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Obiective de formare 

 

Cursul în domeniul dezvoltării personale și autocunoașterii pentru o carieră de 

succes are următoarele obiective: 

1. să ofere informaţii despre tehnici, metode şi instrumente de lucru necesare 

în a descoperi talentele, abilităţile, aptitudinile, interesele şi valorile; 

2. să contureze un avantaj competitiv pe piaţa muncii;  

4. să fundamenteze elementele legate de cariera;  

5. să ofere îndrumare în alegerea carierei. 

 

 

Metode de instruire 

 

Cursul include prezentarea conceptelor-cheie specifice domeniului consilierii 

în carieră, cu specificarea rolului pe care îl are fiecare proces.  

Metodele de instruire vor combina prezentarea (oferirea informației) pentru 

descrierea cadrului teoretic și exerciții practice.  

Cursul va combina lucrul individual cu lucrul de grup, precum exerciţii 

de auto-reflecţie, discuţii/ dezbateri, jocuri de grup, jocuri creative, 

jocuri de rol. 

Metodologia de instruire folosită de către formatori va urmări principiul 

învățării prin experimentare. Astfel exercițiile și prezentările realizate vor 

urmări existența unei legături directe între cunoștințe și abilități. 

Fiecare participant va avea ocazia de a interacționa cu formatorii și cu ceilalți 

participanți. 
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Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competențe-cheie / transversale:  

- Competențe de a învăța să înveți  

- Competențe interpersonale, civice  

- Competențe de gândire și analiză critică  

Competența generală: competența socială de practicare a unui comportament 

nediscriminatoriu  

Competențe specifice:  

- Identificarea factorilor implicați în determinarea oportunităților de carieră 

- Descrierea caracteristicilor personale în planificarea carierei 

- Conturarea unei imagini realiste a lumii profesiilor; 

- Demonstrarea unor abilități de promovare a imaginii proprii în vederea 

realizării profesionale.  
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Nr.
crt. 

Tematica 
sesiunii 

Obiectivele 
sesiunii 

Conținutul sesiunii Metode de instruire Timp  
(orientativ) 

1. Autocunoaş
tere.  
Încrederea 
în sine 

Participantii se vor 
familiariza cu 
noțiunile de 
autocunoaștere și 
încredere în sine. 
 

Ce este autocunoaștere?  
Cum definim încrederea 
în sine?  
 

Prezentare interactivă 
Discuţii/ Dezbatere 
Exerciţii de auto-reflecţie  

90 min 

2. Piața 
muncii 
Analiza 
pieței 
muncii 

Participanții vor 
identifica 
elementele ce 
alcătuiesc piața 
muncii 

Piața muncii. Tendințe 
de angajare 
Cerere și ofertă de forță 
de muncă. 
Analiză date statistice  
  

Prezentare interactivă  
Discuţii/ Dezbatere 
Exerciţiu de grup 

90 min 

3. Evaluarea 
Ocupațiilor. 
Alegerea 
Carierei 
 

Participanții vor 
defini conceptul de 
carieră. 
Cum corelăm 
crearea unui loc de 
muncă cu 
competențele unei 
persoane? 
 

Definiție concept 
ocupație 
Definiție concept carieră 
Care sunt factorii care 
determină alegerea 
carierei? 
Factori externi 
Factori interni 
Stadiile carierei 

Prezentare interactivă  
Discuţii/ Dezbatere 
Exerciţii de auto-reflecţie 

90 min 
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Criteriile de alegere 
privind cariera 

4. Planul de 
carieră 
 

Participanții vor 
identifica 
conţinutul 
planului de 
carieră.  
Etape de elaborare 
ale planului de 
carieră 
 

Autocunoaștere 
Analiza SWOT 
Principiile directoare 
Eficienţa profesională 
Misiunea personal 
Fixarea obiectivelor 
(SMART) 

Prezentare interactivă  
Discuţii/ Dezbatere 
Exerciţii de auto-reflecţie 
Exerciţiu de grup 

90 min 

5. Metode de 
căutare a 
unui loc de 
muncă   

Participanții vor 
identifica 
metodele de 
căutare a unui loc 
de muncă   
 

Metodele 
tradiționale/netradiționa
le de căutare a unui loc 
de muncă 
Networking-ul formal 
Networking-ul 
profesional sau informal 
Identificarea 
angajatorilor 
Identificarea tendinţelor 
 
 

Prezentare interactivă  
Discuţii/ Dezbatere 
Exerciţii de auto-reflecţie 
Exerciţiu de grup 
Joc de rol 

90 min 
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6. Marketing 
sau 
promovare 
personală. 

Instrumente și 
tehnici de 
promovare 
personală 
CV-ul 
Scrisoarea de 
intenţie 
Cartea de vizită 
Portofoliu de 
angajare 
 

Promovarea personală 
Componenta 
instrumentală: 
Curriculum vitae (CV) 
Scrisoarea de intenţie 
Cartea de vizită 
Portofoliul personal 

Prezentare interactivă  
Discuţii/ Dezbatere 
Exerciţii de auto-reflecţie 
 

90 min 

7. Interviul de 
angajare 
 

Participanții vor 
contura datele 
esențiale ce 
vizează interviul 
de angajare 
Desfășurarea 
interviului de 
angajare online 

Înterviul de angajare 
(posibile întrebări) 
Pregatirea interviului de 
angajare online 

Prezentare interactivă  
Discuţii/ Dezbatere 
Joc de rol 

90 min 

8.  Cum poate 
ajuta social 
media în 
carieră? 

Participanții vor 
contura avantajele 
social media în 
promovarea 

Construirea unui profil 
profesional 
Retele sociale si 
networking 

Prezentare interactivă  
Discuţii/ Dezbatere 
 

90 min 
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profesională LinkedIn 
Beneficiile utilizării 
social media 
 

9. Educație și 
comporta-
ment 
antrepreno-
rial 

Participanții se vor 
familiariza cu 
conceptele de 
educație și 
comportament 
antreprenorial 
 

Comportament 
antreprenorial; 
Înființarea și 
înregistrarea unei 
afaceri; 
Forme juridice de 
organizare a afacerilor; 
Elaborarea planurilor de 
afaceri; aspecte 
legislative care 
reglementează domeniul 
antreprenorial 
 

Prezentare interactivă  
Discuţii/ Dezbatere 
Exerciţii de auto-reflecţie 
Joc de creaţie 

90 min 

10. Evaluare  și 
sesiune de 
feedback 

  Auto-reflecţie/ brainstorming 
Discuţii 
Chestionar de feedback 

90 min 

     Total 
900 min 

15h 
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SUPORT DE CURS 
 

CUPRINS 

 

1. Autocunoaştere. Încrederea în sine 

2. Piața muncii 

2.1. Analiza pieței muncii 

3. Evaluare ocupații. 

3.1. Evaluarea Ocupațiilor. Alegerea Carierei 

3.2. Cum corelăm crearea unui loc de muncă cu competențele unei persoane?  

4. Planul de carieră.  

4.1. Conţinutul planului de carieră.  

4.2. Planul de carieră. Etape de elaborare 

5. Metode de căutare a unui loc de muncă   

6. Marketing sau promovare personală. 

6.1. Instrumente și tehnici de promovare personală 

6.1.1. CV-ul 

6.1.2. Scrisoarea de intenţie 

7. Interviul de angajare 

7.1. Interviu de angajare online 

8. Cum poate ajuta social media în carieră ? 

9. Educație și comportament antreprenorial 
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Cum definim autocunoașterea? 

Putem defini autocunoașterea ca fiind capacitatea unei persoane de a-și 

percepe și de a-și înțelege propriile emoții, precum și gândurile și 

comportamentele care le însoțesc. Modul în care ne raportam și în care ne 

abordăm propriile emoții depinde de inteligența noastră emoțională. Unii 

oameni se simt copleșiți de sentimentele și gândurile lor și se simt incapabili 

să le schimbe. Alții și le acceptă fără să facă efortul de a le face față, chiar dacă 

sunt negative și le produc suferință. Există însă și oameni care își înțeleg 

propiile sentimente și folosesc metode prin care combat stările negative- 

aceștia știu mai bine cum să-și controleze stările afective. 

Într-un grad mai mare sau mai mic, cu toții posedăm o oarecare 

capacitate de autocunoaștere. Astfel, acest tip de evaluare personală trebuie să 

includă examinarea următoarelor aspecte: valori, interese, personalitate și 

aptitudini. 

