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SAMIA VLADA VÎLCU 

 

BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

sami_vl@yahoo.com 

 

 

Membru al asociaţiilor profesionale: Membru ACROM – Asociaţia Consilierilor din România 

 

 EDUCAŢIE, FORMARE, CERTIFICĂRI 

 

2016 – Agence Universitare de la Francophonie, Universitatea din București – Conferința centrelor de 

carieră Carriere au XXIeme siecle – les Centres de Conseil de Carriere au Niveau Universitaire et le 

Marche du Travail. – Diplomă 

2015 - Universitatea Titu Maiorescu, NBCC, Euroguidance și IES, Conferința Internațională - Education 

and Creativity for a Knowledge Based Society, Certificat de Participare 

2015 - Cognitrom Cluj, CCP (Platforma evaluare vocațională - Cognitrom Career Planer), Certificat de 

licenţă 

2015 - Universitatea din Bucureşti, Gradație de merit 

2015 - Universitatea din Bucureşti, POSDRU/160/2.1/S/137280, Diplomă Expert consiliere 

2014 - Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, Consilier Orientare privind Cariera (procesul de consiliere în 

carieră. principii ale consilierii în carieră. tehnici de comunicare. teorii şi modele ale dezvoltării şi 

managementului carierei; tehnici de intervenţie utilizate în consilierea în carieră); Certificat de absolvire 

CONSILIER ORIENTARE PRIVIND CARIERA cod COR 242306 (acreditat CNFPA) 

2014 - Cognitrom Cluj, Licenţiere CERQ (Chestionar de evaluare psihologică a copingului cognitiv-

emoţional); Certificat de licenţă 

2014 - Cognitrom Cluj, Licenţiere SMALSI (Chestionar de evaluare psihologică a strategiilor de 

învăţare şi motivaţie şcolară); Certificat de licenţă 

2014 - Cognitrom Cluj, Licenţiere SACS (Scala de abordare strategică a coping-ului – Test de evaluare 

psihologică); Certificat de licenţă 

2014 - Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, Workshop Consiliere în carieră; Adeverinţă 

2014 - Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, Cursuri perfecționare consiliere - Direcția Cămine Cantine; 

Adeverinţă 

2013 - Universitatea din Bucureşti, Târgul Educației 2013, Diplomă de Merit 

2009 - GETJM – Formator - Formare şi Dezvoltare (formator, pregătirea, realizarea activităţilor, evaluarea 

participanţilor, aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale, marketing-ul formării, proiectarea programelor de 

formare, organizarea programelor şi stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii 

programelor şi a stagiilor de formare); Certificat de absolvire FORMATOR cod COR 241205 (eliberat de 

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului)  

2005 – 2007 - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Master – Managementul 

Resurselor Umane şi Relaţii de muncă; Cursuri finalizate 

2004 – 2005 - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geologie şi Geofizică, Master – Evaluarea 

bazinelor de sedimentare; Diplomă de Master 

2005 - Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științele Educației - Curs 

postuniversitar Consilierea în carieră (Teorii şi modele ale dezvoltării şi managementului carierei. Procesul 

de consiliere în carieră. principii ale consilierii în carieră. Interviul de evaluare: structurarea interviului de 

evaluare. Evaluarea psihologică în cadrul consilierii în carieră. Tehnici de intervenţie utilizate în consilierea 

în carieră); Certificat de absolvire eliberat de Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca 

2005 – Fundaţia ANA, Animatori de tineret; Proiect multicultural “Obiceiuri și tradiții din zona 

transfrontalieră în contextul promovării democrației locale”; Diplomă 

1999 – 2004 - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geologie şi Geofizică, Facultatea de Geologie şi 

Geofizică / Geologie tehnică; Diplomă de licenţă / Inginer Diplomat 

2004 - Uniunea Studenţilor din România, Antrenamentul Abilităţilor de Comunicare Verbală şi Non 

Verbală; Diplomă de participare 



Samia Vlada Vîlcu - CV 2016  

1995 – 1998 - Ministerul Învăţământului, Liceul teoretic “Axente Sever”, Localitatea Mediaş, Teoretic – 

