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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 
sau în urma unei adeziuni la Asociația 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 data de 26 iunie  2021, Asociația Consilierilor Români organizează CONFERINȚA «ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI PIAȚA MUNCII: 
IMPACTUL SERVICIILOR DE CONSILIERE ÎN ROMÂNIA». Evenimentul se adresează consilierilor, profesorilor consilieri, 
experților din mediul universitar și preuniversitar cu activități în domeniu, experților în resurse umane, consiliere, 
dezvoltare personală și managementul carierei din companiile private din România, studenților. 

Programul propus este următorul: 

9,00-9,15: Deschiderea conferinței: Marian Crăciun – Președinte, Andreea SZILAGYI – Vicepreședinte, Mihaela Guranda, 
Emilia-Rodica Ciucă – membri ai Consiliului Director. 

9,15-10,45: Workshop «ABILITĂŢI DE CONSILIERE ONLINE. APLICAŢII», susținut de Dr. Andreea SZILAGYI, Career 
counselor. Leadership Coach, Senior Consultant la IUK Institut GmbH, fost director și vicepreședinte NBCC International, 
profesor invitat la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București. 

10,45-11,00: Pauză. 

11,00-12,30: CONSILIERE ȘI PIAȚA MUNCII. Panel moderat de Dr. Andreea SZILAGYI și Dr. Marian CRĂCIUN. 
Participă: 

 Florin TĂTARU, în prezent, Group HR Director @ Help Net Farma & Farmexim, part of PHOENIX Pharmahandel GmbH 
& Co KG, fost director de resurse umane la Enel România (2010-2018), Country HR Manager la Ruukki Romania 
(2008-2010) și National HR Manager la Vel Pitar (2006-2008). 

 Radu COMȘA, manager de proiecte, coordonatorul Departamentului de educație și training din cadrul Blocului 
Național Sindical. 

 Brian STAINES, Expert on Technical Vocational Education Training (TVET) System-Industry Linkages and International 
Consultant on Careers education and Guidance, career adviser și coordonator al Departamentului de consiliere 
pentru carieră din cadrul Universității din Bristol, consultant al British Council Libia și al Națiunilor Unite – Career 
Development Centre Iraq. 

12.30-13,00: Pauză. 

13,00-14,30: Workshop «CUM REACȚIONĂM ÎN FAȚA SCHIMBĂRILOR?», susținut de Maria-Cristina MARIN, inspector de 
specialitate în cadrul Direcției Generale Educație Timpurie, Învăţământ Primar și Gimnazial din cadrul Ministerului 
Educației Naționale, în colaborare cu Iulia Florentina GHIMPE, Irina DRUHUȘ, Ioana Florentina COȘCONEA. 

Pentru studenți și masteranzi, ca și pentru membrii Asociației Consilierilor Români, participarea la cele trei sesiuni 
propuse mai sus este gratuită. În cazul în care aceștia vor dori emiterea unui certificat de participare la conferință, vor 
transmite o solicitare în acest sens pe e-mailul asociației (contact@acrom.org.ro), împreună cu dovada achitării 
costurilor de emitere și de transport, în valoare de 75 de lei, în contul RO54RZBR0000060011200787, deschis la 
RAIFFEISEN BANK S.A. – Agenția 13 Septembrie.  
Pentru alți specialiști din domeniul consilierii aparținând sistemului de învățământ, ca și pentru experții în resurse 
umane, consiliere, dezvoltare personală și managementul carierei din companiile private din România, costul participării 
este de 300 lei (incluzând și contravaloarea serviciilor de curierat necesare expedierii certificatului de participare). Plata 
se poate face în contul sus-menționat, iar dovada transferului (extras de cont, copie OP) va fi transmisă pe e-mailul 
asociației (contact@acrom.org.ro); subiectul e-mailului va conţine precizarea „workshop“ + Numele și prenumele 
solicitantului; în email se va preciza și adresa electronică pe care va fi transmisă invitația de participare (Google meet 
sau zoom), pentru fiecare dintre întâlnirile din data de 26 iunie 2021 (procedura de solicitare a accesului este identică și 
pentru studenți, masteranzi și membri ACROM). 
 
Conferința se va desfășura on-line. Linkul de conectare va fi transmis tuturor celor interesați în data de 25 iunie 2021. 
 

Președinte ACROM, 
Dr. Marian Crăciun 
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