 

Valori  

Valorile sunt probabil cel mai important lucru de luat în considerare 

atunci când îți alegi un loc de muncă. Dacă persoana nu ține cont de ele atunci 

când își planifică pașii în carieră, există șansa de a nu fi mulțumit de munca pe 

care o face. De exemplu, cineva care are nevoie de autonomie nu ar fi 

mulțumit cu o muncă în care fiecare acțiune este hotărâtă de altcineva.  

1. Autocunoaştere. Încredere în sine 
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Valorile pot fi de două feluri: interne și externe. Valorile interne sunt 

legate de munca propriu-zisă și de contribuția sa în societate. Valorile externe 

includ caracteristici ca: mediul fizic și potențialul de câștig salarial.  

 În ce feluri pot fi ambiţionat şi recompensat? 

 În ce mediu de lucru sunt mai în largul meu? 

 Care este satisfacţia pe care o caut în carieră? 

 

Interese  

O evaluare a intereselor este, de asemenea, foarte importantă în 

planificarea carierei. E.K. Strong Jr. a fost primul care a descoperit că 

persoanele care au aceeași carieră (și care sunt mulțumite de aceasta) au 

interese similare. Dr. John Holland a dezvoltat un sistem de interese 

combinate cu unul sau mai multe din următoarele tipuri: realist, artistic, 

social, întreprinzător, convențional și cercetător, atribuindu-le apoi pe fiecare 

unei ocupații1.  

 Care sunt activităţile care îmi plac cel mai mult?  

 Cu ce fel de oameni mi-ar plăcea să lucrez? 

  Ce fel de slujbă mi-ar plăcea? 

 

Personalitate  

Evaluarea personalității ajută la alegerea mediului de lucru care îți 

permite să evoluezi și să fii mulțumit. De exemplu, pentru o persoană 

                                                 
1  Mai multe date vor fi prezentate în partea a 3-a. 
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introvertită poate nu este potrivit un loc de muncă în cadrul relațiilor publice, 

vânzărilor sau marketingului. Totuși, stabilirea tipului de personalitate nu 

trebuie considerată a fi singurul criteriu în alegerea unei cariere, ci trebuie 

corelată cu interesele și valorile evaluate anterior.  

 Care sunt calităţile mele care mă pot ajuta să fiu angajat? 

 Cum îmi va influenţa felul meu de a fi alegerea unei cariere? 

  Cum o să mă înţeleg cu şefii? Dar cu colegii? 

 

Aptitudini  

Orice hotărâre asupra carierei personale, asupra domeniului în care  o 

persoană dorește să lucreze pornește de la o evaluare a aptitudinilor personale. 

Trebuie luate în considerare lucrurile la care o persoană se pricepe, ca și cele 

pe care îi place să le facă. În evaluarea aptitudinilor, trebuie luat în 

considerare și timpul pe care suntem dispuși să îl cheltui în obținerea unor noi 

abilități sau a unora mai specializate.  

 Ce ştiu să fac cel mai bine? 

 Care sunt punctele mele tari? Dar cele slabe? 

 Care este cea mai bună aptitudine a mea? 

 Care sunt aptitudinile pe care vreau să le folosesc în viitoarea slujbă? 

 Care sunt aptitudinile de care mai am nevoie? 
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\ 

ÎNCREDEREA ÎN SINE  

Auzim tot mai des discutându-se în toate mediile despre noţiunea de 

încredere în sine.  

Ce este, de fapt, încrederea în sine? Definiţiile sunt multe, însă putem 

cădea de comun acord asupra a cel puţin uneia dintre ele: încrederea de sine 

înseamnă aprecierea şi valorizarea propriei persoane (a avea o atitudine 

pozitivă, a ne aprecia în tot ceea ce facem bun; devenim siguri de calităţile 

noastre, ne controlăm viaţa şi suntem în stare să facem aproape tot ceea ce 

dorim). Încrederea în sine este un important deschizător de drumuri. Ea iţi 

permite să faci lucruri pe care altfel ţi-ar veni greu să le faci, îţi oferă mai 

multe opţiuni de a te purta într-o situaţie. Persoanele cu o doză solidă de 

încredere în sine, reuşesc să realizeze considerabil mai multe decât majoritatea 

oamenilor. Încrederea le permite să construiască relaţii de calitate, să 

influenţeze lucrurile şi să îşi satisfacă propriile nevoi.  

Încrederea în sine este o atitudine în care persoanele au păreri 

optimiste, dar în acelaşi timp realiste despre ei înşişi şi despre situaţia lor. O 

asemenea atitudine înseamnă că persoanele încrezătoare în sine sunt capabile 

să se bizuie pe propriile lor abilităţi şi decizii. De asemenea, înseamnă că sunt 

capabile să preia controlul propriei vieţi şi să îşi apere drepturile şi aspiraţiile 

în viaţa cotidiană. În acelaşi timp, persoanele care se încred în sine au aspiraţii 

realiste. Totodată, chiar dacă au încredere în sine, nu înseamnă că sunt 

capabile să facă orice, iar atunci când aspiraţiile nu le sunt îndeplinite, ele 

continuă să adopte o atitudine optimistă şi să obţină tot ce se poate din 

situaţia respectivă.  
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Când ai încredere în tine poţi să:  

 Îți exprimi ideile şi să te faci auzit; 

  Îți exprimi nevoile, dorinţele şi te ocupi de ele; 

  Îți asumi responsabilităţi mari şi riscurile asociate cu ele; 

  Te comporţi în moduri care pot deranja, dar care per total sunt 

eficiente; 

  Nu tolerezi comportamente negative faţă de tine şi iei măsuri; 

  Lucrezi eficient cu persoane dificile şi poţi să rezolvi eficient conflictele.  

 

Mulţi oameni, atunci când nu reuşesc să aibă o viaţă profesională aşa 

cum vor, percep mai mult sau mai puţin intuitiv că greşesc undeva şi că lipsa 

încrederii în sine este unul din motive. Totuşi, încrederea în sine nu este 

înnăscută şi nu depinde doar de educaţia pe care am primit-o în copilărie. 

Încrederea în sine este realistă şi predictibilă, deoarece se sprijină pe rezultate 

concrete obţinute în trecut, pe experienţele reale pe care o persoană le-a trăit 

şi care-i permit să prezică rezultatele la care se așteaptă în viitor. Ea se bazează 

pe conştientizarea propriilor cunoştinţe şi competenţe într-un anumit 

domeniu, pe rezultatele pozitive obţinute anterior şi este întreţinută prin 

abordarea treptată a altor experienţe în scopul de a fixa şi transfera 

competenţele. 

Este important ca experienţele noi să fie abordate treptat, deoarece 

eşecurile repetate la experienţe noi pentru care nu reuşim să găsim o explicaţie 

pot avea efecte negative asupra încrederii în sine şi a stimei de sine. Dacă 

suntem flexibili şi putem recadra acţiunile şi experienţele noastre astfel încât 

să vedem partea bună, pozitivă a lucrurilor şi să învăţăm ceva din ceea ce ni se 
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întâmplă, reuşim să ne construim încrederea în sine şi să ne întărim stima de 

sine.  

Atunci când interacţionează cu alte persoane atât din cercul familial şi 

personal, dar şi profesional, unei persoane cu o încredere de sine scăzută îi va 

fi teamă de eşecul pe care l-ar putea avea. Teama vine din interiorul nostru, 

din neîncrederea în abilităţile noastre, dintr-un mod deficitar de autoevaluare. 

Ne referim în primul rând la „teama (anxietatea) de evaluare, teama de a fi 

judecaţi de ceilalţi, de exemplu atunci când îţi cere şeful opinia asupra unei 

proceduri de lucru; însă de multe ori avem de-a face cu teama (anxietatea) de 

performanţă care se referă la teama că ceea ce trebuie să facem nu va fi 

perceput foarte bine (la un standard înalt) de cei apropiați nouă, indiferent 

dacă e vorba de a vorbi în public sau de a găti un fel de mancare.”  
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2. Piața muncii 

 

Analiza Pieței Muncii  

Criza provocată de pandemia COVID-19 și impactul suferit printr-o 

deteriorare bruscă și aproape generalizată a contextului macroeconomic și 

mediului de afaceri au afectat sever echilibrul extrem de fragil al pieței muncii 

din România, sub acțiunea unor influențe divergente, la confluența dintre 

factorii determinanți ai cererii și ofertei de muncă.  

