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Stimate Domn,
Stimată Doamnă
Primiți această scrisoare de informare, ca urmare a activității dvs. în domeniul consilierii, în urma unor acțiuni de
interes comun pentru membrii Asociației Consilierilor Români. În cazul în care nu doriți ca pe viitor să mai fiți
contactați, vă rugăm să ne precizați acest lucru prin intermediul unui mail transmis către adresa oficială de
corespondență a asociației (contact@acrom.org.ro), cuprinzând precizarea „retragere + numele și prenumele“.
În perioada anterioară, Asociația Consilierilor Români a trecut printr-o perioadă de reconfigurare a statutului și o
regândire a strategiilor de promovare, astfel încât să poată răspunde mai bine scopului și obiectivelor pe care și le-a
propus. Asociaţia Consilierilor Români, cunoscută și ca ACROM, este cea mai activă organizație care, prin membrii
săi, militează pentru asigurarea calității serviciilor de consiliere, dar și pentru standarde profesionale și de pregătire
profesională în domeniul serviciilor de consiliere oferite elevilor, studenților și absolvenților.
Pentru a schimba statutul consilierii din România – din ocupaţie, în cel de profesie, cu tot ce implică acest proces:
crearea unui cod etic și a standardelor de calitate, implementarea unor programe valide de pregătire profesională
continuă pentru consilieri, certificarea la nivel naţional și certificări pe diferite specialități, recunoaștere și susținere
legală – este nevoie de sprijin și implicare. Vă suntem recunoscători că ați fost alături de noi, la activitățile promovate
de Asociația Consilierilor Români și ne dorim să continuați alături de noi, în cazul în care acest lucru este de folos
evoluției dvs. profesionale viitoare.
În urma Adunării Generale a membrilor fondatori și a asociaților din data de 18.07.2018, au devenit posibile câteva
oportunități suplimentare, printre care implicarea instituțională, în calitate de membru al Asociației Consilierilor
Români, precum și configurarea unor programe de lungă și scurtă durată, destinate consilierilor din mediul
universitar și cel preuniversitar.
Pașii necesari pentru a adera la Asociația Consilierilor Români, în contextul actualizării procedurilor, în conformitate
cu normele GDPR, sunt următorii:
1. Completarea FORMULARULUI DE ADERARE anexat, în conformitate cu legislația actuală privitoare la prelucrarea
datelor cu caracter personal.
2. Transmiterea către Asociația Consilierilor Români a unui Curriculum Vitae actualizat. (format EuroPass, model
accesibil la: https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae), care să susțină și să
completeze Formularul de aderare menționat mai sus, pe adresa contact@acrom.org.ro.
3. Extras de cont sau copie după chitanța de plată a cotizației la zi (50 lei), conform prevederilor Statutului;
întrucât, în conformitate cu noile prevederi statutare, cotizația poate fi plătită și instituțional, de către
angajator, dar și datorită existenței unor facilități acordate ca urmare a implementării categoriei de membru
instituțional, vă rugăm să verificați, înainte de plată, dacă instituția în care vă derulați activitatea este membru
ACROM; plata se va face în contul RO54RZBR0000060011200787, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. – Agenția 13
Septembrie.
4. În urma verificării adeziunii dvs. și a acceptării calității de membru al Asociației Consilierilor Români, de către
Consiliul Director al ACROM, se va emite certificatul care atestă apartenența la Asociația Consilierilor Români;
acesta se actualizează anual, în urma validării calității de membru de către Adunarea Generală, în condițiile
respectării prevederilor statutare;
5. La plata cotizației prin transfer bancar, se va adăuga suma de 4 lei, reprezentând comisionul bancar pentru
operațiuni de valoare mică și 19 lei, reprezentând costul expedierii certificatului prin coletărie rapidă (total: 73
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lei). Extrasul de cont va conține obligatoriu numele și prenumele membrului, CNP-ul și mențiunea „cotizație
pentru anul…“. Certificatele vor putea fi ridicate și personal, de la sediul Asociației.
6. Calitatea de membru al Asociației Consilierilor Români, în condițiile Statutului, permite automat înscrierea în
Catalogul Național al Consilierilor, care va fi corelat cu Registrul Național al Serviciilor de Consiliere din România.
Acesta va înregistra atât experiența profesională a consilierilor, cât și vechimea în Asociația Consilierilor Români.
Calitatea de membru al Asociației Consilierilor Români vine cu o serie de beneficii:
1. Reducerea cu 50% pentru tariful de participare pentru 1 reprezentant al instituției/centrului de consiliere la
Conferința anuală a consilierilor organizată de ACROM;
2. Acces gratuit pentru specialiștii și cercetătorii din domeniu în vederea publicării unor articole științifice în
Jurnalul Român de Consiliere (cu condiția acceptării de către Comitetul științific).
3. Taxe preferențiale (între 20 și 40%) pentru conferințele organizate de către Asociația Consilierilor Români și de
către partenerii instituționali ai acesteia.
4. Taxe preferențiale pentru membrii centrului/departamentului de consiliere, la cursuri de formare continuă și
perfecționare specifice, organizate de Asociația Consilierilor Români.
5. Acces gratuit la o rețea națională de specialiști în domeniul consilierii și la resursele împărtășite în cadrul
acesteia, cu acordul părților.
6. Contact cu profesioniști cu recunoaștere naţională și internaţională din domeniul consilierii. Asociația Consilierilor
Români asigură participarea și contribuția unor profesioniști practicieni și experți de prestigiu din domeniul consilierii,
în cadrul unor evenimente specifice, în raport cu interesele și resursele alocate instituțional.
7. Consultanță și reprezentare în raport cu schimbările legislative din domeniul consilierii (de exemplu, în prezent,
„consilierul de carieră“ nu se regăsește în grilele de salarizare, iar „consilierul“ din învățământul universitar este
încadrat ca „personal nedidactic“; în învățământul preuniversitar, situația este similară, consilierii școlari fiind
integrați altor categorii profesionale; astfel de situații conduc la perturbări în funcționalitatea instituțională a
centrelor de carieră și se reflectă în statutul socio-profesional precar al consilierului).
În cazul în care structura în care activați este membru instituțional al Asociației Consilierilor Români, beneficiile
suplimentare sunt:
1. Înregistrarea angajaților din cadrul Departamentului/Centrului de consiliere/Departamentului de Resurse
umane din instituție în Catalogul Național al Consilierilor (gratuit pentru reprezentantul instituțional, 30%
reducere pentru următorii 2 și 10% reducere pentru ceilalți).
2. Vizită colegială de evaluare a serviciilor oferite de către departamentul de consiliere și emiterea unui Raport de
evaluare a calității serviciilor de consiliere și a unui Certificat de atestare a calității serviciilor de consiliere, la nivel
instituțional.
3. Facilitarea și realizarea de parteneriate între instituţii din țară și străinătate, precum și implicarea în proiecte și
evenimente comune, cu impact asupra evaluărilor instituționale.
4. Realizarea unei rețele funcționale a centrelor de consiliere, care, în contextul finanțării inadecvate din acest
moment, să pună bazele unor viitoare proiecte și să ofere oportunităţi care să permită autofinanțarea
structurilor CCOC.
Președinte,
Dr. Marian Crăciun
Email: contact@acrom.org.ro
www.asociatiaconsilierilor.ro
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FORMULAR DE ADERARE
I.