Specializarea Chimie-Biologie; Diplomă de bacalaureat 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

 

Expert proiect cu finanțare externă - Carriere au XXIeme siecle – les Centres de Conseil de Carriere au 

Niveau Universitaire et le Marche du Travail - Proiect destinat formării continue a consilierilor și 

cadrelor didactice, la nivel național, universitar 

2016 iulie - septembrie 

Agence Universitare de la Francophonie, Universitatea din Bucureşti 

Educaţie/Învăţământ/Formare 

 pregătire, scriere proiect, elaborare text și completarea formularului de depunere/cerere de 

finanțare a proiectului, documentare, editare. După câștigarea finanțării – cerere oferte, coordonare 

organizare, elaborare invitații, afiș, diplome, program, materiale promovare, rapoarte. Elaborare 

Raport Analiza postului de consilier, Cercetare, raport și elaborare chestionar Centrele de 

consiliere actual și optim și elaborare Chestionar așteptări participanți. Susținerea prezentării, 

în cadrul programului, “Centrele de consiliere universitare, azi”. 

 

Şef Birou  

2006 aprilie - prezent 

Universitatea din Bucureşti – Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră  

Domeniul: Educaţie/Învăţământ/Formare 

 organizarea şi coordonarea activităţii BRPM și CIOCP şi definirea atribuţiilor subordonaţilor; răspunderea în 

faţa conducerii DCOC şi a UB pentru bunul mers al activităţii; conlucrarea cu celelalte structuri centrale 

ale UB din domeniul didactic, de cercetare, resurse umane, financiar contabil, social pentru buna 

desfăşurare a activităţilor sale; activităţi organizare Târgului Educaţiei şi a Săptămânii Universităţii – 

evenimente destinate elevilor din ani terminali; activităţi de orientare şi informare; elaborarea ghidului 

studentului UB (2014-2015; 2015-2016), participarea la diferite târguri și conferințe educaţionale 

din ţară şi din străinătate; documentare și elaborare text prezentare UB – agenda universitară 

anuală (2008 - 2013) administrarea bazei de date şi a siteului www.ciocp.ro; activităţi de secretariat şi 

relaţii cu publicul; urmărirea licitaţiilor şi a procedurilor financiare privitoare la activitatea 

Departamentului; elaborarea de materiale informative referitoare la admiterea în facultăţile 

Universităţii din Bucureşti (metodologie, număr de locuri aprobate de la buget şi cu taxă, număr de 

candidaţi, etc.); editare şi corectură de text pentru materialele de prezentare a Universităţii din 

Bucureşti (în limba română şi engleză). 

 

Expert  Orientare şi Consiliere 

2014 - 2015 

AREXIM, partener Universitatea din Bucureşti 

Proiect POSDRU/161/2.1/G/136223 

Domeniul: Educaţie/Învăţământ/Formare 

 elaborarea metodologiei și a ghidului de consiliere și orientare profesională; elaborarea 

instrumentelor de lucru; susținere prezentare conferințe (3 conferințe în decursul 2014, 2015) 

furnizarea serviciilor de consiliere și orientare adaptate nevoilor acestora; furnizarea tuturor 

categoriile de informații necesare dezvoltării carierei acestora; administrarea testelor psihologice și 

instrumente de evaluare a intereselor, valorilor, opiniilor, aptitudinilor, personalității; evaluarea și 

interpretarea testelor aplicate; promovarea în relația cu studenții a abordărilor de tip auto-

responsabilizare și auto-dezvoltare; cultivarea unui mediu de încredere reciprocă în relația cu 

persoana consiliată în vederea desfășurării optime a ședințelor de consiliere; informarea persoanelor 

consiliate despre beneficiile și limitele procesului de consiliere; păstrarea confidențialității 

informațiilor cu caracter personal furnizate de studenți; asigurarea oportunităților egale persoanelor 

consiliate, indiferent de natura unor diferențe specifice ale studenților; oferirea accesului 

nediscriminativ al studenților la toate categoriile de servicii de informare, consiliere și orientare; 

promovarea unei comunicări eficiente (accesibilă nivelului de înțelegere al persoanei consiliate), fie 
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ea directă, mediată sau la distanță; participarea la campaniile suport de promovare ale activităților de 

consiliere profesională;  

 

Trainer/Animator/Supervizor – Voluntar 

2015 

Fundația Bucureștii Noi  

Proiectul „Învățăm distrându-ne!” 

