
Cui ne adresăm la facultate şi la rectorat pentru consiliere și orientare în carieră? 

 

 

 

 

 

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră 

Nr. 
Crt. 

Domenii de 
activitate 

Atribuţii 
 

Oficiul de 
Consiliere a Studenţilor 

Persoana de contact 
 

Atribuţii 
 

Centrul de Consiliere  
și Orientare în Carieră  

Persoana de contact 

www.ccoc.upt.ro  
secțiunea Echipa CCOC 

 

sediul - Clădirea Bibliotecii UPT, sala A001 
tel. 0256- 404704 

E-mail: ccoc@upt.ro 

1. 
Consiliere și 

Orientare în carieră  
 

Prezentarea specializărilor din 
facultate 

Dr. arh. Cristina POVIAN  
cristina.povian@upt.ro 

Facultatea de  Arhitectură, 
sala 502 

 
www.ccoc.upt.ro  
secțiunea oficii 

Consiliere educațională (elevi.,studenți, absolvenți) 

Claudia Apăteanu – Consilier CCOC  
Andreea Fenici – Psiholog CCOC  
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC  

Consiliere în carieră, individuală sau de grup (autocunoaștere, 
plan de carieră, dezvoltare competențe personale, etc.) 

Consiliere psihologică pentru situații precum: inadaptare 

socială, tulburări emoționale, cognitive și de comportament, 

sitituații familiale sau financiare deosebite/precare, abandon 

școlar, dificultăți cu privire la rezolvarea și gestionarea timpului, 

probleme emoționale, stima de sine, imaginea de sine, 

anxietate și depresie  sau alte situații apărute. 

Andreea Fenici – Psiholog CCOC  
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC  

Consiliere educațională  

Evaluare aptitudinală (testare pentru autocunoaștere și 
validarea aptitudinilor) 

Relaţia cu piaţa muncii și oferte de carieră: prezentări și vizite 
în companii, practică, locuri de muncă șa, dar și  pregatirea 
portofoliului de angajare, simulare interviu de angajare. 

Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 

 Suport și îndrumare pentru 
probleme legate de carieră 

Proiecte și acțiuni studențești Cosmina Alexandra Mance– Consilier CCOC 
Suport, respectiv îndrumare către 
CCOC sau alte entități din UPT, în 
funcție de solicitarea apărută  Burse și ajutoare sociale speciale Cosmina Alexandra Mance– Consilier CCOC 

Tabere 
Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 

Programul EURO 200 

Voluntariat la OCS  

Voluntariat la CCOC UPT 
Cosmina Alexandra Mance– Consilier CCOC 
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC 

Completare chestionar angajabilitate și feedback Robert Mihai Birlibescu – Consilier CCOC 

An universitar 

2020/2021 

http://www.ccoc.upt.ro/
mailto:cristina.povian@upt.ro
http://www.ccoc.upt.ro/


Cui ne adresăm la facultate şi la rectorat pentru consiliere și orientare în carieră? 

 

 

 

FACULTATEA  DE  AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră 

Nr. 
Crt. 

Domenii de 
activitate 

Atribuţii 
Oficiul de 

Consiliere a Studenţilor 

Persoana de contact 
 

Atribuţii 
Centrul de Consiliere  
și Orientare în Carieră  

Persoana de contact 

www.ccoc.upt.ro  
secțiunea Echipa CCOC 

 

sediul - Clădirea Bibliotecii UPT, sala A001 
tel. 0256- 404704 

E-mail: ccoc@upt.ro 

1. 
Consiliere și 

Orientare în carieră  
 

Prezentarea specializărilor din 
facultate 

Conf.dr.ing. Ciprian-Bogdan 
CHIRILĂ 

ciprian.chirila@upt.ro  
Decanat AC 

www.ccoc.upt.ro secțiunea Oficii 

Consiliere educațională (elevi.,studenți, absolvenți) 

Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 
 

Consiliere în carieră, individuală sau de grup 
(autocunoaștere, plan de carieră, dezvoltare 
competențe personale) 

Consiliere psihologică pentru situații precum: 
inadaptare socială, tulburări emoționale, cognitive și 
de comportament, situații familiale sau financiare 
deosebite/precare, abandon școlar, dificultăți cu 
privire la rezolvarea și gestionarea timpului, 
probleme emoționale, stima de sine, imaginea de 
sine, anxietate și depresie  sau alte situații apărute. 

