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REGULAMENT 

de organizare şi funcţionare a 

CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI DE ORIENTARE PROFESIONALĂ  

SERV CLASS – ROTARY  – FACULTATEA DE INGINERIE DIN BRĂILA 

(CCOP - SRF) 

MEMBRII FONDATORI 

Membrii fondatori ai Centrului de Consiliere şi de Orientare Profesională Brăila, numit în 

continuare prin acronimul CCOP – SRF, sunt: 

- Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, cu sediul în Galaţi, Strada Domnească nr. 47, 

prin Facultatea de Inginerie din Brăila, cu sediul în Brăila, Calea Călăraşilor nr. 29, C.U.I. 

3127522; 

- Societatea comercială SERV CLASS S. R. L., cu sediul în Brăila, Şoseaua Râmnicu Sărat 

nr. 84 B, C.U.I. 12230720; 

- Clubul ROTARY Brăila, cu sediul în Brăila, Strada Grădinii Publice nr. 20 A, corp C1, 

C.U.I. 14020210. 

Motivaţii 

Organizarea CCOP - SRF este impusă de necesitatea asigurării serviciilor de consiliere şi 

orientare profesională, în contextul actual al pieţei forţei de muncă, precum şi de necesitatea 

perfecţionării profesionale continue a studenţilor şi absolvenţilor programelor de studii universitare.  

Totodată, în contextul actual, este necesară consilierea absolvenţilor învăţământului liceal în 

alegerea unei cariere bazată pe o profesiune dobândită în urma parcurgerii unor programe de studii 

universitare. 

S-a pornit de la premisa că membrii fondatori dispun de resurse umane calificate şi de 

logistica adecvată tuturor activităţilor propuse, precum şi de creare a bazelor unor colaborări 

naţionale şi internaţionale ale CCOP – SRF cu centre similare şi universităţi de prestigiu. 

1. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1.1. În conformitate cu acordul voluntar al membrilor fondatori enumeraţi mai sus, se 

înfiinţează Centrul de Consiliere şi Orientare Profesionala Brăila (CCOP – SRF), având ca 

obiectiv principal asigurarea activităţilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevii din anii 

terminali de liceu, precum şi pentru absolvenţii programelor de studii universitare de licenţă şi de 

masterat din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. 
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Art. 1.2. CCOP – SRF  îşi are sediul  în sala Atelier-Service asigurată de S. C. SERV 

CLASS Brăila.  

Art. 1.3. Centrul CCOP – SRF nu are personalitate juridică, iar toate activităţile desfăşurate 

în cadrul său sunt avizate de către Rectorul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. De asemenea, 

toate acţiunile ce vor necesita implicare financiară din partea universităţii, vor avea contract distinct 

prevăzut cu buget stabilit în prealabil între părţi. 

Art. 1.4. CCOP – SRF îşi desfăşoară activitatea în afara oricăror preocupări de ordin 

confesional, politic sau ideologic. 

Art. 1.5. Resursele financiare ale CCOP – SRF se obţin prin sponsorizări şi proiecte 

încheiate cu diverse firme, acestea urmând a fi folosite pentru dezvoltarea şi buna desfăşurare a 

activităţilor propuse. 

Art. 1.6. CCOP – SRF are următoarele funcţii: funcţia de informare, funcţia de consiliere, 

funcţia de orientare profesională şi funcţia de comunicare cu partenerii. 

2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CCOP – SRF. REPREZENTARE. 

Art. 2.1. Activitatea CCOP – SRF este condusă de Consiliul Director. Alcătuirea Consiliului 

Director este următoarea: 

- Director CCOP – SRF – decanul Facultăţii de Inginerie din Brăila; 

- Colectiv Operaţional, având următoarea structură: 

- un cadru didactic din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (Facultatea de 

Inginerie Brăila); 

- un specialist din cadrul S. C. SERV CLASS Brăila; 

- un specialist din partea Clubului ROTARY Brăila; 

- preşedintele Ligii Studenţilor. 

Art. 2.2. Membrii Consiliului Director sunt propuşi pentru o perioadă de doi ani de către 

structurile de conducere ale părţilor implicate, menţionate la Art. 2.1. 

Art. 2.3. În cazuri excepţionale (stare de sănătate, conflicte de interese, etc.), componenţa 

Consiliului Director se poate modifica înaintea expirării mandatului de doi ani.  

Art. 2.4. CCOP – SRF este reprezentat în faţa structurilor superioare şi a partenerilor de 

colaborare de un membru al Colectivului Operaţional, numit în şedinţă a Consiliului Director. 

3. ACTIVITATEA CCOP – SRF 

Art. 3.1. Obiectivele fundamentale urmărite în activitatea CCOP – SRF sunt următoarele: 

- asigurarea consilierii în orientarea profesională a elevilor integraţi în învăţământul liceal; 

- studii şi prognoze ale evoluţiei pieţei forţei de muncă;  

- depistarea cerinţelor de pe piaţa forţei de muncă, vizând atât calificările solicitate, cât şi 

abilităţile necesare viitorilor angajaţi; 

- stabilirea legăturii dintre studenţi şi potenţialii angajatori; 

- încheierea unor contracte şi protocoale cu unităţile de învăţământ preuniversitar liceal, în 

vederea desfăşurării unor activităţi comune de consiliere şi orientare profesională a elevilor 

din anii terminali; 

- elaborarea materialelor informative specifice. 
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Art. 3.2. Atingerea obiectivelor fundamentale ale CCOP – SRF se face prin următoarele 

activităţi de coordonare, planificare şi control: 

- realizarea imaginii CCOP – SRF şi mediatizarea acesteia folosind toate mijloacele media 

disponibile (presa scrisă, radio, televiziune, site propriu, etc.); 

- realizarea de materiale scrise (pliante, flyere, invitaţii, etc.); 

- analizarea activităţii pe domenii de activitate; 

- planificarea desfăşurării activităţiilor, stabilirea termenelor limită, precum şi controlul 

acestora; 

- stabilirea şi controlul modului de folosire a resurselor financiare ale CCOP – SRF; 

- evaluarea rezultatelor obţinute în urma desfăşurării activităţilor CCOP – SRF. 

