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DDIISSPPOOZZIIŢŢIIEE  

PENTRU APROBAREA 
METODOLOGIEI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 

CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ 
DIN CADRUL ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE  

„NICOLAE BĂLCESCU”  
 

 
COMANDANTUL (RECTORUL) ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE 

„NICOLAE BĂLCESCU”, 
în baza prevederilor Ordinului comun al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului nr. 4469 din 12.06.2012 şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale  
nr. 1804 din 03.07.2012, Anexa nr. 2 – Metodologia-cadru cu privire la serviciile de 
consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii şi a Ordinului ministrului educaţiei 
naţionale şi ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 
tehnologică nr. 650 din 19 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 
organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de 
învăţământ superior din România, 
 

emite prezenta dispoziţie: 
 

Art. 1. Începând cu data aprobării în Senatul universitar, se aplică prevederile 
Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Consiliere şi Orientare 
în Carieră din cadrul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, care intră în 
vigoare la data de 12.03.2015. 

Art. 2. Documentul va fi tipărit în Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” şi difuzat prin grija Bibliotecii universitare a Academiei Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu”. 
 
 

COMANDANTUL (RECTORUL) ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE 
„NICOLAE BĂLCESCU” 

General de brigadă, 
 

                                       prof.univ.dr.ing. Ghiţă BÂRSAN 
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CAPITOLUL I  
DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art. 1. Prezenta metodologie se fundamentează pe principiul dreptului la 

asistenţă şi la servicii complementare gratuite în învăţământul superior de stat şi 
reglementează cadrul conceptual şi instituţional referitor la organizarea şi 
funcţionarea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul 
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu (CCOC – AFT), în 
baza următoarelor acte normative: 

a) Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; 
b) Ordinul comun al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 4469 din 12.06.2012 şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei 
sociale nr. 1804 din 03.07.2012, Anexa nr. 2 – Metodologie-cadru cu privire la 
serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii; 

c) Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi ministrului delegat pentru 
învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 650 din 
19 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi 
funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de 
învăţământ superior din România; 

d) Dispoziţia SMG nr. 44 din 29.06.2012 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi funcţionarea birourilor informare-recrutare. 

Art. 2. (1) Statutul CCOC – AFT este de structură instituţională fără 
personalitate juridică. 

Art. 3. Misiunea CCOC – AFT derivă din necesitatea satisfacerii cererilor 
de informare corectă, coerentă şi relevantă asupra oportunităţilor de dezvoltare 
prin educaţie a carierei individuale ale persoanelor care: 

a) intenţionează să acceadă în cadrul programelor universitare, respectiv 
postuniversitare incluse în oferta educaţională a academiei; 

b) sunt înmatriculate în cadrul programelor universitare, respectiv 
postuniversitare incluse în oferta educaţională a academiei; 

c) efectuează stagii de pregătire în academie în cadrul programelor de mobilităţi; 
d) au absolvit unul/mai multe programe universitare, respectiv postuniversitare 

din oferta educaţională a academiei sau a altor instituţii de învăţământ 
superior, militar sau civil. 

Art. 4. Scopul atribuit instituţional este realizat prin consiliere şi orientare a 
carierei pe tot parcursul vieţii, acestea subsumând într-o concepţie instituţională 
unitară totalitatea serviciilor şi activităţilor care ajută persoanele de orice vârstă 
şi în orice moment al existenţei lor să facă alegeri fundamentate în sfera 
educaţională, în vederea formării sau a perfecţionării/specializării, şi să îşi 
gestioneze optim cariera. 

Art. 5. (1) Domeniile în care se concretizează activităţile specifice CCOC – 
AFT sunt următoarele: 
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a) orientarea şi consilierea elevilor din anii terminali de liceu/studenţilor 
astfel încât aceştia să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona propriul traseu 
educaţional în mod optim în raport cu potenţialul intelectual, afectiv şi volitiv; 

b) reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de 
orientare în carieră, precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul 
universitar; 

c) facilitarea socializării profesionale a studenţilor în raport cu solicitările şi 
limitările socioprofesionale specifice structurilor beneficiare din sistemul de 
apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru nevoile cărora sunt 
şcolarizaţi/pieţei muncii, astfel încât aceştia să se adapteze oportun şi funcţional 
la provocările reale ale profesiei, respectiv ale postului ocupat; 

d) menţinerea, pe termen mediu şi lung, a unui nivel ridicat al 
angajabilităţii absolvenţilor în structurile beneficiare din sistemul de apărare, 
ordine publică şi securitate naţională pentru nevoile cărora au fost şcolarizaţi, în 
concordanţă cu competenţele dobândite în domeniile de studiu absolvite. 

(2) În contextul domeniilor, CCOC – AFT desfăşoară activităţi specializate, 
după cum urmează: 

1. informarea, orientarea şi consilierea elevilor din anii terminali de liceu prin: 
a) colaborări cu birourile informare-recrutare judeţene şi centrele zonale 

de selecţie şi orientare, structuri specializate ale Ministerului Apărării 
Naţionale pentru promovarea instituţiei şi profesiei militare, respectiv 
structurile de resurse umane ale instituţiilor din sistemul de apărare, 
ordine publică şi securitate naţională; 

b) elaborarea de materiale destinate informării, orientării şi consilierii; 
c) organizarea unor sesiuni de prezentare de tip „Armata – o şcoală altfel”, 

„Ziua porţilor deschise”, vizite tematice etc., respectiv participarea la 
târguri educaţionale în cadrul cărora este prezentată oferta educaţională 
instituţională şi oportunităţile ocupaţionale corespondente, în 
conformitate cu Registrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul 
Superior (RNCIS) şi Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC); 