Imaginea referitoare la ocuparea forței de muncă se reconfigurează 

permanent datorită schimbărilor structurale, determinate în mare măsură de 

tehnologie și de globalizare. Însă, din punctul de vedere al rezultatelor 

obținute pe piața muncii și al diferitelor aspecte ale vieții profesionale a 

cetățenilor europeni, există și alți factori cu implicații foarte importante, cum 

ar fi schimbările demografice și noile modele de afaceri.  

 

 

Cercetări. Activitatea Eurofound  

 

 

Eurofound oferă informații despre diferite aspecte ale adaptării pieței 

muncii la schimbările structurale și modul în care această adaptare poate 

promova în mod optim condiții de viață și de muncă mai bune atât la nivelul 

statelor membre, cât și la nivel european. Schimbările care au loc pe piețele de 
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muncă, restructurarea organizațională și crearea de locuri de muncă sunt 

esențiale pentru activitățile din acest domeniu, ca și cercetările privind noile 

forme de ocupare a forței de muncă. Se acordă o atenție deosebită implicațiilor 

pentru diferite grupuri, de exemplu pentru tineri, femei, persoane cu 

dizabilități. 

  

Principalele contribuții  

Activitatea recentă în acest domeniu s-a axat pe problematica 

disparităților de gen în ocuparea forței de muncă și pe creșterea participării pe 

piața muncii a femeilor. De asemenea, Eurofound a analizat și noile forme de 

ocupare a forței de muncă, care diferă de modelul tradițional de ocupare.  

O analiză a efectelor pe care le are asupra ocupării forței de muncă 

reducerea costurilor nesalariale ale forței de muncă pentru angajatori 

urmărește reformele la nivel de politici adoptate începând cu anul 2008 în 

statele membre ale UE pentru a stimula cererea de forță de muncă.   

Cum arată piaţa muncii în context pandemic.  

Munca a 60% dintre români a fost afectată de COVID-19  

Pentru aproape 60% dintre românii care sunt în baza de date a 

platformelor de recrutare BestJobs, eJobs, Hipo.ro şi Undelucram.ro, viaţa 

profesională a suferit transformări în ultima perioadă, fie că vorbim despre 

modificarea modului de lucru sau a locului din care îşi desfăşoară activitatea şi 

până la scăderi de salarii sau concedieri, potrivit unui comunicat de presă 

trimis de reprezentanţii platformelor de recrutare.  

Pentru 27% dintre respondenţi nu s-a schimbat nimic la locul de muncă 

în ultimele luni, în timp ce, la polul opus, 19% şi-au pierdut locul de muncă, 
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16% sunt în şomaj tehnic, iar 23% şi-au văzut fie salariul sau beneficiile 

diminuate, fie norma de muncă redusă. Reducerile salariale au fost 

menţionate într-o proporţie mai mare de manageri, comparativ cu cei în 

funcţii de execuţie.  

Domenii precum IT/ telecom au fost afectate într-o mai mică măsură, în 

timp ce angajaţii din vânzări, producţie/ logistică sau turism/ alimentaţie au 

avut de înfruntat provocări de tipul pierderii locului de muncă, şomajului 

tehnic sau reducerilor salariale.  

După starea de panică de la începutul pandemiei, reprezentanţii 

platformelor de recrutare spun că observă o întreagă paletă de emoţii în 

rândul celor înregistraţi pe platformele de recrutare. Cel mai puternic 

resimţite sunt îngrijorarea (46%, mai mult în rândul femeilor), optimismul 

(40%) şi tensiunea (38%). Bărbaţii sunt mai rezistenţi în faţa acestui aflux 

emoţional, mai informaţi, mai pragmatici şi mai pregătiţi să privească optimist 

spre viitor. Femeile, pe de altă parte, sunt mai îngrijorate şi mai reţinute în ce 

priveşte construirea unui plan de adaptare. Persoanele care activează în 

producţie sunt mai pragmatice şi optimiste. În acelaşi timp, cei care lucrează 

sau au lucrat în domeniul serviciilor sunt îngrijoraţi şi tensionaţi, dar au şi 

sentimentul că se află într-o poziţie privilegiată comparativ cu angajaţii din 

alte domenii. În ceea ce priveşte nivelul de senioritate şi modul în care sunt 

resimţite diferitele stări emoţionale, putem vedea că cei aflaţi la început de 

carieră au trăiri mixte, nu neapărat pozitive (plictiseală, singurătate, 

impulsivitate), în timp ce persoanele cu o experienţă de peste 5 ani sau aflate 

la nivel managerial se declară cu precădere pragmatice, chiar privilegiate (în 

cazul ultimei categorii).  
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Pentru viitor, cele mai stabile domenii sunt IT/ telecom, HR, marketing, 

căci angajaţii din aceste domenii nu intenţionează să îşi caute un loc de muncă 

în perioada următoare, în timp ce angajaţii din contabilitate-financiar, 

transporturi, turism, call centers caută activ noi joburi, chiar şi în afara 

domeniului în care lucrează în prezent.  

Pe de altă parte, informaţiile despre nivelul salariilor din piaţă (39%), 

existenţa cursurilor de perfecţionare a abilităţilor profesionale (38%) şi 

review-urile pozitive despre angajatori (33%) sunt cele mai importante trei 

aspecte pe care le pot adresa angajatorii care vor să atragă forţa de muncă.  

Schimbările ultimei perioade și-au pus o amprentă puternică pe piața 

muncii. Cel mai mult s-a simțit inversarea raportului de forțe dintre angajatori 

și candidați – dacă, primii erau cei care aveau dificultăți în a ocupa locurile de 

muncă disponibile, acum cererea din partea candidaților depășește cu mult 

oferta de joburi, arată o analiză eJobs.   
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3. Evaluare ocupații 

 

Evaluarea Ocupațiilor. Alegerea Carierei  

Cuvântul “carieră” provine din cuvântul franțuzesc “carierre”  și 

reprezintă o etapă sau o treaptă în ierarhia socială sau profesională, 

profesiune, ocupație, domeniu de activitate, timp cât cineva lucrează într-un 

anumit domeniu, poziție în societate, situație bună. Pentru dezvoltarea 

carierei personale, trebuie să ne înțelegem pe noi și în același timp să 

înțelegem lumea-n care trăim. În alegerea unei cariere personale trebuie să 

ținem cont următoarele aspecte: aptitudini și talente, nevoi și motive, atitudini 

și valori.  

Dictată de vremuri în care schimbările economice cunosc un ritm foarte 

rapid, dinamica profesiilor trebuie să ţină pasul cu succesiunea accelerată a 

restructurărilor socioeconomice.  

În acelaşi timp, aceste modificări se resimt asupra personalului angajat, 

care trebuie să facă faţă valurilor de schimbări, dând dovadă de flexibilitate 

pentru adaptarea rapidă şi performantă la cerinţe impuse de noi profesii şi 

implicit de noi cariere oferite de piaţa muncii. Mediul astfel creat induce 

organizaţiilor nevoia de a acorda o tot mai mare atenţie planificării și 

administrării carierei.  

Conceptul de carieră ar putea fi descris ca reprezentând o succesiune de 

activităţi şi poziţii profesionale pe care le atinge o persoană, precum şi 

aptitudinile, cunoştinţele şi competenţele pe care aceasta le dobândeşte sau le 

dezvoltă de-a lungul timpului în cadrul diverselor organizaţii. (Cracsner, 

2013).  
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O carieră profesională poate fi considerată şi o succesiune de poziţii, 

roluri, activităţi şi experienţe profesionale acumulate de o persoană sau un 

angajat dintr-o organizaţie, de-a lungul istoriei sale profesionale. (Arnold, 

Cooper & Robertson, 1998).  

Cariera este definită şi prin mişcarea în timp de-a lungul unui drum, 

interacţiunea dintre factorii organizaţionali şi cei individuali şi nu în ultimul 

rând prin identitatea ocupaţională oferită. (Lefter, V., Deaconu, A., Marinaş, 

C., Nica, E. 2008).  

 

Tranziția de la școală la viața activă 

Tranziția de la școală la locul de muncă prin conceperea unui plan face 

diferența între a obține ceea ce ne dorim și speranța de a obține ce ne-am 

propus.  

Specializarea aleasă presupune deja existența unui plan de carieră. Dar, 

în realitate, majoritatea oamenilor ajung să lucreze în alte domenii decât cele 

pentru care au diplomă. Multe studii arată că în medie, fiecare om schimbă în 

decursul vieții câteva job-uri sau uneori, chiar câteva domenii de activitate. 

