USAMV Bucureşti 

Ce poți deveni după ce termini Facultatea de Ingineria și Gestiunea 

Producțiilor Animaliere? 

Interviul realizat a dezvăluit povestea de succes a 

absolventului Gociman Ioan, care în prezent este Director Tehnic 

Executiv al Asociației Aberdeen Angus România. 

Figura 23 

Această asociaţie este formată din tineri ingineri zootehniști pasionați și dedicați rasei 

Aberdeen Angus care sunt alături de toți fermierii români, în vederea dezvoltării armonioase 

a performanțelor acestei rase în România.  

Interviul poate fi vizualizat accesând linkul https://youtu.be/JO6r9MXCuYo 

Figura 24 

 

https://youtu.be/EVx5MigMpyo
https://youtu.be/JO6r9MXCuYo
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 Poveste de succes #absolvent Facultatea de Biotehnologii - USAMV București  

Ce poți deveni după ce termini Facultatea de Biotehnologii? 

În cadrul acestui interviu a fost prezentată povestea de succes a absolventului Petre 

Stelian, care în prezent deține compania Romvit 

Animal Nutrition, o companie tânără, înfiinţată de 

specialişti ce însumează peste 40 ani de experienţă în 

industria zootehnică internaţională şi naţională, cu 

cunoştinţe şi experienţă practică în tehnologiile de 

exploataţie comercială ale rumegătoarelor. Materialul 

integral poate fi vizualizat accesând linkul 

https://youtu.be/EdPuftcFMV4 

Figura 25 

 

8.  Identificarea şi sprijinirea elevilor din liceele din mediul rural pentru obţinerea  

de rezultate bune la examenul de bacalaureat prin activităţi de tutorat oferite de către 

studenţii USAMV Bucureşti la materii precum: limba română, matematică, biologie, 

anatomie şi limba franceză.  

https://youtu.be/EdPuftcFMV4
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Figura 26 

 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a demarat la începutul anului universitar 

2021-2022 un program de meditații gratuite online pentru disciplinele:  

 limba română,  

 matematică,  

 biologie,  

 anatomie,  

 limba franceză.  

Acest program de tutorat/mentorat s-a adresat elevilor de liceu din mediile 

defavorizate şi a avut drept scop pregătirea acestora pentru examenul de bacalaureat şi 

îndrumarea lor către programele de studii ale USAMV Bucureşti. 

Orele de pregătire sunt susținute de studenți cu rezultate remarcabile din cadrul USAMV, iar 

iniţiativa s-a bucurat de un real succes în rândul elevilor. 
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În cadrul acestui proiect s-au înscris 38 elevi proveniţi din diverse zone ale ţării. 

 

 

 

 

      

 

 

Figura 27 

 

9. iulie - septembrie 2021, Centrul de Consiliere și Orientare în Cariera a asigurat 

suport admitere 2021, atât fizic cât și online, prin îndrumarea studenților în 

vederea înscrierii la facultatea aleasă. 

Figura 28
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10. septembrie 2021, promovarea aplicaţiei dedicate programelor de studii din 

cadrul USAMV Bucureşti. 

Denumirea aplicaţiei: Află acum ce facultate ţi se potriveşte! 

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

 

Figura 29 

 

Aplicaţia include 10 intrebări între care sunt intercalate şi imagini care ajută elevii să 

descopere dacă se potrivesc uneia dintre cele şapte facultăţi ale USAMV Bucureşti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 

 

Aplicaţia a fost completată de către un număr de 1478 persoane. 

https://chestionar890.outgrow.us/USAMV
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11. Octombrie 2021 - Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a asigurat 

suport pentru deschiderea anului universitar 2021-2022. 

 

    

    

Figura 31 
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12. Noiembrie 2021 – prezentarea USAMV și a Centrului de Consiliere și Orientare 

în Carieră în cadrul conferinței Romanian Youth Union for Conservation of 

Nature (conferință care are ca scop găsirea și punerea în contact, a unor tineri 

pasionați de natură și conservarea acesteia).  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 
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II. CONSILIEREA ȘI ORIENTAREA STUDENȚILOR USAMV BUCUREȘTI 

 

1. ianuarie – martie 2021 – sesiuni online de prezentare activități CCOC   

(prezentări atât în limba româna cât și în limba engleză) pentru studenții USAMV București. 

