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REGULAMENTUL INTERN al Centrului de Consiliere Student Expert

CAPITOLUL I
Dispoziții Generale

Art.1 Regulamentul de ordine interioară, se aplică tuturor persoanelor care își desfăsoară
activitatea pe bază de contract de colaborare sau prestări servicii în baza unor convenții
civile, voluntarilor și studenților aflați în practică în cadrul centrului.
Art.2 Personalul prevazut la art.1 are obligația să respecte Regulamentul de ordine interioară
al UBB Nr. 18.354/23.10.2008. Confrom art. 6 din ROI al UBB vor fi stipulate în continuare
completări la normele interne specifice activității centrului.
Art.3 Prin aplicarea prezentului regulament, persoanele implicate în activitatea centrului au
obligația să dovedească profesionalism, cinste, ordine și disciplină, să-și asigure exercitarea
corectă a atribuțiilor stabilite în concordanță cu Regulamentul de organizare și funcționare și
cu contractele de colaborare, prestări servicii sau voluntariat.
Art.4 Personalul centrului are obligația să păstreze secretul profesional. Niciuna dintre
persoanele prevăzute la art. 1 nu are dreptul de a folosi sau dezvălui nici în timpul activității,
nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dăuna intereselor ori
prestigiului CCSE, a beneficiarilor serviciilor furnizate de către CCSE, precum și membrilor
echipei.
CAPITOLUL II
Organizarea activității

Art. 5 Ședințele de consiliere psihologică
Personalul implicat în furnizarea serviciilor de consiliere psihologică au obligația să respecte
normele deontologice și legislative care reglementează activitatea profesională a psihologilor
(Colegiul Psihologilor din România- COPSI). Personalul implicat în furnizarea serviciilor de
consiliere psihologică este obligat să raporteze superiorului ierarhic activitatea realizată
conform procedurilor COPSI și să participe la ședințele de lucru organizate de către acesta.
Art. 6 Activitățile de dezvoltare personală (workshopuri, traininguri, programe)
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Personalul implicat în furnizarea serviciilor de dezvoltare personală au obligația să raporteze
superiorului ierarhic activitatea realizată, să programeze activitățile cu avizul acestuia și să
participle la ședințele de lucru.
Art. 7 Activitățile de promovare a centrului
Personalul implicat în promovarea activității centrului are obligația de a obține avizul
superiorului ierarhic pentru toate activitățile și/sau materialele aferente și de a participa la
ședințele organizate de către acesta.

CAPITOLUL III
DISPOZITII FINALE
Art. 8- Măsuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului de ordine interioară
Prezentul Regulament de ordine interioară a fost aprobat de către Coordonatorul
Centrului care a adus la cunoștința personalului Regulamentul de ordine interioară al UBB
Nr. 18.354/23.10.2008.
Acest regulament a fost adus la cunoștință sub semnatură, fiecărei persoane.
Persoanele numite sau nou incluse în activitatea centrului nu-și pot începe activitatea
decât după ce au semnat că au luat la cunoștință de conținutul acestui regulament, prin grija
Coordonatorului Centrului.
Prezentul Regulament de Ordine Interioara al CCSE intră în vigoare de la data de
15.09.2013