Schimbarea este catalizatorul evoluției și dezvoltării proprii. Aceasta se 

datorează și faptului că majoritatea oamenilor nu petrec timp la început 

pentru a-și crea un plan de carieră și chiar dacă se lucrează în domeniul 

pregătit, e important de știut nivelul la care se dorește să lucreze.   

 

Care sunt factorii care determină alegerea carierei?  
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FACTORI EXTERNI 

● Familia (părinții și tradițiile familiale), prietenii;  

● Cerințele pieții muncii (atât în țară cât și peste hotare, ce profesii sunt 

în căutare în prezent și în viitor?);  

● Tendințele sociale (ce profesii sunt „la modă”, „de perspectivă și cu 

prestigiu” ex: inginer electric, în prezent deja este în vogă – profesia de  

„inginer IT” )  

● Economia țării și economia lumii (pe timp de criză oamenii se 

străduie să-și mențină profesia, chiar dacă aceasta nu întotdeauna le aduce 

plăcere sau invers, își schimbă des profesiile din motivul șomajului și a lipsei 

locurilor de muncă pe piața autohtonă);  

● Cerințele specifice ale profesiilor (cu cine sau cu ce se lucrează?) 

Locația pe care o va avea viitorul tău loc de muncă: să fie aproape de casă, să 

fie cu deplasări, transferul locului de trai pentru a te realiza în altă localitate 

sau țară? Profesia prezintă sau nu risc pentru viață? ;  

● Salariul și avantajele materiale pe care ți le aduce profesia (deseori 

tinerii optează în alegerea profesiei să se ghideze de salariul acelui domeniu 

interesat: economie, medicină, educație, tehnică, etc., ceea ce nu este neapărat 

adevărat că pe termen lung acest factor va fi o motivație serioasă;  

 

FACTORI INTERNI 

● Înclinațiile și dorințele tale (afaceri, natură, artă, utilitate socială, 

știință sau tehnologie);  
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● Valorile și motivațiile tale (beneficiile materiale, prestigiul, altruismul 

și ajutarea celorlalți, independența, siguranța zilei de mine);  

● Abilitățile și aptitudinile tale: (negociere, comunicare, aptitudini IT, 

inițiativă, lucrul în echipă, organizare, creativitate, cunoașterea limbilor 

străine);  

● Personalitatea ta (să fii introvertit – orientat spre activități 

individuale, extrovertit- orientat spre exterior; tipul de inteligență; 

temperamentul – latura energetică a omului);  

● Nivelul de cunoștințe;  

● Starea de sănătate.  

Stadiile vârstelor constituie un element generator pentru descrierea 

etapelor carierei. 2 

Stadiul 

carierei 

Vârsta Aspecte ale carierei 

Explorarea 
15-22 

ani 

Identificarea intereselor şi alegerea carierei; 

obţinerea educaţiei care să permită exercitarea 

acesteia; 

Cariera 

timpurie 

(încercarea) 

22-30 

ani 

Obţinerea primului post şi adaptarea la 

cerinţele acestuia şi ale supervizorilor; 

Cariera 

timpurie 

(stabilizarea) 

30-38 

ani 

Transferări şi promovări; Alegerea nivelului 

implicării; adâncirea perspectivei asupra 

ocupaţiei şi organizaţiei; 

                                                 
2  Pânişoară Georgeta; Pânişoară Ion-Ovidiu, Managementul resurselor umane, Ghid practic, Ediţia a 
II-a, Editura Polirom, Iaşi, 2005, p. 303. 
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Cariera 

medie 

(dezvoltarea) 

38-45 

ani 

Stabilirea identităţii profesionale; Alegerea 

între căile de carieră diferite – tehnic versus 

managerial etc. 

Cariera 

medie 

(menţinerea) 

45-55 

ani 

Oferirea de contribuţii independente 

organizaţiei; Atragerea mai multor 

responsabilităţi; 

Cariera 

târzie 

(platoul) 

55-62 

ani 

Dezvoltarea subordonaţilor; 

Contribuţii active la direcţia de dezvoltare a 

organizaţiei; 

Confruntări cu ameninţarea poziţiei de către cei 

tineri, mai agresivi; 

Cariera 

târzie 

(declinul) 

62-70 

ani 

Planificarea retragerii (pensionării); 

Confruntarea cu reducerea responsabilităţilor 

şi diminuarea puterii;  

Dezvoltarea unui succesor; 

Tabel nr. 1 - Corelaţia dintre stadiile carierei şi stadialitatea vârstelor 
(adaptare după Steers3) 

 

Potrivit Career Experts, piața joburilor s-a transformat. Oferta de locuri 

de muncă s-a diminuat semnificativ, iar numărul de opțiuni viabile pe care le 

poți lua în considerare în alegerea unei cariere s-a redus. În această situație 

este indicat să găsești compromisul ideal între dorințele personale și presiunea 

de a te angaja rapid pornind de la set clar de criterii.  

Criteriile de alegere a carierei. Când vine vorba de alegerea carierei care 

ți se potrivește, cel mai important este ca din multitudinea de criterii pe care le 

                                                 
3  Steers R. (1988), Introduction on Organizational Behavior, Scott, Foresman and Co, Glenview. 
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poți folosi, să le alegi pe cele care contează cel mai mult. În continuare, 

descoperim trei criterii care sunt universal relevante.  

 

1) Ce presupune jobul în mod real 

Sunt multe joburi cu titluri strălucitoare pe piață. Majoritatea tinerilor 

nu știu cu adevărat ce presupune un anumit job sau un domeniu, care sunt 

activitățile reale și ponderea lor în programul de lucru, ci doar ceea ce se vede 

la suprafață.  

Dacă vrei sa afli cu adevărat dacă un job ți se potrivește, caută să-l 

înțelegi în profunzime. Pentru aceasta, stai de vorbă cu oameni din interior, cu 

persoane care sunt deja în domeniul respectiv și îți pot da informații reale și 

complete. 

 

2) Oportunitatea de a-ți folosi punctele forte  

Punctele forte sunt abilitățile tale naturale. Poate că ești în mod natural 

analitic, sintetic, creativ, empatic, atent la detalii, clar în comunicare. Nu toată 

lumea are aceste abilități iar dezvoltarea lor prin efort conștient poate fi o 

povară.  

Este total ineficient să te arunci într-un domeniu pentru care nu ai 

abilități naturale și în același timp să irosești abilitățile pe care le ai în mod 

natural, dar pe care nu le cunoști sau pe care le ignori. 
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3) Experiența de învățare  

Oportunitatea de a crește este la începutul carierei unul din cele mai 

importante lucruri pe care să le ai în vizor. Un job prost plătit este neplăcut, 

dar și mai neplăcut este un job în care rămâi la același salariu cu care ai intrat, 

pentru ca nu înveți nimic nou și nu ești provocat de ceea ce faci. 

 

*** 

Rezultatele privind așteptările sunt acele credințe referitor la ce ar 

trebui să le ofere un job / o activitate profesională. 

Rezultate așteptate – întrebarea de identificare a acestora este: Dacă fac 

aceasta, ce se întâmplă?  

În ce mod doresc să mă bucur de faptul de a desfășura o anume  

activitate profesională? 

Exemple de tipuri de rezultate așteptate: 

Compensare clară pentru rezultate clare 

Mândria de a realiza sarcini importante / de a avea impact 

Dorința de a câștiga bine (topul celor mai bine plătite meserii) 

Apartenența la o industrie valorizată (de persoană sau societate) 

Desfășurarea activității de acasă 

Desfășurarea activității de la birou 

Activitate de teren 

Componenta de deplasări (național, internațional) 

Lucru în echipă 
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Program de lucru fix 

Mix lucru de acasă / de la distanță și birou 

Expunere multi-culturală, multi-lingvistică 

Dorința de a avea un job stabil pe termen lung 

Dorința de status social / economic / profesional 

Astfel, dacă anumite joburi presupun rezultate care nu sunt în concordanță cu 

așteptările persoanei, aceasta va trebui să reconsidere activitatea către care se 

va orienta.  

Exemple: 

1. Dacă Irina dorește să muncească pe program parțial de lucru și să 

călătorească în afara țării în interes de serviciu, iar din cercetările din piață 

deduce că astfel de joburi implică doar program întreg de lucru, cel mai 

probabil își va redefini așteptările sau va face concesii personale, dacă acest 

lucru va fi posibil. 