DATE PERSONALE

Subsemnatul/a, ………………………….……………………………………. , legitimat/ă cu CI/BI Seria ……, Nr. ……………,
eliberat de …….…………………………………, la data de ……………………………… , având CNP …………………………..,
cu domiciliul stabil în (se precizează adresa completă): ….…………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………......................................………………………………
Telefon de contact: ……………………………………………………………….. E-mail (pentru corespondență, informări
și consultări periodice): ……………………………………………………….……………………………………………………….…………
II. EDUCAȚIE ȘI FORMARE
Absolvent/ă a Facultății…………………………………………………………………………………………………………………………..
Universitatea ………………………..………………………………………………………………………………………………………………..
Specializarea …………………………………………………………………………………….Anul obținerii licenței…………..….…
Alte formări relevante (titlul și tipul, numele organizației emitente, specializarea, anul finalizării):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
III. INFORMARE GDPR:
Prin prezenta, declar că îmi sunt cunoscute drepturile și obligațiile care îmi revin, ca urmare a aplicării Regulamentului
2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestora. Îmi exprim acordul ca Asociația Consilierilor Români (ACROM), prin reprezentații autorizați și în
conformitate cu prevederile legale, să aibă acces și să prelucreze date cu caracter personal care mă privesc. Datele
prelucrate țin de statutul de candidat/membru al ACROM, fiind: date din CV-ul transmis, în vederea validării candidaturii,
date personale, precum numele și prenumele, CNP, adresă, studii, date de contact, precum e-mail și telefon. Prelucrarea
informațiilor de către ACROM se va face cu respectarea confidențialității și în scopul atingerii obiectivelor formulate în
Statutul Asociației Consilierilor Români. Sunt conștient că anumite informații (numele și prenumele, ariile de expertiză, mail
de contact) pot fi făcute publice, prin înscrierea mea personală în Catalogul național al consilierilor și sunt de acord cu acest
lucru. ACROM va procesa datele cu caracter personal menționate, exclusiv pentru îndeplinirea scopurilor și obiectivelor
menționate în Statutul și Actul Constitutiv al Asociației Consilierilor Români. Asociația Consilierilor Români va lua toate
măsurile legale pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal, atât în cazul existenței unor sub-procesatori
(servicii de contabilitate sau de natură legală, de exemplu), cât și în privința asigurării securității acestora.
Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai
sus, în scopurile descrise în prezenta.
Data:

Semnătura,

