
FIȘĂ DE CONSILIERE ÎN CARIERĂ 

 

 

 

Numele și prenumele clientului ..................................................................................................  

Numele și prenumele consilierului .............................................................................................  

Motivul solicitării ....................................................................................................................... 

Rezumatul discuției de astăzi 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.......................................................................................................... 

Număr ședință .........  

Durata ședinței ...............  

 

Consimt, în mod expres şi neechivoc, în conformitate cu prevederile articolului 6 din GDPR (General Data 

Protection Regulation) - prelucrare în scopurile necesare desfășurării activității CCOC USH și pentru 

îndeplinirea unei obligații legale care îi revin operatorului, conform articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR, 

ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate prin orice mijloace, în conformitate cu legislaţia europeană 

- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor) - de către Universitatea Spiru Haret şi de către orice alt organism abilitat să 

efectueze verificări asupra activităţii acesteia.  

 

Data............  

Semnătura beneficiarului...................................  

Semnătura consilierului de carieră ...........................  

 



FIȘĂ DE CONSILIERE PSIHOLOGICĂ 

1. Furnizorul serviciilor psihologice  

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității Spiru Haret, reprezentat prin psiholog, 

........................................................... .  

2. Beneficiarul serviciilor psihologice  

(Nume și Prenume) ................................................................ .  

Drepturile și obligațiile:  

A. Furnizorul serviciilor psihologice are următoarele drepturi și obligații  

a) să întreprindă toate acțiunile pe care le consideră necesare în realizarea scopului prevăzut în obiectul 

contractului;  

b) să nu fie constrâns în niciun fel cu privire la modalitatea exercitării profesiei;  

c) să respecte confidențialitatea prezentului contract, precum și secretul profesional, potrivit dispozițiilor art. 

46-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005;  

 

B. Beneficiarul consilierii psihologice are următoarele drepturi şi obligații:  

a) să fie informat cu privire la condițiile prestării serviciilor psihologice ce formează obiectul prezentului 

formular;  

b) să respecte indicațiile psihologului și să aibă un comportament civilizat pe toată perioada prestării 

serviciilor psihologice;  

c) să-și asume în totalitate declarația privind consimţământul informat, potrivit art. 7 din prezentul formular.  

 

Subsemnatul, ....................................................................................................... declar pe propria răspundere ca am luat la 

cunoștință scopurile, durata, riscurile, beneficiile, limitele confidenţialităţii serviciilor psihologice, precum și dreptul de 

a mă retrage oricând de la participarea la desfășurarea serviciilor psihologice.  

Consimt, în mod expres şi neechivoc, în conformitate cu prevederile articolului 6 din GDPR (General Data Protection 

Regulation) - prelucrare în scopurile necesare desfășurării activității CCOC și pentru îndeplinirea unei obligații legale 

care îi revin operatorului (USH), conform articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR, ca datele mele cu caracter personal 

să fie prelucrate prin orice mijloace, în conformitate cu legislaţia europeană - Regulamentul (UE) 2016/679 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) - de către Universitatea Spiru 

Haret şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii acesteia.  

Data...................  

Semnătura beneficiarului..............................  

Semnătura psihologului, ........................  

 



Acord de consimțământ pentru serviciile 

de consiliere şi orientare în carieră 

 
 

Subsemnatul ........................................................................................................................................., 

în calitate de ..........................................................................................................................................  

Sunt de acord să particip la activităţile de consiliere şi orientare în carieră derulate în cadrul Centrului 

de Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii Spiru Haret. Înteleg că activitaţile de consiliere 

a carierei presupun completarea unor instrumente de evaluare psihologică sau participarea la întâlniri 

de grup, alături de alți elevi/ studenţi, întâlniri în care se vor aborda teme specifice consilierii carierei 

(strategii de căutare a unui loc de muncă, pregătirea pentru angajare etc.).  

Sunt de acord cu evaluarea mea psihologică (prin evaluarea personalităţii şi a intereselor vocaţionale), ca 

acţiune inclusă în activităţile de consiliere a carierei. Înțeleg că rezultatele evaluării psihologice îmi vor fi 

aduse la cunoștinţă în scopul de a-mi cunoaşte mai bine caracteristicile personale de care pot ţine cont în 

orientarea mea profesională.  

Consimt, în mod expres şi neechivoc, în conformitate cu prevederile articolului 6 din GDPR - prelucrare în 

scopurile necesare desfășurării activității CCOC și pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revin 

operatorului (UDJG), conform articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR, ca datele mele cu caracter personal să 

fie prelucrate prin orice mijloace, în conformitate cu legislaţia europeană - Regulamentul (UE) 2016/679 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

- de către Universitatea Spiru Haret şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra 

activităţii acesteia.  

Înțeleg că pot experimenta stres emoțional, din cauza caracterului personal al unora dintre informațiile 

solicitate în procesul de evaluare. Înțeleg că pot întrerupe acest proces de evaluare în orice moment 

dacă doresc acest lucru.  

Înteleg că rezultatele evaluării psihologice vor fi păstrate în deplină confidenţialitate şi că aceste 

rezultate nu pot fi arătate unei terțe părţi decât cu acordul meu scris.  

Limite de confidențialitate: cu toate că rapoartele și rezultatele testelor psihologice sunt confidențiale 

am înțeles că în situaţiile justificate de lege sau în circumstanţe de iminență sau posibilă vătămare 

fizică sau crimă, psihologul este obligat să dezvaluie astfel de informații autorităților competente. În 

acest caz psihologul mă va informa cu privire la demersurile sale.  

Am citit, am înțeles pe deplin și am acceptat.  

 

Data.....................  

Semnătura beneficiarului....................................  

Semnătura reprezentantului CCOC................................. 

 



DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

 

 

 

Subsemnatul/a, ……………………………………………..născut/ă în anul ….. luna ……ziua…..în 

…………………………judeţul……………………. cu domiciliul în ………………..judeţul 

……………… str. ................................................ nr. ......., bl......., ap. ......, email 

.................................... telefon............................. posesor/oare al/a actului de identitate seria......... nr. 

................ CNP .......................................................... ,  

În calitate de student/elev/absolvent la......................................................... din cadrul 

...................................... Universității Spiru Haret, am primit și am luat cunoștință de Politica privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date în cadrul Universității Spiru Haret și consimt, în mod expres şi neechivoc, 

ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate, prin orice mijloace, în conformitate cu 

legislaţia europeană - Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) - de către 

Universitatea Spiru Haret şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii 

acesteia.  

Prezenta declaraţie acoperă prelucrarea datelor cu caracter personal menționate în Politica ce însoțește 

prezenta declarație de consimțământ, pe întreaga perioadă contractuală, până la expirarea obligațiilor 

ce rezultă din contractul de studii încheiat și a termenelor legale de arhivare.  

 

 

Nume şi prenume: ....................................... 

Dată: .................... 

Semnătura: ..................................... 

 

*Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, prelucrare înseamnă orice operaţiune sau 

set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, 

cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, 

stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, 

diseminarea sau punerea la dispoziţie, în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau 

distrugerea. 