2. Dana, o femeie de 35 de ani care are grijă de copilul său de 6 luni,  și-

a schimbat așteptările privind rezultatul legat de  carieră, de la preferința 

pentru o activitate ce presupune călătorii, job cu muncă la birou și expunere 

multi-culturală, către preferință pentru lucru de acasă, dar cu păstrarea  

deschiderii la expunere multiculturală. 

3. Ioana,  de 35 de ani, mama unui copil de 1.5 ani a decis să aplice la  

un job care presupune deplasări externe în cadrul unei companii din industria 

fashion, care are o reputație buna și ar fi mândră să poată lucra în această 

companie, chiar dacă acest job ar presupune efortul de aprofundare a două 

competențe și învățarea a două noi competențe (ea având experiență la o altă 
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companie din industria fashion, în același  tip de departament). În ce privește 

copilul, are suport din partea familiei pe care se poate baza cu încredere. 

 

Obiectivele personale reprezintă determinarea persoanei de a se alătura 

unui anume domeniu de activitate profesională. Prin stabilirea obiectivelor de 

carieră persoanele își organizează, gestionează și susțin propriul 

comportament pe perioade mai îndelungate, în absența unor recompense 

externe.  

Întrebarea este: Unde doresc să ajung, când și cum determin atingerea 

acestui  rezultat? 

Exemplu: 

Mihaela știe  că pentru a putea lucra în domeniul dorit, specialist optimizare 

SEO (dorește un job stabil pe termen lung, cu posibilitatea de a lucra de acasă, 

dar și de la birou, după ce a lucrat câțiva ani în domeniul relații cu clienții), 

este necesar să se certifice în domeniul SEO, ceea  ce implică un anumit efort 

de învățare și își propune  obiectivul de a parcurge și absolvi  cu succes un 

asemenea curs. 

*** 

Cum corelăm crearea unui loc de muncă cu competențele unei persoane? 

Chestionar de identificare a intereselor profesionale Holland 

John Holland vine în ajutorul nostru cu un chestionar de interese cu 

ajutorul căruia ne putem da seama care ar fi domeniul potrivit pentru noi, în 

funcţie de abilităţile şi interesele noastre. Pentru a realiza acest test, Holland a 

plecat de la o teorie a personalităţii elaborată de el. Holland considera că 
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alegerile vocaţionale constituie o exprimare a personalităţii, iar mediile de 

muncă, la fel ca personalităţile, pot fi structurate în categorii bine determinate 

şi definite. În cultura noastră aceste categorii sunt denumite astfel: realist, 

intelectual, social, convenţional, întreprinzător şi artistic. Oamenii 

caută medii şi vocaţii care să le permită să-şi pună în aplicare deprinderile, 

aptitudinile, valorile, în care să rezolve probleme şi să joace roluri agreabile, 

precum şi să le evite pe cele dezagreabile. Iar comportamentul unei persoane 

poate fi explicat prin interacţiunea personalităţii sale cu mediul. 

La baza Teoriei personalităţii a lui Holland stau 6 concepte4: 

1. Alegerea profesiei reprezintă o expresie a personalităţii. 

2. Inventarele de interese sunt inventare ale personalităţii. 

3. Stereotipurile vocaţionale au implicaţii psihologice şi înţelesuri 

sociologice. 

4. Membrii unui aceluiaşi domeniu de activitate au personalităţi similare şi 

istorii similare ale dezvoltării personalităţii. 

5. Având personalităţi similare, indivizii unui grup vocaţional vor 

răspunde în multe situaţii şi la multe probleme în mod similar, 

punându-şi amprenta asupra mediului de muncă, dându-i acestuia 

anumite caracteristici. 

6. Satisfacţia vocaţională, stabilitatea şi realizarea în profesie depind de 

congruenţa dintre propria personalitate şi mediul în care lucrează. 

 

                                                 
4  https://mihaelaandreearadu.wordpress.com/2014/06/20/inventarul-de-interese-holland/ 



 
 

30 
Proiect derulat de:   
 
 
 

 

„Alegerea vocației este o expresie a personalității”, astfel că tipologia 

care include cei șase factori ar putea fi utilizată pentru a descrie atât 

persoanele, cât și mediile de lucru. 

 Realist – cei care acționează; tind să fie asertivi, competitivi și sunt 

interesați de activități care necesită coordonare motorie, abilitate și 

forță; 

 Investigativ – cei care analizează; personalitățile investigative 

(gânditorii) sunt tipurile de oameni cărora le place să lucreze cu idei și 

concepte. Le place să facă lucruri care implică teorie, cercetare 

intelectuală. 

 Artistic – cei care creează; personalităților artistice (creatorilor) le 

place să gândească în afara limitelor (think outside the box). Le place să 

găsească idei noi și creative și le place să vadă lucrurile dintr-o 

perspectivă diferită. 
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 Social – cei care ajută; personalităților sociale (ajutoare) le place să 

slujească și să-i ajute pe ceilalți. Ei tind să găsească o mare bucurie în a 

forma relații strânse de suport cu ceilalți. 

 Întreprinzător – cei care conving; personalităților întreprinzătoare 

(convingători) le place să conducă oamenii. Au abilități sociale excelente 

și sunt buni în a-i convinge pe alții - deseori sunt descriși ca fiind 

capabili să „vândă gheață unui eschimos”. 

 Convenţional – cei care organizează; personalitățile convenționale 

(organizatorii) sunt organizate, exacte și metodice. Le place ca lucrurile 

să fie făcute la timp și respectă cu strictețe regulile și reglementările. 

Modelul RIASEC5 propune că orice persoană poate avea interese 

asociate cu toate cele șase tipuri de personalitate. Interesele noastre pentru 

acestea sunt apoi clasificate pentru a ne oferi fiecăruia un cod. De exemplu, 

dacă IRCAES ar fi codul tău Holland, acest lucru ar însemna că interesele tale 

s-ar alinia cel mai mult la tipul de personalitate Investigative și apoi la Realist 

urmat de Convențional și așa mai departe. 

În total, există 720 de combinații diferite de tipuri de personalitate. 

Când susțineți un test RIASEC, ar trebui să obțineți un scor care să pondereze 

preferința sau dominanța dvs. pentru toate cele 6 tipuri.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
5  Link pentru testul RIASEC: 
https://uhcc.hawaii.edu/career_explorer/assessments/riasec_multiLang.php   

https://uhcc.hawaii.edu/career_explorer/assessments/riasec_multiLang.php


 
 

32 
Proiect derulat de:   
 
 
 

 

 

4. Planul de carieră 

 

 

    Un inteligent plan de carieră urmăreşte stabilirea: unei ţinte, 

a unui scop, a unei destinaţii!  

  Conţinutul planului de carieră. Etape de elaborare 

 În elaborarea  Planului de carieră  se urmărește parcurgerea succesivă a 

etapelor de autocunoaștere, analiză SWOT, principii directoare, deprinderi 

spre eficiență, misiune personală, fixare a obiectivelor cu stabilirea unor 

planuri de acțiune, roluri, status-uri etc. şi transpunerea lor în practică, în 

domeniile urmărite. 

 Procesul de autocunoastere este prezentat în prima parte a prezentului 

curs. 

A doua etapa o reprezintă Analiza SWOT. Un instrument des utilizat în 

procesele de planificare strategică poate fi folosit şi în planificarea carierei. 

Analiza SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats) se axează 

pe realitatea internă şi externă, examinând părţile tari şi slabe în cadrul 

mediului intern, precum şi oportunităţile şi temerile legate de mediul extern. 
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În opinia practicienilor din sfera managementului resurselor umane, 

structura unei analiza SWOT pentru un individ poate fi prezentată astfel: 

Intern 

Părţi tari (aspecte pozitive 

interioare care pot fi controlate şi pe 

care le putem folosi în planificarea 

carierei) 

Părţi slabe (aspecte negative 

interioare, controlate, pe care avem 

intenţia de a le îmbunătăţi) 

- experienţa profesională; 

- educaţia, cumulând-o pe cea 

academică şi pe aceea dobândită "on-

the-job" şi prin programe de training; 

- cunoştinţe solide în domeniul în 

care activăm; 

- aşa-numitele abilităţi 

transferabile (comunicare, lucrul în 

- lipsa experienţei profesionale; 

- lipsa educaţiei academice, 

orientată greşit în momentul alegerii 

sau lipsa educaţiei specifice 

domeniului de activitate; 

- lipsa obiectivelor personale, a 

autocunoaşterii; 

- abilităţi personale scăzute 
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echipă, leadership etc.) 