         

Figura 33 

         

2. 20 - 21 mai 2021, participare online la Târgul Virtual de Agricultură ,  

Agribusiness 4.0, ediția a II-a. Târgul organizat pe platforma digitală VirtualAgro. 

 



 

23 
 

      
Figura 34 

 

3. mai - iunie 2021, întâlniri cu studenții la Centrul de Consiliere și Orientare în   

Carieră cu următoarele teme: “Antreprenor sau angajat”; “Antreprenoriat și finanțe”; “De la 

candidat la angajat”. 

 

          
 

Figura 35 

 

4. În perioada 17 iunie - 8 iulie  -  Workshop Sesiune sau stresiune?  

În cadrul acestor workshop-uri am venit în întâmpinarea nevoilor studenților cu o 

nouă serie de întâlniri menite să-i ajute să facă față mai usor presiunii din sesiune. 
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Pe parcursul a patru întâlnirii, psihologul centrului a abordat tema stresului și 

modalitațile prin care se poate ameliora (17 iunie, 24 iunie, 1 iulie, 8 iulie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 

5. Organizarea de întâlniri cu companii din domeniu pentru stagii de practică și   

programe de internship, precum şi implicarea angajatorilor în adaptarea şi îmbunătăţirea 

curriculei universitare privind cerinţele mediului socio-economic pentru studenți/absolvenți.  

În anul 2021 au fost încheiate acorduri de parteneriat şi colaborare cu următoarele 

instituţii sau societăţi comerciale:  

 MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE 

 LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE SE FRANŢA SUCURSALA OTOPENI 

 S.C. PLAYFUL SOFTWARE S.R.L. București 

 S.C. FIELD DATA ZOOM SRL București 

 S.C. GARDEN SERVICES S.R.L. București 

 INSTITUTUL de CERCETARE pentru ECONOMIA AGRICULTURII şi DEZVOLTARE 

RURALĂ (ICEADR) 

 FUNDAȚIA LEADERS București 

 S.C. MAISADOUR SEMENCES S.R.L. 

 SMITHFIELD ROMÂNIA S.R.L Timișoara 

 SC SUSHI EXPERT S.R.L. Bucureşti 

 S.C. TIMAC AGRO ROMANIA S.R.L București 

 S.C. MOTECO S.R.L. Bucureşti 

 PREMIUM PORC S.R.L.GOLEŞTI, Judeţ Vrancea 

 CARGILL ROMÂNIA 

 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL București  

 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ATLETISM 

 HERVIS SPORTS AND FASHION ROMÂNIA 
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 S.C. CARMISTIN INTERNAȚIONAL S.R.L. 

Angajatorii de top din domeniile reprezentative pentru Universitatea de Ştiinte 

Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti au realizat, în cadrul şi sub îndrumarea 

Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră, prezentări ale programelor de internship 

dedicate studenţilor. 

În data de 18 mai 2021 s-a desfăşurat prezentarea programului de Internship 

Limagrain - CCOC USAMV din Bucureşti. Aceasta a avut loc online, pe platforma Google 

Meet. 

Prezentarea s-a bucurat de un real interes din 

partea studenţilor noştri, la eveniment înscriindu-se 

109 studenţi. Facultățile avute în vedere pentru 

realizarea acestui program au fost:  

Figura 37 

                             

 Facultatea de Agricultură, 

 Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală,  

 Facultatea de Horticultură, 

 Facultatea de Biotehnologii. 

SC LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE SE FRANȚA SUCURSALA OTOPENI a pus la dispoziția 

studenților USAMV din București, un număr de maxim 30 posturi pentru programul de 

internship, în perioada 01.07.2021- 07.08.2021.  

La terminarea stagiului de internship, LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE SE FRANTA a eliberat 

studenților adeverinţe care atestă efectuarea internship-ului, precum şi calificativul obţinut.   

Figura 38 
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În data de 25 mai 2021 a avut loc online, pe platforma 

Google Meet,  prezentarea programului de  Internship Smithfield 

- CCOC USAMV din Bucureşti. Pentru acest workshop şi-au 

manifestat interesul 77 studenţi. Smithfield România este lider în 

producţia de carne de porc şi cel mai mare crescător de animale 

din ţară. 

