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Conferința «ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI PIAȚA MUNCII: IMPACTUL  

SERVICIILOR DE CONSILIERE ÎN ROMÂNIA» 
 

 

CONSILIERE ȘI PIAȚA MUNCII.  

Panel 
Dr. Andreea SZILAGYI și Dr. Marian CRĂCIUN. 

– 26 iunie 2020, între orele 11,00-12,30 – 

 
 

Audiența: 

Această activitate 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. 

 

Număr maxim de participanți: 40.  

 

Scopul activității: 

Înţelegerea mecanismelor care stau la baza cooperării între reprezentanții pieței muncii și consilieri, cu 

scopul de a îmbunătăți calitativ serviciile de consiliere. 

 

Obiective de învățare 

Participanții vor fi capabili: 

 Să identifice locurile comune existente între serviciile de consiliere și cele de resurse umane. 

 Să evalueze și să acceseze modele de bună practică, în relația client-consilier-piața muncii. 

 Proiecteze și să organizeze activitatea de consiliere sau activitatea de dezvoltare a carierei pentru 

angajați, în raport cu tendințele internaționale. 

 

Conținutul programului: 

Programul va fi moderat de două persoane cu experiență relevantă în domeniul consilierii, ca instrument 

complex de asigurare a suportului, către o carieră de succes. Programul este conceput plecând de la 

experiența relevantă a celor trei invitați, care reprezintă, fiecare în parte, câte un domeniu de interes 

pentru participanți. 

Radu Comșa este reprezentant al Blocului Național Sindical, instituție cu experiență relevantă în raport 

cu serviciile de consiliere din mediul preuniversitar și universitar, prin proiectele și parteneriatele 

anterioare; experiența acestuia, din perspectiva programelor de reintegrare a forței de muncă, poate 

constitui un punct de plecare esențial.  



 

Asociația Consilierilor Români 

Bd. Mihail Kogălniceanu 36-46,  
Complex Mihail Kogălniceanu,  
Corp B, camera 203, București 

Tel. (+4)0744 244 030; 0741 106 169 
contact@acrom.org.ro 

www.asociatiaconsilierilor.ro 

 

CONSILIERE, PRIN STANDARDE DE CALITATE ȘI PROFESIONALISM  
 

Florin Tătaru, în calitate de expert în resurse umane, dar și ca absolvent al Facultății de Psihologie, aduce 

o perspectivă inedită și actuală asupra evoluției pieței muncii și a provocărilor contemporane pentru 

specialiștii în resurse umane și pentru consilieri. 

Brian Staines pune la dispoziție un model de bune practici testat cu succes în cadrul Universității din 

Bristol, unde relația cu piața muncii și colaborarea dintre consilierii de carieră și experții din resurse 

umane erau realități obișnuite, încă de acum cincisprezece ani. 

 

Durata programului: 

90 minute. 

 

Forma de desfășurare: 

Online.  

 

Comentarii, alte mențiuni: 

Participanții vor putea să pună întrebări invitaților și să interacționeze cu ei, în ultima parte a întâlnirii. 

Întrebările pot fi adresate și în timpul prezentărilor, în scris, în fereastra de chat.  

 

Moderatori:   

 

Dr. Andreea Szilagyi: autor, formator, executive coach, unul din primii educatori 

de consilieri din Romania și din SE Europei. Formare și expertiză în domeniile: 

științele educației, leadership development, consiliere în carieră, consiliere școlară, 

supervizare în consiliere, sănătate mintală, executive coaching, evaluare în 

organizații, certificare și acreditare în profesiuni de sprijin. Fondatorul Asociației 

Consilierilor Români și a Jurnalului Român de Consiliere, care este unica publicație 

destinată exclusiv domeniului consilierii din Europa.  

 

Dr. Marian Crăciun: director al Departamentului de Consiliere și Orientare pentru 

Carieră din cadrul Universității din București; lucrează în domeniul consilierii din 

anul 1999, când a preluat conducerea Centrului de Informare, Orientare și Consiliere 

Profesională. Este absolvent de Filologie. Est e consilier de carieră GCDF, Doctor în 

Științele Educației, cu o teză intitulată „CONTRIBUŢIA CONSILIERII DE 

CARIERĂ LA INTEGRAREA STUDENŢILOR ÎN COMUNITATE“, în cadrul 

Facultății de Psihologie și Științele Educației – Universitatea din București. 

 

Invitați:   

Florin Tătaru: Director de resurse umane cu o experiență de aproape douăzeci de 

ani; o mare parte a tiumpului, a ocupat funcții de conducere. A activat în companii 

cu peste 3000 de angajați unde, în calitate de formator sau consultant, a implementat 

proiecte complexe de resurse umane. A fost responsabil de coordonarea celui mai 

mare proiect de management al schimbărilor de resurse umane din sectorul electric 

românesc și a gestionat bugete de peste 100 milioane de euro. A activat în industrii 

diferite (energie, FMCG, construcții, telecomunicații), abordând întotdeauna 

pragmatic activitatea de resurse umane. Deține un ExecutiveMBA de la ASEBUSS 
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CONSILIERE, PRIN STANDARDE DE CALITATE ȘI PROFESIONALISM  
 

& Kennesaw State University și un doctorat în psihologie organizațională și economică de la 

Universitatea din București.  

 

Radu Comșa: manager de proiecte, coordonatorul Departamentului de educație și 

training din cadrul Blocului Național Sindical. Expert și consultant la elaborarea 

strategiei de dezvoltare a Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă 

(ANOFM), pentru perioada 2021-2027. Membru în Consiliul Autorității Naționale 

pentru Calificări. A fost responsabilul intern sau consultant extern pentru o serie de 

programe de restructurare si outplacement derulate de companii importante (Dacia – 

Renault, Petrom România, Kraft Foods Romania).Consilier de carieră în cadrul unor 

proiecte cu finanțare internațională, manager de proiect și trainer.  

 

 

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. A participat activ, în anii ’90, la proiecte 

TEMPUS comune cu universități din România, în calitate de expert internațional, 

contribuind la înființarea centrelor de carieră la nivel universitar. Experiența sa, în 

calitate de coordonator al Centrului de carieră de la Universitatea din Bristol, este 

relevantă pentru modul în care piața muncii și universitățile pot colabora. 