- caracteristici personale (etica 

profesională, auto-disciplina, 

rezistenţa la stres, lucrul în condiţii de 

presiune, creativitate, optimism, 

energie); 

- contactele personale / reţeaua de 

prieteni-cunoştinţe; 

- implicarea sau interacţiunea cu 

diverse grupuri sau asociaţii 

profesionale. 

(leadership, inter-relaţionare, 

comunicare, lucrul în echipă); 

- abilităţi scăzute de "vânare" de 

posturi sau locuri de muncă; 

- caracteristici personale negative 

(nivel scăzut al eticii profesionale, 

lipsa disciplinei, a motivaţiei, 

indecizie, timiditate, emotivitate). 

 

Extern 

Oportunităţi (condiţii externe 

pozitive, necontrolabile, dar pe care le 

putem folosi în propriul avantaj) 

Temeri (condiţii externe negative, 

necontrolabile, dar al căror efect îl 

putem prevedea/evita) 

- tendinţe pozitive în domeniu, ce vor 

duce la crearea de noi locuri de muncă 

sau posturi (creştere la nivel 

local/regional/naţional, globalizare, 

progres tehnologic); 

- oportunităţi ce pot fi create prin 

creşterea nivelului educaţiei; 

- domeniul în care lucrăm are o 

- tendinţe negative în domeniu, ce vor 

duce la diminuarea locurilor de 

muncă; 

- concurenţa absolvenţilor/colegilor 

de facultate; 

- concurenţi cu experienţă, abilităţi şi 

cunoştinţe superioare; 

- concurenţi cu abilitaţi de prezentare 
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dinamică avansată ce necesită în mod 

special abilităţi şi cunoştinţe similare 

cu ale noastre; 

- schimbări geo-politice, polarizări 

economice; 

- extinderea / creşterea calitativă a 

reţelei inter-personale din care facem 

parte. 

la interviuri superioare; 

- concurenţi cu CV-uri mai ample şi 

impresionante; 

- obstacole întâlnite de-a lungul 

carierei (lipsa oportunităţilor, a 

educaţiei potrivite, chiar a şansei); 

- posibilităţi reduse de avansare în 

domeniu, concurenţa fiind acerbă; 

 

Analiza este finalizată prin faza de ordonare (ranking) după priorităţi şi 

importanţă a itemurilor de pe fiecare listă, pentru a fi construit astfel profilul 

SWOT al persoanei. 

c. Principiile directoare 

Se recomandă construirea unui plan de carieră care să pornească de la o 

serie de principii directoare care vor fundamenta criterii, standarde, indicatori 

şi proceduri specifice. 

d. Deprinderi spre eficienţă profesională 

Eficienţa profesională a fiecăruia din noi se sprijină atât pe competenţe 

profesionale cât şi pe aptitudinile fiecăruia de a comunica eficient cu ceilalţi. 

Eficienţa activităţii desfăşurate se apreciază în funcţie de indicatorii specifici 

fiecărui domeniu sau post ocupat ori vizat. 

e. Misiunea personală 
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Misiunea reprezintă tocmai rolul şi scopul final al unui individ sau al 

organizaţiei în raport cu sistemul din care face parte. Misiunea este în strânsă 

relaţie cu identitatea individului, respectiv identitatea organizaţională. 

Pentru definirea misiunii personale este foarte importantă raportarea la 

sistemul sau sistemele de apartenenţă. Acelaşi lucru este valabil şi pentru o 

organizaţie. Dacă o organizaţie se va raporta la mediul de afaceri, acţionari, 

salariaţi, opinie publică etc., misiunea personală se va putea raporta la familie, 

organizaţie, grupurile sociale, chiar la societate în general. 

Misiunea profesională personală reprezintă viziunea asupra a ceea ce 

individul va face, personal.  

f. Fixarea obiectivelor  

Obiectivele, ţelurile pe care trebuie să le realizeze de-a lungul unei 

perioade de timp organizaţiile, angajaţii individuali sau doar indivizii umani, 

pot fi exprimate sub formă de : 

► obiective sau ţinte de plan – rezultate cuantificabile care urmează 

a fi realizate şi, care pot fi măsurate în termeni cum ar fi: valoarea 

aptitudinilor şi abilităţilor, volumul vânzărilor, nivelurile de prestaţie a 

serviciului, reducerea costurilor, reducerea procentului de rebuturi etc., în 

funcţie de entitatea care îşi propune aceste ţeluri; 

► sarcini/lucrări/proiecte – de finalizat până la un termen dinainte 

fixat, pentru a se realiza şi analiza rezultatele definite. 

În ceea ce priveşte problematica obiectivelor personale, acestea pot lua 

forma obiectivelor de dezvoltare sau învăţare. Ele se referă la ceea ce ar trebui 

să facă o persoană pentru a-şi perfecţiona bagajul de cunoştinţe şi aptitudini, 
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pentru a-şi spori potenţialul şi a-şi îmbunătăţi performanţa în domeniile 

specificate.  

La stabilirea obiectivului/-velor trebuie avute în vedere următoarele: 

- Valorile personale: principiile sau aspectele personale importante; 

- Scopul personal principal: acel lucru care ne împlineşte în momentul 

realizării lui; 

- Pasiunea pentru un anumit domeniu; 

- Interesul sau nevoia de pe piaţă pentru profesia sau activitatea aleasă; 

- Codificarea genetică: talentele ce atrag în urma dezvoltării lor, 

recunoaşterea de „a fi făcut” pentru aşa ceva; 

Rolul obiectivelor este acela de a produce schimbare. Ele trebuie să 

acopere toate aspectele importante ale muncii (domeniile principale de 

rezultat) şi nu să se concentreze doar pe un singur domeniu, în detrimentul 

celorlalte. 

Este foarte important ca obiectivele să fie SMART . 

SMART este un acronim al caracteristicilor considerate esenţiale pentru 

corecta formulare a unui obiectiv. Cele mai frecvente versiuni ale acronimului 

SMART sunt următoarele:  

• - Specific, Măsurabil, Abordabil, Realist, încadrabil în Timp;  

• - Specific, Măsurabil, reAlizabil, orientat către Rezultat, la Timp;  

• - Stimulativ, Măsurabil, Acceptat de toate părţile interesate, 

Realist, definit în Timp.  
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Se poate observa că cea mai mare diferenţă apare la caracteristicile 3 şi 

4. Folosirea termenului “Realist” alături de “Abordabil” sau “reAlizabil”, este 

oarecum redundantă. În acest sens, considerăm că termenul “realist” este 

inclus deja în “Abordabil” sau “reAlizabil”. Un obiectiv nerealist nu ar putea fi 

nici abordabil, nici realizabil.  

S: Specific/Solicitant – înseamnă că un obiectiv trebuie să fie clar fără 

ambiguităţi, la obiect, uşor de înţeles şi apt să solicite potenţialul existent. 

M: Măsurabil – înseamnă că un obiectiv poate fi cuantificat: cantitativ,  

calitativ, în timp, în bani.  Un obiectiv măsurabil este cel care permite 

stabilirea cu exactitate a faptului că „a fost atins ori nu” sau „în ce măsură a 

fost atins”. De asemenea, un obiectiv măsurabil permite monitorizarea 

progresului atingerii lui. 

A: Abordabil – înseamnă că un obiectiv poate fi dificil, dar nu imposibil 

de atins de către o persoană competentă şi decisă să-şi asume un angajament 

conştient.  

R: Relevant – înseamnă că realizarea obiectivului contribuie la 

atingerea obiectivului general, astfel încât ţelul specific să fie aliniat ţelului 

general. 

T: Temporal – dimensionat în timp, adică de atins în cadrul unei limite 

de timp convenite de comun acord.  

Pe baza obiectivelor formulate se poate elabora planul de acțiuni. Acesta 

este un plan detaliat, pe termen scurt şi mediu, care descrie acțiunile şi pașii 

necesari  aplicării strategiei şi atingerii obiectivelor. Un instrument frecvent 

utilizat în acest scop, datorită eficienței sale, este fişa/diagrama Gantt. 
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5. Metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă 

 

 

Din mai multe cauze putem ajunge în situația să căutăm acel loc de 

muncă, acele atribuții unde activitatea noastră va fi mai recunoscută şi din 

punct de vedere material, și din punct de vedere moral şi unde vom putea 

profita de experiențele și cunoștințele dobândite anterior. Cel mai important 

lucru este ca postul la care ne-am prezentat să fie în concordanță cu 

specialitatea / specializarea și experiențele profesionale, totodată să ne dorim 

postul respectiv.   