Art. 3.3. Principalele activităţi ale CCOP – SRF sunt următoarele: 

- depistarea şi evaluarea evoluţiei pe termen scurt şi mediu a cerinţelor de pe piaţa forţei de 

muncă, vizând ocupaţiile ce reclamă calificări obţinute în urma absolvirii programelor 

universitare de studii; 

- stabilirea unor parteneriate între potenţialii angajatori şi CCOP – SRF în scopul oferirii 

celor mai buni absolvenţi pentru posturile scoase la concurs; 

- stabilirea legăturii între studenţi şi potenţialii angajatori; 

- oferirea unei imagini de ansamblu a potenţialului angajat prin realizarea dosarelor de 

angajare (CV, recomandări, rezultate obţinute, competenţe  şi abilităţi); 

- consilierea absolvenţilor programelor de studii universitare în următoarele direcţii: 

- depistarea şi contactarea unui potenţial angajator; 

- conceperea şi elaborarea CV-ului, a scrisorii de intenţie; 

- abordarea interviului de angajare; 

- consilierea elevilor şi studenţilor privind evoluţia în carieră, planul de carieră – orientare 

profesională, reconversie profesională; 

- organizarea unor programe de dezvoltare a unor aptitudini şi abilităţi profesionale în 

vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă specifice; 

- conceperea şi elaborarea materialelor informative specifice destinate informării eficiente a 

elevilor din anii terminali de învăţământ liceal privind oferta educaţională a Universităţii; 

- conceperea şi elaborarea materialelor informative specifice destinate informării eficiente a 

studenţilor privind oferta specifică a pieţei forţei de muncă şi oportunităţile de angajare 

disponibile; 

- organizarea unor acţiuni de ofertare a forţei de muncă reprezentată de viitorii angajaţi 

(târguri de job-uri, târguri de burse, concursuri profesionale pe teme propuse de potenţialii 

angajatori, etc.); 

- stabilirea de relaţii cu alte universităţi şi centre de consiliere şi de orientare profesională în 

scopul valorificării biunivoce a experienţei pozitive în acest domeniu.   

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR  CCOP – SRF 

Art. 4.1. Membrii CCOP – SRF au următoarele drepturi: 

- Libertate de exprimare şi de acţiune în cadrul CCOP – SRF, în contextul obiectivelor 

fundamentale ale centrului; 



 4 

- Accesul la informare privind finalitatea acţiunilor organizate de CCOP – SRF şi la modul 

de folosire a resurselor financiare. 

Art. 4.2. Membrii CCOP – SRF au următoarele obligaţii: 

- să respecte procedurile de lucru stabilite în acord cu prezentul regulament; 

- să respecte legislaţia în vigoare, conexă domeniului de activitate a CCOP – SRF; 

- să respecte confidenţialitatea informaţiilor din bazele de date ale CCOP – SRF; 

- să nu folosească informaţiile din bazele de date în orice alte activităţi, în afara celor pentru 

care au fost constituite; 

- să colaboreze în mod profesionist cu partenerii CCOP – SRF; 

- să respecte deontologia şi etica profesională; 

- să nu desfăsoare în cadrul CCOP – SRF  acţiuni cu caracter confesional, politic sau 

ideologic; 

- să trateze persoanele din grupurile ţintă ale CCOP – SRF cu amabilitate, profesionalism şi 

fără discriminare de orice natură ar fi aceasta (confesională, etnică, sexuală, etc.).  

5. PUBLICAŢIILE CCOP – SRF 

Art. 5.1. CCOP – SRF concepe şi elaborează materiale publicitare şi informative privind 

activităţile pe care le desfăşoară. 

Art. 5.2. Publicarea materialelor elaborate de CCOP – SRF se realizează folosind resursele 

financiare ale centrului sau cu spijinul gratuit şi voluntar al potenţialilor parteneri. 

6. RELAŢII INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE ALE CCOP – SRF 

Art. 6.1. CCOP – SRF stabileşte relaţii de colaborare cu alte centre şi instituţii similare din 

ţară şi din străinătate pentru schimburi de experienţă şi cooperare. 

Art. 6.2. CCOP – SRF participă, prin resursele umane de care dispune, la programe de 

cercetare privind formarea profesională continuă. 

7. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

Art. 7.1. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a CCOP – SRF a fost aprobat în 

şedinţa Consiliului de administraţie al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, din data de 3 

decembrie 2013 şi în şedinţa Senatului UDJG din data de 23 ianuarie 2014. 

Art. 7.2. Prezentul regulament se aplică începând cu anul universitar 2013-2014. 
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ANEXĂ 

Componenţa Consiliului Director al CCOP – SRF pentru perioada 2013-2015 

 

 

• Director: Conf. dr. ing. Cristian Silviu SIMIONESCU 

• Membrii Colectivului Operaţional: 

Din partea Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi: 

- Conf. dr. ing. Petru DUMITRACHE, 

Din partea S. C. SERV CLASS S. R. L. Brăila: 

- Ing. Giorge CARAMAN, 

Din partea Clubului ROTARY Brăila: 

- Conf. dr. ing. ec. Adrian Mihail GOANŢĂ, 

Din partea Ligii Studenţilor din Galaţi: 

- Florin JIPA. 

 

 

 

 

 

 