Figura 37 

 

Prezentarea s-a adresat studenților (nivel licenţă şi masterat) 

din cadrul următoarelor facultăți: 

 Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere 

 Facultatea de Medicină Veterinară 

 Facultatea de Biotehnologii 

În data de 26 mai 2021 Centrul de Consiliere şi Orientare în 

Carieră din USAMV Bucureşti a găzduit prezentarea unui internship 

al companiei S.C. MAISADOUR SEMENCES S.R.L., companie 

multinațională, cu o cifră de afaceri de 142 milioane de euro şi 620 

de salariaţi, ce selecţionează şi introduce pe piaţă propriile sale 

seminţe de porumb, floarea soarelui, rapiţă şi lucernă. Marca sa 

este prezentă în mai mult de 35 de ţări în Europa, cât şi în bazinul 

mediteranean şi este, de asemenea, unul dintre principalii 

producători de seminţe de porumb şi floarea soarelui în Europa .  

Figura 39 

Această societate, care investeşte constant în domeniile de cercetare, producţie 

seminţe şi marketing a dorit să recruteze din cadrul USAMV Bucureşti studenţi în vederea 

efectuării unui internship de o lună, având drept scop participarea la principalele activităţi în 

pepiniera de selecţie a florii soarelui şi porumb pe perioada înfloritului (01.07.2021-

01.08.2021). 

Acest internship a fost dedicat studenţilor şi masteranzilor din cadrul următoarelor facultăţi: 

 Facultatea de Agricultură,  

 Facultatea de Horticultură,  

 Facultatea de Biotehnologii ( an II, III, IV). 
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Figura 40 

 

 

La prezentarea acestui internship au participat 32 studenţi, din cadrul celor trei facultăţi 

selectate. 

Figura 41 

 

S-a urmărit îmbogățirea cunoştinţelor despre cultura de floarea soarelui şi porumb 

(recunoaştere principalelor boli şi dăunatori, diferenţierea plantelor femele de cele mascule 

etc.), posibilitatea de a vedea cum este organizată o pepinieră şi de a participa practic la 

activitățile de ameliorare. 
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   În data de 9 iulie 2021 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară 

din Bucureşti a încheiat un acord de parteneriat cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, în baza căruia această instituţie  organizat un internship dedicat studenţilor din 

universitatea noastră.  

În urma analizei scrisorilor de intenţie depuse de către 

candidaţi şi a probelor de selecţie  au fost acceptaţi doi 

studenţi din USAMV Bucureşti, din cadrul Facultăţii de 

Agricultură şi Facultăţii de Management şi Dezvoltare 

Rurală. 

              

 Figura 42 

În data de 8 decembrie 2021 Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră din USAMV 

Bucureşti a găzduit prezentarea “𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑙 𝑢𝑛𝑢𝑖 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑑𝑜𝑚𝑒𝑛𝑖𝑢𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑜-

𝑧𝑜𝑜𝑡𝑒ℎ𝑛𝑖𝑐”, susținută de Dl. Sergiu Pană, expert al Grupului Carmistin International SRL. 

Discuția s-a concentrat pe concepte teoretice și de cercetare, dar a conținut și un studiu de 

caz, astfel încât la finalul prezentării studenţii şi-au format o 

perspectivă de ansamblu asupra realității din teren şi au aflat 

cum să managerieze o firmă din domeniul agro-zootehnic. 

Prezentarea a avut un caracter interactiv, iar la discuţii au 

participat 19 studenţi, nivel licenţă şi masterat din cadrul 

următoarelor facultăţi: 

 Facultatea de Agricultură, 

 Facultatea de Medicină Veterinară, 

 Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor 

Animaliere, 

 Facultatea de Biotehnologii,  

 Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală.   

Figura 43 

 



 

29 
 

Pentru a facilita accesul unui număr cât mai mare de participanţi, prezentarea a fost 

transmisă şi live pe facebook https://www.facebook.com/watch/?v=270865791742031 , 

unde s-a bucurat de un real succes din partea studenţilor universităţii noastre, cu 516 

vizualizări. 

6. În cadrul tuturor întâlnirilor organizate de  

către Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră a 

fost promovată platforma de job-uri USAMVJOBS, atât 

în rândul angajatorilor cât şi în rândul 

studenţilor/absolvenţilor USAMV.  