Înainte ca cineva să concureze pentru un post sau să se prezinte la o 

firmă, este util să afle cât mai multe informaţii despre compania respectivă, 

cultura acesteia, produsele sale, posibilităţile pe care le oferă (avansare, 

formare, alte dotaţii etc.), totodată despre obligaţiile şi avantajele postului. 

Aceste informaţii vă pot fi de folos în procesul de selectare şi luare a deciziei.      

În cursul căutării unui post nu este important cu ce vă ocupaţi la momentul 

actual şi nu e bine să vă concentraţi numai pe un spectru îngust de atribuţii pe 

care vi le garantează specializarea. E important să aflaţi cât mai multe despre 

sfera de activitate oferită, iar pe baza acestor informaţii să hotărâţi care va fi 

următorul pas.  

Planificarea unei cariere de succes necesită un proces sistematic de 

autoevaluare, explorarea sau studierea pieţii muncii, a locurilor de muncă şi, 

finalmente, campaniile de căutare a unui post de lucru.   
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Autoevaluarea răspunde la întrebarea „Cine sunt eu?”, în aşa fel punând 

bazele ulterioarei alegeri a postului.   

Explorarea sau studierea pieţii muncii, a locurilor de muncă răspunde la 

întrebarea „De ce surse dispun?” şi identifică modalităţile, căile de căutare a 

postului dorit sau a opţiunilor care vi se potrivesc cel mai bine în urma 

autoevaluării.  

Campania de căutare a unui loc de muncă răspunde la întrebarea „Cum 

obţin un loc de muncă?”, acesta fiind un proces continuu, dat fiind faptul că 

situaţia de pe piaţa muncii este în schimbare continuă. 

*** 

Metodele tradiționale de căutare a unui loc de muncă se caracterizează 

prin posibilități limitate, deoarece majoritatea locurilor vacante existente într-

o companie nu sunt anunțate public. Avantajul acestei metode este efortul mic 

depus de solicitant în căutarea unui loc de muncă.   

 

Anunțul  

Una din cele mai vechi și simple metode de căutare a unui loc de muncă 

este informarea din anunţurile publicate de eventualii angajatori în 

numeroase publicaţii, ziare publicitare, ziare naţionale, reviste economice, 

publicaţii de specialitate etc. Persoanele care se află în căutarea unui post de 

muncă pot da şi ele anunţuri în ziare şi în publicaţii de specialitate. Partea cea 

mai importantă a anunţului o constituie, totuşi, conţinutul acestuia şi care, de 

fapt, reprezintă o dificultate pentru cei care caută un loc de muncă.  

Informațiile care trebuie să le conțină anunțul: descrierea exactă a activităţii 
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dorite, cunoştinţe, abilităţi şi experienţă profesională, domeniul de activitate 

căutat, localitatea căutată. 

Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă  

Agenţiile naţionale pentru ocuparea forţei de muncă reprezintă agenţii 

publice care, prin activitatea lor, încearcă să ajute la recrutarea forţei de 

muncă, a candidaţilor la posturile vacante făcute publice de către diverşi 

angajatori de pe teritoriul întregii ţări. Serviciile de consultanţă oferite de către 

aceste agenţii sunt gratuite, ele funcţionând în interesul comunităţii.  

Există şi agenţii sau firme private care se ocupă de recrutarea 

candidaţilor, dar care, spre deosebire de agenţiile naţionale, sunt plătite  de 

către angajatori, pe de o parte, şi solicitanţii pentru un loc de muncă, pe de altă 

parte, pentru a-i ajuta în găsirea candidatului potrivit pentru un anumit post 

de lucru.  

Târgul locurilor de muncă  

Târgul locurilor de muncă este o măsură activă de ocupare a forţei de 

muncă, prin care se realizează întâlnirea, pe teren neutru, a cererii cu oferta de 

locuri de muncă. Astfel, se realizează contactul direct dintre agenţii economici 

şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.   

Poşta  

Transmiterea prin intermediul poştei sau, mai nou, e-mail a CV-ului şi a 

scrisorii de intenţie, în special la adresa companiilor care nu au anunţat locuri 

vacante, reprezintă şi aceasta o modalitate de căutare a unui loc de muncă.  
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Noi metode de căutare a unui loc de muncă  

Aceste metode implică o amplă autoevaluare a celor care sunt în 

căutarea unui job / loc de muncă şi cunoaşterea exactă a postului căutat, 

locaţia şi modalitatea de obţinere a acestuia. Ele oferă candidaţilor acces mai 

rapid şi mai liber la piaţa muncii, ajutându-i, totodată, să candideze la posturi 

care nu au fost anunţate vacante de către diverse companii. Aşa-numitele 

posturi „ascunse” pot fi depistate pe mai multe căi: Internet, networking 

(reţeaua contactelor personale), identificarea angajatorilor şi identificarea 

tendinţelor.  

 

● Internetul  

O metodă modernă de căutare a unui loc de muncă este prin 

intermediul posibilităţilor pe care ni le oferă Internetul. Obţinerea şi 

înţelegerea rapidă a informaţiilor este o poziţie bună de concurs nu numai 

pentru firme, ci şi pentru „persoanele private”, cele ce sunt în căutare de lucru. 

Nu este întâmplător că tot mai mulţi, în special generaţiile mai tinere, încearcă 

să-şi găsească postul visurilor prin intermediul Internetului, iar odată cu 

creşterea numărului celor care îşi caută un loc de muncă on-line, creşte şi 

numărul ofertelor de pe Web. Astfel, în zilele noastre, e mult mai uşor să 

concurăm pentru un post prin Internet. Totodată, este foarte dificilă 

urmărirea, datorită numărului şi varietăţii acestora, a posturilor şi serviciilor 

publicate pe Internet. În favoarea desluşirii acestora, sunt cunoscute două 

metode:  

a) veţi selecta acele firme unde aţi dori să lucraţi şi încercaţi să adunaţi 

cât mai multe informaţii despre acestea; sau  



 
 

43 
Proiect derulat de:   
 
 
 

b) dintre nenumăratele oferte de serviciu veţi alege acelea care sunt 

apropiate vouă, indiferent de firma care publică postul.  

Networking  

Networking-ul sau „reţeaua contactelor personale” este o noţiune din ce 

în ce mai populară, care indică constituirea contactelor personale şi este un 

instrument foarte util pentru oricine. Membrii familiei, rudele, prietenii, 

colegii sau relaţiile lor pot fi foarte folositoare în căutarea unor posturi.  

În acest context, se evidenţiază două tipuri de networking:  

          • formal;  

          • profesional sau informal.  

Networking-ul formal  

Este cunoscut deja faptul că majoritatea posturilor vacante nu sunt 

publice şi că potenţialii candidaţi vor fi găsiţi din cadrul angajaţilor firmei sau 

din cadrul cunoştinţelor.  

Networking-ul profesional sau informal  

Prin networking profesional se presupune iniţierea unor relaţii cu 

persoane dintr-un anumit mediu profesional în care intenţionaţi şi 

dumneavoastră să activaţi în viitor. Asemenea contacte pot fi stabilite, de 

exemplu, dacă vă prezentaţi la întruniri, conferinţe, seminare etc. Ascultaţi cu 

atenţie despre ce vorbesc aceste persoane şi fiţi întotdeauna pregătiţi să 

răspundeţi la întrebarea „Cu ce vă ocupaţi?”. Pentru a obţine rezultate cât mai 

rapide, folosind acest tip de networking, este important să descrieţi 

persoanelor pe care le-aţi contactat cunoştinţele pe care le aveţi în domeniu, 
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să-i întrebaţi opinia vis a vis de calificările necesare pentru a intra, a vă 

încadra în domeniul respectiv.  

Identificarea angajatorilor  

E necesar să identificaţi şi să cercetați potențialii angajatori care ar 

putea corespunde intereselor şi abilităţilor dumneavoastră. Este recomandat 

să vă adresaţi la contactele din reţeaua pe care deja aţi format-o dacă cunosc 

oameni care lucrează în compania ce vă interesează şi la care aţi putea apela 

pentru informaţii. Puteţi trimite, de asemenea, scrisori companiilor respective 

sau să vă interesaţi dacă au locuri vacante. În acest sens, interviurile 

informaționale se constituie în vizite de informare pe care o persoană le 

realizează în organizația pe care o vizitează. Au loc întâlniri cu angajații, se pot 

obține fișe de post, se adună informații referitoare la specificul activităților 

profesionale, etc.  