Andreea Raluca Fenici – Psiholog CCOC 

Consiliere educațională  

Evaluare aptitudinală (testare pentru autocunoaștere 
și validarea aptitudinilor) 

Relaţia cu piaţa muncii și oferte de carieră: 
prezentări și vizite în companii, practică, locuri de 
muncă șa, dar și  pregatirea portofoliului de 
angajare, simulare interviu de angajare. 

Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 
 

Suport și îndrumare pentru 
probleme legate de carieră 

Proiecte și acțiuni studențești Georgiana Alina Magu – Sociolog CCOC 
Suport, respectiv îndrumare către 
CCOC sau alte entități din UPT, în 
funcție de solicitarea apărută  

Burse și ajutoare sociale speciale 

 
Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 
 
 

Tabere 

Programul EURO 200 
Voluntariat la OCS  

Voluntariat la CCOC UPT Cosmina Alexandra Mance – Consilier CCOC 

Completare chestionar angajabilitate și feedback Robert Mihai Birlibescu – Consilier CCOC 

http://www.ccoc.upt.ro/
http://www.ccoc.upt.ro/


Cui ne adresăm la facultate şi la rectorat pentru consiliere și orientare în carieră? 

 

 

 

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră 

Nr. 
Crt. 

Domenii de 
activitate 

Atribuţii 
 

Oficiul de 
Consiliere a Studenţilor 

Persoana de contact 
 

Atribuţii 
 

Centrul de Consiliere  
și Orientare în Carieră  

Persoana de contact 

www.ccoc.upt.ro  
secțiunea Echipa CCOC 

 
sediul - Clădirea Bibliotecii UPT, sala A001 

tel. 0256- 404704 
E-mail: ccoc@upt.ro 

1. 
Consiliere și 

Orientare în carieră  
 

Prezentarea specializărilor din 
facultate 

As.ing. Mircea-Laurentiu DAN  
mircea.dan@upt.ro 

0256/403074 
Bd. Pârvan 6, et.II corp.B cabinet 

10B 
 
 

www.ccoc.upt.ro secțiunea Oficii 

Consiliere educațională (elevi.,studenți, absolvenți) 
Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC 
 

Andreea Fenici – Psiholog CCOC 
 

Consiliere în carieră, individuală sau de grup 
(autocunoaștere, plan de carieră, dezvoltare 
competențe personale șa) 

Consiliere psihologică pentru situații precum: 
inadaptare socială, tulburări emoționale, cognitive și 
de comportament, situații familiale sau financiare 
deosebite/precare, abandon școlar, dificultăți cu 
privire la rezolvarea și gestionarea timpului, 
probleme emoționale, stima de sine, imaginea de 
sine, anxietate și depresie  sau alte situații apărute. 

Andreea Fenici – Psiholog CCOC 
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC 

Consiliere educațională  

Evaluare aptitudinală (testare pentru autocunoaștere 
și validarea aptitudinilor) 

Relaţia cu piaţa muncii și oferte de carieră: 
prezentări și vizite în companii, practică, locuri de 
muncă șa, dar și  pregatirea portofoliului de 
angajare, simulare interviu de angajare. 

Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 
 

Suport și îndrumare pentru 
probleme legate de carieră 

Proiecte și acțiuni studențești Cosmina Alexandra Mance – Consilier CCOC 
Suport, respectiv îndrumare către 
CCOC sau alte entități din UPT, în 
funcție de solicitarea apărută  

Burse și ajutoare sociale speciale Cosmina Alexandra Mance – Consilier CCOC 

Tabere  
Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 

Programul EURO 200 
Voluntariat la OCS  

Voluntariat la CCOC UPT 
Cosmina Alexandra Indrei – Consilier CCOC 
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC 

Completare chestionar angajabilitate și feedback 
Robert Mihai Birlibescu – Consilier CCOC 

http://www.ccoc.upt.ro/
http://www.ccoc.upt.ro/


Cui ne adresăm la facultate şi la rectorat pentru consiliere și orientare în carieră? 