Domeniul: Educaţie/Învăţământ/Formare 

Școală de vară pentru copii din medii sociale defavorizate și minorități naționale (4-18 ani)  

 activități de învățare prin joc; activități de promovare a egalității de șanse și a nediscriminării; ateliere 

creație și dezvoltare a imaginației; activități de dezvoltare a abilităților și sudare a echipei. 

 

Expert Consilier Orientare Profesională 

2014 – 2015 

GI Group, partener Universitatea din Bucureşti 

Proiect POSDRU/160/2.1/S/137280 

Domeniul: Educaţie/Învăţământ/Formare 

 participarea la realizarea activităților din proiect; sprijinirea echipei proiectului pentru implementarea 

activităților în care trebuie angrenat grupul țintă; ajutarea la colectare informațiilor și documentelor 

aferente grupului țintă selectat și întocmirea unui dosar cu documentele justificative pentru 

apartenența la grupul țintă; participarea și organizarea sesiunilor de informare a grupului țintă și 

elaborarea tabelelor centralizatoare ale persoanelor informate în cadrul întâlnirilor de grup; 

participarea la întocmirea dosarelor pentru acordarea premiilor către grupul țintă; consiliere și 

orientare în carieră pentru grupul țintă; promovarea unor soluții de îmbunătățire a serviciilor de orientare și 

consiliere pentru o mai bună corelare cu piața muncii; elaborarea unui raport diagnostic de practică din 

UB la momentul actual, precum și a raportului de analiză de nevoi în domeniul consilierei în carieră; 

elaborarea de materiale și instrumente didactice de învățare (manual, suporturi de curs, teste de 

evaluare și autoevaluare) specifice consilierii în carieră; redactarea ghidului de bune practice necesar 

utilizării aplicațiilor instalate; participarea și susținerea la conferințele de management al carierei din 

diverse domenii (32 conferințe cu participarea studenților și a profesorilor UB); participarea la 

diferite ședințe și la evenimentele proiectului; susținerea activităților de orientare profesională pentru 

grupul țintă; evaluarea și diseminarea rezultatelor proiectului; desfășurarea altor activități necesare 

implementării corecte a proiectului. 

 

Cadru didactic supervizor 

2012 – 2013 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov  

Proiect POSDRU/90/2.1/S/61811 

Domeniul: Educaţie/Învăţământ/Formare 

 evaluare și selecție CV-uri și scrisori de intenție; verificare eligibilitate studenţi pentru consiliere 

şi efectuare de stagii de practică; evaluare și selecție teste interese și aptitudini; verificare administrativă 

şi completare dosare studenţi; organizarea de întâlniri de informare şi consiliere; comunicare continuă cu 

grupul tință; oferire feedback; îndrumare în completarea documentelor. 

 

Organizator/Consultant 

2005 - 2008 

Universitatea Titu Maiorescu 

Domeniul: Educaţie/Învăţământ/Formare 

Zilele Porților Deschise a Universităţii Titu Maiorescu (eveniment destinat elevilor de liceu) 

 editare şi corectură de text pentru materialele publicitare şi informative referitoare la 

admiterea în facultăţile Universităţii Titu Maiorescu; editare şi corectură de text pentru 

materialele publicitare şi informative cu uz international pentru biroul ERASMUS; activităţi 

legate de secretariatul şi organizarea Târgului Educaţiei şi a Săptămânii Universităţii Titu Maiorescu. 
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Secretar 

2004 - 2006 

SC Domino SRL 

 Activităţi de secretariat şi contabilitate primară. 

