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Dispoziţii generale 

 

Art. 1 Centrul de informare, consiliere şi orientare profesională, denumit în continuare 

CICOC, este o structură a AMGD Cluj-Napoca, înfiinţată prin Hotărârea de Senat din data 27 

sept 2012 

 

Art. 2 Baza legislativă de înfiinţare, organizare şi desfăşurare a activităţii CICOC o 

reprezintă Ordinul M.Ed.C. nr. 3235/16 martie 2005 privind organizarea de studii universitare 

de licenţă. 

 

Art. 3 Activitatea CICOC se desfăşoară conform prezentului regulament precum şi a 

legislaţiei în vigoare cu scopul optimizării vieţii, activităţii studenţilor în instituţie şi a 

formării pentru carieră a viitorilor profesionişti. 

 

Art. 4 Misiunea şi obiectivele sunt precizate în anexa 1 a prezentului regulament. 

 

Art. 5 Activitatea centrului completează oferta de servicii sociale a Academiei răspunzând 

unor nevoi specifice de informare şi consiliere. 

 

Art. 6 Principalele domenii de activitate ale CICOC sunt: consiliere pentru cariera 

profesională, consiliere pentru cariera didactică, dezvoltare personală şi profesională.  

 

 

 

Organizare şi funcţionare 

 

Art. 7 CICOC se subordonează Consiliului de Administraț ie AMGD cu care menţine 

legătura prin prorectorul responsabil cu activităţi didactice. 

 

Art. 8 Centrul colaborează cu toate facultăţile şi catedrele din instituţie dar şi cu celelalte 

departamente şi structuri de conducere. 

 



Art. 9 Activitatea centrului este coordonată de către o comisie alcătuită din 3 membri – un 

preşedinte şi câte un reprezentant din fiecare facultate – . Se numeşte câte un responsabil 

pentru fiecare dintre domeniile de activitate, dintre cei trei şi/sau alte persoane din Academie. 

 

Art.10 Echipa de coordonare CICOC este desemnată prin decizie a Rectorului AMGD  

 

Art.11 Centrul va funcţiona într-un spaţiu special amenajat în conformitate cu un orar ce va fi 

afişat vizibil. 

 

Art.12 Echipa de coordonare se va întâlni lunar pentru monitorizarea activităţilor şi va putea 

invita alte cadre diadctice implicate pentru diseminarea rezultatelor, materialelor, 

programelor, etc.  

   

Art.13 Centrul întocmeşte rapoarte anuale de activitate care sunt aprobate în Senat. 

 

Art.14 Atribuţiile preşedintelui CICOC sunt: 

 Coordonează activitatea centrului 

 Reprezintă centrul în relaţiile de colaborare stabilite 

 Elaborează planul anual de acţiune 

 Întocmeşte raportul anual de activitate 

 

 

Dispoziţii finale 

 

Art.15 Prezentul regulament intă în vigoare începând cu anul universitar 2012 -2013 şi poate 

fi modificat cu aprobarea Senatului. 

 

Art.16 Documentele din anexe fac parte integrantă din acest regulament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 1 

 

 

Misiunea şi obiectivele Centrului de informare, consiliere şi orientare a 

carierei 
 

Misiune 

 

 Misiunea Centrului de informare, consiliere şi orientare în carieră se înscrie pe 

direcţiile de reformare ale învăţământului românesc care vizează optimizarea procesului 

didactic astfel încât să se racordeze mai eficient la piaţa muncii şi la dinamica social-

economică actuală. El urmăreşte obiective de asistenţă a studenţilor din Academia de Muzică 

,,Gh. Dima” pentru o mai bună informare şi orientare în carieră atât pentru perioada de 

formare cât şi pentru etapele postuniversitare. Prin serviciile oferite centrul completează 

oferta didactică cu sprijin competent individual sau colectiv de dezvoltare personală şi 

profesională. 

 

Obiective 

 

 Asistarea studenţilor privind parcursul universitar obligatoriu şi opţional în funcţie de 

nevoile individuale de formare; 

 Sensibilizarea facultăţilor pentru armonizarea planurilor de studii cu cerinţele de pe 

piaţa muncii; 

 Identificarea nevoilor de formare şi ameliorarea, prin analiză, a ofertei de cursuri 

opţionale şi facultative; 

 Formarea şi dezvoltarea abilităţilor pentru integrarea pe piaţa forţei de muncă; 

 Organizarea de activităţi de consiliere individuală şi de grup pe problemele 

managementului carierei; 

 Consilierea studenţilor privind formarea profesională prin programele oferite sau prin 

planuri de cariere alternative; 

 Organizarea de activităţi de consiliere individuală şi de grup privind probleme 

educaţionale, afective, relaţionale. 

 Creşterea calităţii mediului universitar în plan educaţional, informaţional şi relaţional. 

 