2. informarea, orientarea şi consilierea studenţilor prin: 
a) consiliere educaţională şi vocaţională referitoare la rutele educaţionale 

disponibile în cadrul curriculei universitare, funcţionarea sistemului de 
credite transferabile la nivel universitar etc.; 

b) consiliere şi evaluare psihologică în scopul armonizării necesităţilor 
individuale cu solicitările şi limitările ocupaţionale; 

c) consiliere în carieră în scopul armonizării arhitecturii competenţelor 
individuale dobândite cu profilul profesional conturat prin Modelul 
absolventului; 

3. informarea, orientarea şi consilierea absolvenţilor prin: 
a) participări la activităţi organizate de către alumni; 
b) elaborarea de materiale destinate informării; 

4. ameliorarea serviciilor oferite prin: 
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a) elaborarea şi aplicarea de instrumente de monitorizare a inserţiei 
absolvenţilor pe piaţa muncii; 

b) valorificarea rezultatelor studiilor şi analizelor periodice privind 
abandonul universitar, impactul serviciilor de consiliere şi orientare 
profesională, gradul de adaptare a absolvenţilor la solicitările 
profesionale concrete etc.; 

c) pregătirea tutorilor de an/grupe de studiu şi comandanţilor de 
subunităţi/instructorilor militari în cadrul convocărilor anuale. 

 

CAPITOLUL II 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 
Art. 6. CCOC – AFT se subordonează academic Senatului universitar al 

Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” şi administrativ comandantului 
(rectorului) academiei. 

Art. 7. (1) CCOC – AFT este condus de un cadru didactic coordonator sau 
de o persoană încadrată ca personal didactic auxiliar care are formarea 
profesională iniţială ori continuă într-unul dintre domeniile: psihologie, 
sociologie, ştiinţele educaţiei, numit în continuare director al CCOC – AFT. 

(2) Directorul CCOC – AFT este desemnat prin decizia rectorului, cu 
avizul Consiliului de administraţie, şi numit în funcţie potrivit reglementărilor 
specifice Ministerului Apărării Naţionale. 

Art. 8. (1) CCOC – AFT are în componenţă: 
a) psihologi cu atestat în specialitatea Psihologie educaţională, consiliere 

şcolară şi vocaţională sau cu atestat în Psihologie aplicată în domeniul 
securităţii naţionale; 

b) cadre didactice cu expertiză în domeniul de specializare al studenţilor şi 
absolvenţilor. 

(2) Numărul membrilor CCOC –AFT se stabileşte, conform legii, de 
Ministerul Apărării Naţionale, în funcţie de normele specifice. 
 

CAPITOLUL III 
FUNCŢIONAREA CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE  

ÎN CARIERĂ 
 

Art. 9. (1) Până la constituirea ca structură distinctă în statul de organizare 
a academiei, CCOC – AFT va funcţiona cu persoanele încadrate ca titulari pe 
posturile de psihologi, respectiv cu personalul didactic şi personalul didactic 
auxiliar desemnat de Consiliul de administraţie şi aprobat de Senatul universitar 
să cumuleze temporar responsabilităţi specifice. 
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(2) Funcţionarea CCOC – AFT va fi asigurată prin întâlniri periodice ale 
membrilor desemnaţi, sub coordonarea persoanei care cumulează responsabilităţile 
directorului. 

Art. 10. Membrii CCOC – AFT au obligaţia de a respecta standardele de 
calitate şi normele etice specifice actului consilierii, respectiv de a-şi îmbunătăţi 
nivelul competenţelor implicate în procesul de consiliere şi orientare profesională. 

Art. 11. (1) CCOC – AFT elaborează anual un plan de activităţi care se 
include în Planul cu principalele activităţi ale Academiei Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” în anul universitar de referinţă. 

(2) În stabilirea planului anual de activităţi şi în desfăşurarea activităţilor 
curente, CCOC – AFT poate colabora cu Asociaţia Corpul cadeţilor „General 
de brigadă Nicolae Uscoi”, organizaţia studenţească legal constituită de 
studenţii academiei. 

Art. 12. (1) Activităţile de consiliere a studenţilor se pot realiza individual 
sau în grup. 

(2) Consilierea pentru carieră a studenţilor se organizează pe arme/ 
servicii/specialităţi militare şi la această activitate pot fi invitaţi specialişti 
militari cu valoare profesională recunoscută pe plan naţional şi internaţional. 

Art. 13. Directorul CCOC – AFT/persoana abilitată să exercite 
responsabilităţile acestuia prezintă anual Consiliului de administraţie un raport 
cu privire la serviciile asigurate, publicat ulterior pe pagina web a academiei. 

 
CAPITOLUL IV 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 14. Baza materială necesară desfăşurării activităţilor CCOC – AFT se 
asigură de către academie, în conformitate cu standardele specifice tipului de 
activitate. 

Art. 15. Finanţarea CCOC – AFT se face prin bugetul consolidat al 
academiei. În scopul asigurării/dezvoltării activităţii CCOC – AFT, academia 
poate atrage fonduri nerambursabile şi alte resurse extrabugetare. 

Art. 16. (1) Prezenta metodologie intră în vigoare la data aprobării de către 
Senatul universitar al Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” şi se va 
publica pe pagina web a academiei. 

(2) Modificarea prezentei metodologii se face prin hotărâre a Senatului 
universitar al Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” la propunerea 
Consiliului de administraţie. 

 
 
Discutată şi aprobată în reuniunea Senatului universitar din data de 12.03.2015. 