 

 

 

FACULTATEA  DE  CONSTRUCŢII Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră 

Nr. 
Crt. 

Domenii de 
activitate 

Atribuţii 
 

Oficiul de 
Consiliere a Studenţilor 

Persoana de contact 
 

Atribuţii 
 

Centrul de Consiliere  
și Orientare în Carieră  

Persoana de contact 

www.ccoc.upt.ro  
secțiunea Echipa CCOC 

 

sediul - Clădirea Bibliotecii UPT, sala A001 
tel. 0256- 404704 

E-mail: ccoc@upt.ro 

1. 
Consiliere și 

Orientare în carieră  
 

Prezentarea specializărilor din 
facultate 

Ș.l. dr. ing. Beatrice Vilceanu 
beatrice.vilceanu@upt.ro 

 
Str. Traian Lalescu nr. 2A, C206 

(C-ții) 
 

www.ccoc.upt.ro secțiunea Oficii 

Consiliere educațională (elevi.,studenți, absolvenți) 

Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC 
 

Andreea Fenici – Psiholog CCOC 

Consiliere în carieră, individuală sau de grup 
(autocunoaștere, plan de carieră, dezvoltare 
competențe personale șa) 

Consiliere psihologică pentru situații precum: 
inadaptare socială, tulburări emoționale, cognitive și 
de comportament, sitituații familiale sau financiare 
deosebite/precare, abandon școlar, dificultăți cu 
privire la rezolvarea și gestionarea timpului, 
probleme emoționale, stima de sine, imaginea de 
sine, anxietate și depresie  sau alte situații apărute. 

Andreea Fenici – Psiholog CCOC 
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC 

Consiliere educațională  

Evaluare aptitudinală (testare pentru autocunoaștere 
și validarea aptitudinilor) 

Relaţia cu piaţa muncii și oferte de carieră: 
prezentări și vizite în companii, practică, locuri de 
muncă șa, dar și  pregatirea portofoliului de 
angajare, simulare interviu de angajare. 

Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 
 

Suport și îndrumare pentru 
probleme legate de carieră 

Proiecte și acțiuni studențești Cosmina Alexandra Indrei – Consilier CCOC 
Suport, respectiv îndrumare către 
CCOC sau alte entități din UPT, în 
funcție de solicitarea apărută  

Burse și ajutoare sociale speciale Cosmina Alexandra Indrei – Consilier CCOC 

Tabere  
Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 

Programul EURO 200 
Voluntariat la OCS  

Voluntariat la CCOC UPT 
Cosmina Alexandra Indrei – Consilier CCOC 
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC 

Completare chestionar angajabilitate și feedback Robert Mihai Birlibescu – Consilier CCOC 

http://www.ccoc.upt.ro/
mailto:beatrice.vilceanu@upt.ro
http://www.ccoc.upt.ro/


 

Cui ne adresăm la facultate şi la rectorat pentru consiliere și orientare în carieră? 

 

 

 

 

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII și TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră 

Nr. 
Crt. 

Domenii de 
activitate 

Atribuţii 
 

Oficiul de 
Consiliere a Studenţilor 

Persoana de contact 
 

Atribuţii 
 

Centrul de Consiliere  
și Orientare în Carieră  

Persoana de contact 

www.ccoc.upt.ro  
secțiunea Echipa CCOC 

 

sediul - Clădirea Bibliotecii UPT, sala A001 
tel. 0256- 404704 

E-mail: ccoc@upt.ro 

1. 
Consiliere și 

Orientare în carieră  
 

Prezentarea specializărilor din 
facultate 

Conf.univ.dr.ing. Ioana-
Monica POP-CĂLIMANU 

ioana-m.pop@upt.ro 
0256403347 

 
www.ccoc.upt.ro secțiunea 

Oficii 

Consiliere educațională (elevi.,studenți, absolvenți) 

Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC 
 

Andreea Fenici – Psiholog CCOC 

Consiliere în carieră, individuală sau de grup 
(autocunoaștere, plan de carieră, dezvoltare 
competențe personale șa) 

Consiliere psihologică pentru situații precum: 
inadaptare socială, tulburări emoționale, cognitive și 
de comportament, situații familiale sau financiare 
deosebite/precare, abandon școlar, dificultăți cu 
privire la rezolvarea și gestionarea timpului, 
probleme emoționale, stima de sine, imaginea de 
sine, anxietate și depresie  sau alte situații apărute. 

Andreea Fenici – Psiholog CCOC 
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC 

Consiliere educațională  

Evaluare aptitudinală (testare pentru autocunoaștere 
și validarea aptitudinilor) 

Relaţia cu piaţa muncii și oferte de carieră: 
prezentări și vizite în companii, practică, locuri de 
muncă șa, dar și  pregatirea portofoliului de 
angajare, simulare interviu de angajare. 

Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 
 

Suport și îndrumare pentru 
probleme legate de carieră 

Proiecte și acțiuni studențești Cosmina Alexandra Mance – Consilier CCOC 

Suport, respectiv îndrumare către 
CCOC sau alte entități din UPT, în 
funcție de solicitarea apărută  

Burse și ajutoare sociale speciale Cosmina Alexandra Mance – Consilier CCOC 

Tabere  
Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 

Programul EURO 200 
Voluntariat la OCS  

Voluntariat la CCOC UPT 
Cosmina Alexandra Mance – Consilier CCOC 
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC 

Completare chestionar angajabilitate și feedback Robert Mihai Birlibescu – Consilier CCOC 

http://www.ccoc.upt.ro/
http://www.ccoc.upt.ro/


 

Cui ne adresăm la facultate şi la rectorat pentru consiliere și orientare în carieră? 

 

 

FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ ŞI ELECTROENERGETICĂ Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră 

Nr. 
Crt. 

Domenii de 
activitate 

Atribuţii 
 

Oficiul de 
Consiliere a Studenţilor 

Persoana de contact 
 

Atribuţii 
 

Centrul de Consiliere  
și Orientare în Carieră  

Persoana de contact 

www.ccoc.upt.ro  
secțiunea Echipa CCOC 

 

sediul - Clădirea Bibliotecii UPT, sala A001 
tel. 0256- 404704 

E-mail: ccoc@upt.ro 

1. 
Consiliere și 

Orientare în carieră  
 

Prezentarea specializărilor din 
facultate 

As.ing. Adrian MARTIN 

adrian.martin@upt.ro  
256403450 

EE, Corp D, et.1, cam. D101 
 

www.ccoc.upt.ro secțiunea Oficii 

Consiliere educațională (elevi.,studenți, absolvenți) 

Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC 
 
Andreea Fenici – Psiholog CCOC 

Consiliere în carieră, individuală sau de grup 
(autocunoaștere, plan de carieră, dezvoltare 
competențe personale șa) 

Consiliere psihologică pentru situații precum: 
inadaptare socială, tulburări emoționale, cognitive și 
de comportament, situații familiale sau financiare 
deosebite/precare, abandon școlar, dificultăți cu 
privire la rezolvarea și gestionarea timpului, 
probleme emoționale, stima de sine, imaginea de 
sine, anxietate și depresie  sau alte situații apărute. 

Andreea Fenici – Psiholog CCOC 
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC 

Consiliere educațională  

Evaluare aptitudinală (testare pentru autocunoaștere 
și validarea aptitudinilor) 

Relaţia cu piaţa muncii și oferte de carieră: 
prezentări și vizite în companii, practică, locuri de 
muncă șa, dar și  pregatirea portofoliului de 
angajare, simulare interviu de angajare. 

Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 
 

Suport și îndrumare pentru 
probleme legate de carieră 

Proiecte și acțiuni studențești Cosmina Alexandra Mance – Consilier CCOC 
Suport, respectiv îndrumare către 
CCOC sau alte entități din UPT, în 
funcție de solicitarea apărută  

Burse și ajutoare sociale speciale Cosmina Alexandra Mance – Consilier CCOC 

Tabere  
Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 

Programul EURO 200 
Voluntariat la OCS  

Voluntariat la CCOC UPT 
Cosmina Alexandra Mance – Consilier CCOC 
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC 

Completare chestionar angajabilitate și feedback Robert Mihai Birlibescu – Consilier CCOC 

http://www.ccoc.upt.ro/
mailto:adrian.martin@upt.ro
http://www.ccoc.upt.ro/


 

Cui ne adresăm la facultate şi la rectorat pentru consiliere și orientare în carieră? 

 

 

 

FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră 

Nr. 
Crt. 

Domenii de 
activitate 

Atribuţii 
 

Oficiul de 
Consiliere a Studenţilor 

Persoana de contact 
 

Atribuţii 
 

Centrul de Consiliere  
și Orientare în Carieră  

Persoana de contact 

www.ccoc.upt.ro  
secțiunea Echipa CCOC 

 

sediul - Clădirea Bibliotecii UPT, sala A001 
tel. 0256- 404704 

E-mail: ccoc@upt.ro 

1. 
Consiliere și 

Orientare în carieră  
 

Prezentarea specializărilor din 
facultate 

Ș.l.dr. Mihaela POPA 
mihaela.popa@upt.ro 

D1-13, Corpul D, Facultatea de 
Inginerie din Hunedoara 

 
www.ccoc.upt.ro secțiunea Oficii 

Consiliere educațională (elevi.,studenți, absolvenți) 
Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC 
 

Andreea Fenici – Psiholog CCOC 
 

Consiliere în carieră, individuală sau de grup 
(autocunoaștere, plan de carieră, dezvoltare 
competențe personale șa) 

Consiliere psihologică pentru situații precum: 
inadaptare socială, tulburări emoționale, cognitive și 
de comportament, situații familiale sau financiare 
deosebite/precare, abandon școlar, dificultăți cu 
privire la rezolvarea și gestionarea timpului, 
probleme emoționale, stima de sine, imaginea de 
sine, anxietate și depresie  sau alte situații apărute. 

Andreea Fenici – Psiholog CCOC 
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC 

Consiliere educațională  

Evaluare aptitudinală (testare pentru autocunoaștere 
și validarea aptitudinilor) 

Relaţia cu piaţa muncii și oferte de carieră: 
prezentări și vizite în companii, practică, locuri de 
muncă șa, dar și  pregatirea portofoliului de 
angajare, simulare interviu de angajare. 

Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 
 

Suport și îndrumare pentru 
probleme legate de carieră 

Proiecte și acțiuni studențești Cosmina Alexandra Mance– Consilier CCOC 
Suport, respectiv îndrumare către 
CCOC sau alte entități din UPT, în 
funcție de solicitarea apărută  

Burse și ajutoare sociale speciale Cosmina Alexandra Mance – Consilier CCOC 

Tabere  
Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 

Programul EURO 200 
Voluntariat la OCS  

Voluntariat la CCOC UPT 
Cosmina Alexandra Mance – Consilier CCOC 
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC 

Completare chestionar angajabilitate și feedback Robert Mihai Birlibescu – Consilier CCOC 

http://www.ccoc.upt.ro/
mailto:mihaela.popa@upt.ro
http://www.ccoc.upt.ro/


 

Cui ne adresăm la facultate şi la rectorat pentru consiliere și orientare în carieră? 

 

 

 

FACULTATEA DE MANAGEMENT ÎN PRODUCŢIE ŞI TRANSPORTURI Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră 

Nr. 
Crt. 