 Prin această platformă studenții și absolvenții pot 

vizualiza si aplica la ofertele de angajare, programele 

de internship și stagiile de practică oferite de către 

partenerii Universității. 

 

Figura 44 

 

7. La începutul anului universitar 2021-2022, pe data de 6 octombrie 2021, Centrul   

de Consiliere şi Orientare în Carieră din USAMV Bucureşti împreună cu Asociațiile 

Studențești din cadrul USAMV Bucureşti, a organizat BOBOCFEST 2021, eveniment de “bun 

venit”, dedicat studenților din anul I, dar și celor interesați să descopere universitatea 

noastră și viața de student 

 

 

Figura 45 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=270865791742031
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Figura 46 

 

  În cadrul evenimentului BOBOCFEST 2021 s-a organizat  Concursul “TREASURE 

HUNT“, dedicat bobocilor participanţi la eveniment.  

Premiile acordate în cadrul concursului “TREASURE HUNT“ au constat în 15 tablete 

cu internet gratuit pentru o perioada de 12 luni, oferite de către USAMV Bucureşti. 

 

Figura 47 
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Tot în cadrul acestui eveniment s-a desfășurat și o competiție dedicată studenților 

din anul I licență – 𝐁𝐮𝐫𝐬𝐚 𝐁𝐨𝐛𝐨𝐜𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐔𝐒𝐀𝐌𝐕. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 

 

 

8. Octombrie - Noiembrie 2021, întâlniri cu studenții la Centrul de Consiliere și 

Orientare în Carieră cu următoarea tema: “Antreprenoriat, Finanțare 

Europeană” 

     
 

Figura 49 

 



 

32 
 

 

9. 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. 

Perfecționarea competențelor studenților şi angajaţilor prin realizarea de cursuri de 

perfecționare (competențe antreprenoriale, competențe digitale și manager de proiect) şi 

calificare (Pomicultor, Viticultor, Floricultor, etc), contribuind astfel la acumularea de noi 

cunoștințe prin participarea la activități extracurriculare făcându-i în același timp mai 

atractivi pentru angajatori, iar pentru angajaţi, să fie mai competitivi. 

Cursurile de perfecționare desfășurate au plecat de la premiza acoperirii celor 3 dimensiuni 

necesare unui antreprenor de succes: competențele in antreprenoriat, managementul 

proiectelor și gestionarea resurselor umane. Toate cursurile au fost susținute online, pe 

platforma Microsoft Teams. Astfel, în cadrul proiectului s-au desfășurat 3 cursuri de 

competențe antreprenoriale în lunile iulie, august și noiembrie cu 58 de studenți absolvenți. 

Figura 50 
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A doua dimensiune, a managementului de proiect, a fost acoperită prin formarea unui 

numar de 62 de cursanți, dintre care 24 de angajati ai universității și 38 de masteranzi si 

doctoranzi. Cursurile s-au desfășurat de la finalul lunii iulie până în octombrie. 

Figura 51 

 

Cursul Inspector/Referent Resurse Umane a atras interesul studenților, desfășurându-l în 

timpul vacanței de vară, în intervalul 16-29 august. 19 studenți au absolvit cu succes și au 

primit certificarea aferentă codului COR 342304, respectiv 333304 (în funcție de nivelul 

studiilor). 

Figura 52 
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Perioadele în care s-au desfășurat cursurile: 

Curs Competențe Antreprenoriale:  

1. 06.07.2021 – 14.07.2021 (22 studenți) 

2. 16.08.2021 – 23.08.2021 (16 studenți) 

3. 02.11.2021 – 12.11.2021 (20 studenți) 

Curs Manager Proiect: 

1. 26.07.2021 – 05.08.2021 (24 licențiați/angajați) 

2. 20.09.2021 – 30.09.2021 (19 licențiați) 

3. 11.10.2021 – 21.10.2021 (19 licențiați) 

 Curs Inspector Referent Resurse Umane: 

1.16.08.2021 – 29.08.2021 (19 studenți si licențiați) 

 

Figura 53 

 

 

10. 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 

 

 

Figura 54 
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Pachetului IC3 GS4/GS5 compus din 3 examene: 

- KeyApplications (Aplicații Cheie); 

- Computing Fundamentals (Bazele Utilizării Calculatorului);                                

- Living Online (Folosirea Internetului).  