 

Colaborator marketing şi publicitate 

2004 

SC Ital-Kol SRL 

Domeniul: Marketing/Publicitate 

 Organizarea unei campanii de publicitate. 

 

PROIECTE RELEVANTE 

 

Admiterea UB (edițiile 2006 - 2015) – ghidul admiterii la Universitatea din București care cuprinde toate 

informațiile necesare: număr de locuri, concurența, prima și ultima medie, specializări, facultăți, date 

contact, subiecte de concurs, perioade de concurs, metodologia de admitere. 

Activități principale: elaborarea, redactarea și editare în limba română  

Agenda Universitară Ambition.ro (edițiile 2008 - 2013) – agenda editată anual destinată studenților, cu 

informații despre universitate și viața studențească. 

Activități principale: documentare, elaborarea, redactarea și editarea în limba română a textului de 

prezentare. 

Târgul Educației UB - Universitatea din București (edițiile 2004 -2015) – proiect destinat elevilor în ani 

terminali, organizat în UB în vederea sporiri accesului elevilor la învățământul universitar și informarea 

completă și corectă – 15.000 – 20.000 de vizitatori annual. 

Activități principale: elaborarea de materiale informative; activități de coordonare proiect; activități de 

organizare eveniment; informare și orientare educațională; susținerea de traininguri de orientare și consiliere 

în carieră; comunicarea cu liceele și CJAP-urile din țară; programare, primire și prezentare ofertă 

educațională grupuri de elevi și profesori. 

Caravana Carierei/Educație pentru carieră (edițiile 2006 -2015) - Universitatea din București - proiect 

destinat elevilor în ani terminali, în vederea sporiri accesului elevilor la învățământul universitar și 

informarea completă și corectă prin organizarea de vizite în licee, la nivel național și susținerea de 

traininguri/seminarii de orientare educațională și prezentări. 

Activități principale: susținerea de traininguri/seminarii de orientare educațională și prezentări, 

programări licee. 

Săptămâna Altfel la UB/Viața de student la UB (edițiile 2014 -2016)- Universitatea din București - proiect 

destinat elevilor în ani terminali, în vederea sporiri accesului elevilor la învățământul universitar și 

informarea completă și corectă prin organizarea de evenimente/seminarii/prezentări în universitate. 

Activități principale: coordonare proiect; centralizare invitații; susținerea de traininguri/seminarii de 

orientare educațională și prezentări ofertă educațională și informare/consiliere. 

Cazare și informare studenți străini bursieri ai statului român și internaționali (inclusiv ERASMUS) 2006 -

2013 - Universitatea din București 

Activități principale: membru comisia de cazare, preluare cereri, verificare documente, verificare liste 

minister, predare aprobări, membru comisia de control cămine – aprox. 300 studenți străini anual 

Cazare Alternativă - Universitatea din București – proiect dezvoltat pentru studenții români și străini 

(Moldova, Albania, Studenți internaționali Erasmus)  

Activități principale: acorduri de parteneriat cu universităţi particulare și firme care deţin cămine particulare, 

preluare cereri, informare, susținere prezentări - aprox. 400 de studenţi și 30 studenți străini anual 

Cercetare academică - Opţiunile academice și profesionale ale candidaţilor U.B. (edițiile 2008 -2014) - 

Universitatea din București - proiect destinat elevilor candidați la admitere licență în toate cele 19 facultăți 

ale Universității din București pentru identificarea nevoilor și așteptărilor acestora cu raport prezentat în 

consiliul de administrație al Universității din București. 

Activități principale: elaborare chestionar; coordonare activități; comunicare facultăți; elaborare 

raport, – aprox. 3000 respondenți anual 

Târgul Educației și Zilele Porților Deschise UTM – Universitatea Titu Maiorescu – Organizator - proiect 
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destinat elevilor în ani terminali, organizat în UTM în vederea sporiri accesului elevilor la învățământul 

universitar și informarea completă și corectă – aprox. 15.000 de vizitatori 

Activități principale: detaliate în CV - EXPERIENȚA PROFESIONALĂ. 

