
I.3.4. Activitatea “Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră” – Iulian Spătărelu 

 
Activităţi derulate de CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ - 

CCOC în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, în rezumat şi în extenso: 
In rezumat,  în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 activitatea desfășurată în 

cadrul CCOC poate fi rezumată în următoarele puncte: 
 10 prezentări tematice  efectuate de firme de prestigiu, ce desfăşoară activităţi în 

domeniul construcțiilor; 
 prezentare a doua proiecte POCU derulate de UTCB care oferă posibilitatea 

consilierii studenților pentru dobândirea cunoștințelor antreprenoriale şi de 
demarare a de afaceri personale;  

 2 acţiuni de distribuire de reviste privind popularizarea unor târguri de joburi altele 
decât cele organizate în cadrul UTCB; 

 promovarea unor anunţuri de angajare pentru studenţi; 
 facilitarea depunerii unui număr de 92 CV din partea studenţilor, la diverse societăţi 

comerciale; 
 realizarea unui număr de 5 de întâlniri de discuţii pe teme de angajabilitate la care au 

participat un număr de 254 studenţii din UTCB şi reprezentanţii unui număr de 5 
societăţi comerciale; 

 
In extenso s-au efectuat următoarele activităţi de către CCOC : 

 
Distribuţie revista oferte locuri de muncă 

 2 distribuiri a revistei „Angajatori de Top”; Catalyst, UTCB 
 
 
Alte activități derulate de CCOC pe perioada 01.01.2020 – 31.12.2020  
 
2020.06 – Workshop – Cum  să îți pregătești CV-ul 
2020.07 – Workshop – Cum  să te prezinti la un interviu pentru un job 
2020.07-08 – Târgul Virtual Hipo.ro pentru Absolvenți 2020 – Informare si consiliere 

studenţi in concepere si redactare CV si Scrisoare de intenție 
2020.11.02 – Workshop – Sporirea șanselor de angajare a studenților pe piața muncii 

– Invitati din Piata Muncii 
2020.11.16 – Workshop – Abandonul universitar - de la cauze la rezolvare. Invitat 
domnul Marian CRACIUN – presedintele Asociatiei  Consilierilor din Romania 

 

2020.11.26 – Workshop – FII UN SUPER STUDENT  - CUM SA ÎNVEȚI EFICIENT 

 
Organizare prezentări tehnice + masă rotundă pentru studenţii CCIA+IUDR, anul IV.  

Tabel acţiuni efectuate 
Nr. Data Ora Locația Numele 

societății 
Tema prezentării 

1 2020.03.06 14 – 15 Teams FARESIN Cofraje speciale 
2 2020.10.15 10 - 11 Teams FARESIN Sisteme moderne de cofraje 
3 2020.10.17 15 - 16 Teams FARESIN Sisteme moderne de cofraje 



4 2020.10.24 15 - 16 Teams FARESIN Cofraje speciale 
 

 
Organizare prezentări tehnice pentru studenții FCCIA - Master Tehnologia si 

Managementul Lucrărilor de Construcții, an I. 
Tabel acţiuni efectuate 

Nr. Data Ora Locația Numele 
societății 

Tema prezentării 

1 2020.05.02 18 - 
20 

Teams HILTI Sisteme de ancoraje 

2 2020.05.09 18 - 
20 

Teams HILTI Aparate de măsură si 
determinări defecte 

3 2020.05.23 18 - 
20 

Teams FARESIN Sisteme speciale de cofraje 

 
Organizare prezentări tehnice + masă rotundă pe teme de angajabilitate 

pentru studenţii FCCIA - Master Tehnologia si Managementul Lucrărilor de 
Construcții, an II. 

Tabel acţiuni efectuate 
Nr. Data Ora Locația Numele 

societății 
Tema prezentării 

1 2020.10.17 16 - 18 Teams HILTI Sisteme de ancoraje 
2 2020.10.24 16 - 18 Teams HILTI Aparate de măsură 
3 2020.11.13 16 - 18 Teams FARESIN Sisteme speciale de cofraje 
 
 