Domenii de 
activitate 

Atribuţii 
 

Oficiul de 
Consiliere a Studenţilor 

Persoana de contact 
 

Atribuţii 
 

Centrul de Consiliere  
și Orientare în Carieră  

Persoana de contact 

www.ccoc.upt.ro  
secțiunea Echipa CCOC 

 

sediul - Clădirea Bibliotecii UPT, sala A001 
tel. 0256- 404704 

E-mail: ccoc@upt.ro 

1. 
Consiliere și 

Orientare în carieră  
 

Prezentarea specializărilor din 
facultate 

Ş.l.dr.ing. Gabriela Negru Străuţ   
gabriela.negru@upt.ro 

 
0256/404040,  Subsol Sala 010 

 
www.ccoc.upt.ro secțiunea Oficii 

Consiliere educațională (elevi.,studenți, absolvenți) 
Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC 
 

Andreea Fenici – Psiholog CCOC 
 

Consiliere în carieră, individuală sau de grup 
(autocunoaștere, plan de carieră, dezvoltare 
competențe personale șa) 

Consiliere psihologică pentru situații precum: 
inadaptare socială, tulburări emoționale, cognitive și 
de comportament, sitituații familiale sau financiare 
deosebite/precare, abandon școlar, dificultăți cu 
privire la rezolvarea și gestionarea timpului, 
probleme emoționale, stima de sine, imaginea de 
sine, anxietate și depresie  sau alte situații apărute. 

Andreea Fenici – Psiholog CCOC 
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC 

Consiliere educațională  

Evaluare aptitudinală (testare pentru autocunoaștere 
și validarea aptitudinilor) 

Relaţia cu piaţa muncii și oferte de carieră: 
prezentări și vizite în companii, practică, locuri de 
muncă șa, dar și  pregatirea portofoliului de 
angajare, simulare interviu de angajare. 

Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 
 

Suport și îndrumare pentru 
probleme legate de carieră 

Proiecte și acțiuni studențești Cosmina Alexandra Mance– Consilier CCOC 
Suport, respectiv îndrumare către 
CCOC sau alte entități din UPT, în 
funcție de solicitarea apărută  

Burse și ajutoare sociale speciale Cosmina Alexandra Mance – Consilier CCOC 

Tabere  
Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 

Programul EURO 200 
Voluntariat la OCS  

Voluntariat la CCOC UPT 
Cosmina Alexandra Mance – Consilier CCOC 
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC 

Completare chestionar angajabilitate și feedback Robert Mihai Birlibescu – Consilier CCOC 

http://www.ccoc.upt.ro/
http://www.ccoc.upt.ro/


 

Cui ne adresăm la facultate şi la rectorat pentru consiliere și orientare în carieră? 

 

 

 

FACULTATEA DE MECANICĂ Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră 

Nr. 
Crt. 

Domenii de 
activitate 

Atribuţii 
 

Oficiul de 
Consiliere a Studenţilor 

Persoana de contact 
 

Atribuţii 
 

Centrul de Consiliere  
și Orientare în Carieră  

Persoana de contact 

www.ccoc.upt.ro  
secțiunea Echipa CCOC 

 

sediul - Clădirea Bibliotecii UPT, sala A001 
tel. 0256- 404704 

E-mail: ccoc@upt.ro 

1. 
Consiliere și 

Orientare în carieră  
 

Prezentarea specializărilor din 
facultate 

Conf.dr.ing. Mihaela HERMAN 
mihaela.herman@mec.upt.ro 

 
0256-403723, sala 134A 
0256-403596, sala 170 

 
www.ccoc.upt.ro secțiunea Oficii 

Consiliere educațională (elevi.,studenți, absolvenți) 
Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC 
 

Andreea Fenici – Psiholog CCOC 
 

Consiliere în carieră, individuală sau de grup 
(autocunoaștere, plan de carieră, dezvoltare 
competențe personale șa) 

Consiliere psihologică pentru situații precum: 
inadaptare socială, tulburări emoționale, cognitive și 
de comportament, sitituații familiale sau financiare 
deosebite/precare, abandon școlar, dificultăți cu 
privire la rezolvarea și gestionarea timpului, 
probleme emoționale, stima de sine, imaginea de 
sine, anxietate și depresie  sau alte situații apărute. 