Practica - primul pas pentru cariera ta (2012-2013) - POSDRU 61811 – ADRBI - Cadru didactic 

supervizor – 80 de aplicanți/40 locuri de practică, proiect finalizat cu realizarea indicatorilor asumați 

Activități principale: detaliate în CV - EXPERIENȚA PROFESIONALĂ. 

Studenții de azi, profesioniștii de mâine (2014-2015) – POSDRU/160/2.1/S/137280 - GI GROUP –– UB - 

Expert Consilier Orientare Profesională – 820 studenți înscriși/743 de studenți trecuți prin toate etapele 

proiectului; proiect finalizat cu realizarea și validarea în totalitate a indicatorilor asumați prin proiect. 

Activități principale: detaliate în CV - EXPERIENȚA PROFESIONALĂ. 

Carieră de succes în audit și contabilitate (2014-2015) - POSDRU /161/2.1/G/136223 – AREXIM– UB - 

Expert  Orientare şi Consiliere – aproximativ 390 studenți înscriși/ 360 studenți trecuți prin etapele proiectului, 

proiect finalizat cu realizarea și validarea în totalitate a indicatorilor asumați prin cererea de finanțare, cu o 

execuție bugetară de 96,13%, din care 100% cheltuieli eligibile.  

Activități principale: detaliate în CV - EXPERIENȚA PROFESIONALĂ. 

 

CERCETĂRI în domeniul Psihologiei și a Consilierii profesionale 

 

Chestionar privind percepțiile și gradul de pregătire a studenților în fata unor situații de urgență - 

Universitatea din București (2015), cercetare destinată studenților – 637 respondenți  

Opţiunile academice și profesionale ale candidaţilor U.B. (2008 -2014) - Universitatea din București, 

cercetare destinată elevilor candidați la admitere licență care vizează identificarea nevoilor și așteptările 

acestora cu privire la învățământul universitar – aprox. 3000 respondenți anual 

Alegerea celor mai potrivite teste de evaluare (2014) - Universitatea din București – cercetare, analiză și 

evaluare în vederea achiziţionării celor mai potrivite teste psihologice şi aptitudinale, în funcţie de 

caracteristicile atât a grupului țintă cât și a testelor existente pe piața românească. 

Managementul Propriei Cariere (2014-2015) - Universitatea din București – cercetare destinată studenţilor, 

privind percepţia acestora asupra carierei în general şi asupra propriului parcurs profesional în special.  

Opţiunile academice ale candidaţilor la master (2011 -2014)  - Universitatea din București – cercetare 

destinată studenţilor candidați la admitere la master, în toate cele 19 facultăți ale Universității din București, 

pentru identificarea opţiunilor de continuarea a studiilor, nevoilor și așteptărilor acestora.  

Experienţa în muncă şi valoarea acesteia în viitorul carierei tale (2015-2016) - Universitatea din București 

– cercetare destinată studenţilor în vederea identificării nevoilor şi valorilor acestora şi percepţia lor asupra 

nevoilor aptitudinale şi de competenţe necesare construirii unei cariere de succes. 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE  

 

Limba Engleză – avansat 

Limba Italiană – avansat 

Limba Franceză – mediu 

Permis de conducere – cat. B 

 

Coordonare, supervizare, organizare, împărțire a sarcinilor, atenție distributivă, capacitate de concentrare, 

munca în echipă, experienţă lucru pe text, bune abilităţi de documentare și elaborare ghiduri/materiale 

informative, experiență îndelungată de lucru cu tineri, bune abilități de comunicare și relaționare. 

Foarte bune cunoştiinţe de utilizare a instrumentelor de birou (computer, scaner, imprimantă, copiator, fax), 

a softurilor computerizate (Windows, Mac, Office, Corel, Photoshop) şi a instrumentelor de evaluare 

(SMALSI, CCP, SACS, CERQ, administrare CAS). 

 

 

 

 