Pe parcursul anului 2021 şi-au certificat competențele digitale CertiPort, un număr 

de 48 studenți, masteranzi, doctoranzi şi angajati ai USAMV. 

 

 

11.  Dezvoltarea unei platforme interactive, în cadrul CCOC, utilizată atât de către 

consilierii CCOC, cât şi de către studenții/absolvenţii USAMV Bucureşti: 

www.cv.usamv.ro  

Figura 55 

 

10. Noiembrie 2021 – Curs online dezvoltare personală, socio-emoțională și  

http://www.cv.usamv.ro/
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cognitivă alături de doamna psiholog Alina Chiracu. Cursul oferit gratuit studenților USAMV 

s-a desfășurat în zilele de 17 si 24 noiembrie 2021. 

Figura 56 

 

12.  Decembrie 2021, întâlniri cu studenții la Centrul de Consiliere și Orientare în  

Carieră cu următoarea tema: “Cum ajungi de la Candidat la Angajat atât în domeniul public 

cât și cel privat?”. 
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Figura 57 

 

 

13. Decembrie 2021 – Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a organizat 

prezentări online curs Competențe Digitale, studenților USAMV din București. 

Figura 58 
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Promovare activități CCOC pe pagina de facebook 

https://www.facebook.com/consiliere.usamv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 

 

https://www.facebook.com/consiliere.usamv
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Figura 60 
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Situație participare activități elevi și studenți 

Tabel 1 

CONSILIERE Consiliere 
individuală 

Consiliere de grup TOTAL CONSILIAȚI 

Consiliere elevi 
 

18 160 178 

Consiliere studenți  
 

457 835 1292 

Consiliere psihologică 
studenți 

30 74 104 

 

  Tabel 2 

INTERNSHIP 
 

 Prezentari online TOTAL PARTICIPANȚI 

Participare studenți program 
internship 

 119 119 

   

            Tabel 3 

CURSURI Individual Online TOTAL CURSANȚI 
Competențe Digitale 48   

Manager Proiect - angajați  24  
Manager Proiect - studenți  38  

Competente Antreprenoriale  79  
Inspector Referent Resurse 
Umane 

 38  

   227 
 

Activități suport 

Proiecte prin care s-a derulat activitatea de formare profesională.  

Tabel 4 

Titlul Rolul in 

proiect 

Manager de 

proiect 

Valoare 

(lei) 

Perioada 

CNFIS - FDI-2021- 0094 

“ Facilitarea accesului la învățământul 
agronomic universitar și consolidarea 
legăturii dintre licee, universităţi şi 
mediul socio-economic” 
Acornim: AGRO-COM 

Beneficiar Mihalache 

Mircea 

400.000 

lei 

10.15.2021 

- 

17.12.2021 
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Proiectul FDI-2021-0094 s-a bazat pe infrastructura creată prin proiectele CNFIS-FDI 

Nr. 0567/2018, 0735/2019, şi 0231/2020. 

Prin derularea acestui proiect s-a urmarit continuarea procesului de consolidare a 

legăturii dintre mediul academic şi cel socio-economic, prin îmbunătăţirea competenţelor 

transversale şi realizarea de noi parteneriate, în vererea asigurării de stagii de practică şi 

internship pentru studenţii USAMV Bucureşti. 

De asemenea, derularea acestui proiect a contribuit la îmbunătăţirea mecanismelor 

privind inserţia absolvenţilor noştri pe piaţa muncii şi elaborarea de rapoarte privind 

angajabilitatea în domeniu.  

Activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect au urmărit în permanenţă creșterea 

echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, 

corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea 

și orientarea în carieră). 

Scopul proiectului a fost reprezentat de facilitarea accesului elevilor la învăţământul 

universitar prin desfășurarea activităților de consiliere și orientare în carieră.  

 Obiectivul 1. Creşterea atractivităţii universităţii/facultăţilor în rândul elevilor 

din medii defavorizate prin activităţi de promovare, contribuind la creșterea 

motivației de continuare a studiilor în învățământul superior. 

 Obiectivul 2. Dezvoltarea capacităţii instituţionale privind formarea continuă 

şi adaptarea ofertei educaţionale cu cererea de pe piaţa muncii. 

Materialele pregătite pentru promovare CCOC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 