Andreea Fenici – Psiholog CCOC 
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC 

Consiliere educațională  

Evaluare aptitudinală (testare pentru autocunoaștere 
și validarea aptitudinilor) 

Relaţia cu piaţa muncii și oferte de carieră: 
prezentări și vizite în companii, practică, locuri de 
muncă șa, dar și  pregatirea portofoliului de 
angajare, simulare interviu de angajare. 

Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 
 

Suport și îndrumare pentru 
probleme legate de carieră 

Proiecte și acțiuni studențești Cosmina Alexandra Mance – Consilier CCOC 
Suport, respectiv îndrumare către 
CCOC sau alte entități din UPT, în 
funcție de solicitarea apărută  

Burse și ajutoare sociale speciale Cosmina Alexandra Mance – Consilier CCOC 

Tabere  
Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 

Programul EURO 200 
Voluntariat la OCS  

Voluntariat la CCOC UPT 
Cosmina Alexandra Mance – Consilier CCOC 
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC 

Completare chestionar angajabilitate și feedback Robert Mihai Birlibescu – Consilier CCOC 

http://www.ccoc.upt.ro/
http://www.ccoc.upt.ro/


 

Cui ne adresăm la facultate şi la rectorat pentru consiliere și orientare în carieră? 

 

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră 

Nr. 
Crt. 

Domenii de 
activitate 

Atribuţii 
 

Oficiul de 
Consiliere a Studenţilor 

Persoana de contact 
 

Atribuţii 
 

Centrul de Consiliere  
și Orientare în Carieră  

Persoana de contact 

www.ccoc.upt.ro  
secțiunea Echipa CCOC 

 

sediul - Clădirea Bibliotecii UPT, sala A001 
tel. 0256- 404704 

E-mail: ccoc@upt.ro 

1. 
Consiliere și 

Orientare în carieră  
 

Prezentarea specializărilor din 
facultate 

asist.univ.dr. 
 Andreea PELE 

andreea.pele@upt.ro 
 

0256-404014 
 

www.ccoc.upt.ro 
secțiunea Oficii 

Consiliere educațională (elevi.,studenți, absolvenți) 
Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC 
 

Andreea Fenici – Psiholog CCOC 

Consiliere în carieră, individuală sau de grup 
(autocunoaștere, plan de carieră, dezvoltare competențe 
personale șa) 

Consiliere psihologică pentru situații precum: inadaptare 
socială, tulburări emoționale, cognitive și de comportament, 
sitituații familiale sau financiare deosebite/precare, abandon 
școlar, dificultăți cu privire la rezolvarea și gestionarea 
timpului, probleme emoționale, stima de sine, imaginea de 
sine, anxietate și depresie  sau alte situații apărute. 

Andreea Fenici – Psiholog CCOC 
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC 

Consiliere educațională  

Evaluare aptitudinală (testare pentru autocunoaștere și 
validarea aptitudinilor) 

Relaţia cu piaţa muncii și oferte de carieră: prezentări și 
vizite în companii, practică, locuri de muncă șa, dar și  
pregatirea portofoliului de angajare, simulare interviu de 
angajare. 

Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 
 

Suport și îndrumare pentru 
probleme legate de carieră 

Proiecte și acțiuni studențești Cosmina Alexandra Mance– Consilier CCOC 
Suport, respectiv îndrumare către 
CCOC sau alte entități din UPT, în 
funcție de solicitarea apărută  

Burse și ajutoare sociale speciale Cosmina Alexandra Mance– Consilier CCOC 

Tabere  
Claudia Apăteanu – Consilier CCOC 

Programul EURO 200 
Voluntariat la OCS  

Voluntariat la CCOC UPT 
Cosmina Alexandra Mance – Consilier CCOC 
Cristina Hălbac –  Psiholog CCOC 

Completare chestionar angajabilitate și feedback Robert Mihai Birlibescu – Consilier CCOC 

http://www.ccoc.upt.ro/
mailto:andreea.pele@upt.ro
http://www.ccoc.upt.ro/