Identificarea tendinţelor  

Multe din locurile de muncă de astăzi nu au existat cinci sau zece ani în 

urmă. Încercați să identificați ce tip de carieră, profesie ar putea apărea în 

următoarele săptămâni, luni sau ani prin recunoașterea factorilor care creează 

şi stopează ființarea locurilor de muncă: fuziuni, reduceri de personal, 

defocalizări corporative, schimbările demografice, noi produse, noi probleme 

sociale, politica, legislația, provocările de mediu, precum şi alte schimbări  

provocate de promovări, pensii etc. Informaţi-vă permanent, din ziare, reviste, 

știri ş.a.m.d., despre situația la zi cu privire la noile tendințe în sfera angajării 

şi a noilor tipuri de profesii ca ar putea să apară în viitorul apropiat.  
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6. Marketing sau promovare personală. 

 

Promovarea persoanală cuprinde modalitățile prin care o persoană isi 

sistematizeaza si prezinta informatiile despre abilitatile, interesele, 

experientele educationale si profesionale proprii, in vederea atingeii unor 

scopuride carieră. 

 

 

Promovrea  

Promovarea personală 

Componenta instrumentală Componenta atitudinală 

 Curriculum vitae (CV) 

 Scrisoarea de intenţie 

 Cartea de vizită 

 Portofoliul personal 

 Comunicare asertivă 

 Dezvoltarea retelei de 

contacte 

 Pregatirea unui interviu 

de angajare 
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Instrumente și tehnici de promovare personală 

1. Curriculum Vitae  

Curriculum vitae este o prezentare detaliată și structurată a experientei 

educationale si profesionale a persoanei, precum și a competentelor, 

deprinderilor si califiarilor dobandite. 

Oricât de bine ar fi făcut un CV, acesta nu asigură obţinerea unei slujbe; 

cu toate acestea, un bun rezumat al carierei poate asigura invitaţia la interviu. 

CV-ul trebuie gândit ca o „broşură promoţională” în care se prezintă calităţile 

profesionale şi ce s-a realizat până în prezent. Un CV bun ilustrează, de fapt, 

valoarea celui care doreşte a fi angajat.    

Cum trebuie conceput un CV?  

Există o vastă literatură de specialitate privind modul de întocmire a 

unui CV. Cu toate acestea, putem afirma că nu există o formă standard de CV 

unanim acceptată şi recunoscută. Primul pas constă într-o autoevaluare 

sinceră şi întocmirea unei liste cu principalele calităţi, aptitudini şi abilităţi 

personale. Majoritatea candidaţilor pot susţine că au o serie de aptitudini şi 

abilităţi personale, dar dovada existenţei acestora prin intermediul realizărilor 

anterioare sau contextul în care le-au dobândit va garanta credibilitatea CV-

ului.  

Alegeţi apoi tipul de CV care vi se potriveşte sau care este cel mai 

avantajos pentru postul vizat.  

● CV- ul cronologic este organizat pe etape începând cu perioada 

actuală (activităţile cele mai recente) continuând în ordine cronologică (pentru 

Europa) sau învers cronologică (pentru SUA).  
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● CV- ul funcţional se concentrează asupra realizărilor în sine 

(calificări, experiența). Candidatul prezintă posturile deţinute după preferinţa 

sa, punându-se accentul pe sarcinile îndeplinite şi realizările obţinute, 

insistând asupra celor care au legătură directă cu postul vizat.  

● CV- ul combinat conține o listă a abilităților, sumarizează calificările 

importante și include lista cronologică a locurilor de muncă anterioare.  

În general, cel mai utilizat este CV-ul cronologic, dar se poate utiliza şi 

CV-ul funcţional (recomandat persoanelor care au o carieră consolidată în 

domeniul respectiv şi au obţinut o serie de succese, sau persoanelor care au 

schimbat mai multe locuri de muncă). 

 

Stilul CV-ului  

Un CV bun este caracterizat prin formă exterioară clară, structurare 

logică, stil concis, explicit şi evident. Trebuie evitaţi termenii tehnici şi 

expresiile în limbi străine deoarece este posibil ca cel ce le citeşte să nu le 

înţeleagă. Dintr-un CV întocmit cu multă atenţie se poate deduce 

rigurozitatea, priceperea şi atenţia candidatului.  

     Aşadar, Curriculum Vitae:  

★ este un fel de autobiografie a experienţei dumneavoastră 

profesionale care oferă informaţii importante despre propria persoană, este un 

instrument de marketing prin care se pătrunde pe piaţa locurilor de muncă;  

★ există mai multe tipuri de CV şi trebuie să aveţi la îndemână pentru 

orice ocazie particulară, un anumit tip de CV. Nu vă prezentaţi mereu cu 
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acelaşi CV pe care l-aţi conceput, indiferent de specificul firmei, al postului sau 

al circumstanţelor existente;  

★ un CV trebuie să conţină următoarele lucruri: obiectivul 

(menţionarea postului pentru care vreţi să candidaţi), studiile, experienţa 

profesională, abilităţi şi deprinderi, realizări şi premii speciale, cunoştinţe de 

utilizare a calculatorului, limbi străine cunoscute, asociaţii profesionale din 

care faci parte, interese / preocupări / hobby-uri, recomandări;  

★ CV-ul trebuie redactat pe calculator şi să nu conţină greşeli de 

ortografie, să fie scurt și concis (maximum 2 pagini), deoarece în el nu trebuie 

să vă povestiţi viaţa sau să daţi amănunte nesemnificative pentru angajare;  

★ nu folosiţi adjective la superlativ despre dumneavoastră sau despre 

activităţile pe care le-ați întreprins şi nu menţionaţi lucrurile care vă 

defavorizează;  

★ CV-ul trebuie trimis cât mai repede, să fie foarte exact, inteligent 

conceput şi să arate impecabil.  

Conţinutul unui CV  

În ceea ce priveşte conţinutul, CV-ul cronologic (acesta fiind cel mai 

utilizat tip de CV) trebuie să cuprindă următoarele secvenţe importante:  

Componenta Scopul 

Nume, prenume, Adresă: (stradă, nr., localitate, cod, 

ţara), Telefon: (inclusiv prefixul localităţii), Email, 

Data naşterii: (ziua, luna, anul), Starea civilă: 

(opţional)  

Specifică datele de 

contact ale persoanei 
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OBIECTIV:  

Se va trece denumirea postului pentru care se 

candidează (mai ales în situaţia în care organizaţia 

scoate la concurs mai multe posturi). În cazul în care 

candidatul îşi depune CV-ul în mod direct, fără ca 

organizaţia să scoată la concurs vreun post, se vor 

trece aici domeniul / domeniile în care ar dori să 

lucreze solicitantul şi, eventual, obiectivele în cariera 

profesională.  

 

Educatie si formare 

Se trec în ordine invers cronologică perioadele de 

efectuare a studiilor, instituţiile absolvite şi 

localitatea în care sunt acestea, titulatura obţinută la 

absolvire; în cazul absolvirii unei facultăţi este 

suficient să se specifice liceul, fără a specifica şcoala 

generală. Tot aici se trec şi eventualele cursuri de 

perfecţionare la care a participat candidatul, 

certificatul obţinut şi organizaţia profesională prin 

care s-au realizat.  

Oferă o imagine de 

ansamblu asupra 

traseului educațional 

al persoanei. 

 

Evidentiaza interesele 

pentru anumite 

domenii educationale 

si nivelul de cunostinte 

în aceste domenii. 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

Se trec perioadele de timp în ordine invers 

cronologică în care a lucrat candidatul pe diferite 

posturi, funcţia avută, denumirea firmelor respective, 

principalele sarcini şi responsabilităţi pe care le-a 
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îndeplinit în cadrul acestora; dacă există perioade de 

întrerupere în activitate trebuie menţionat motivul 

acestor întreruperi.  

 

APTITUDINI ŞI COMPETENTE  PERSONALE: 

Acesta este capitolul în care se vor trece principalele 

trăsături de caracter, aptitudinile şi abilităţile de care 

dispune candidatul, cu justificarea existenţei lor prin 

activităţile în care le-a descoperit sau dobândit. În 

funcţie de postul vizat, acestea se vor grupa în 

ordinea importanţei (pentru cel care citeşte).    

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 

Se enumeră limbile străine cunoscute de candidat 

indicând şi nivelul: excelent, foarte bine, bine, 

satisfăcător, atât în ceea ce priveşte abilitatea de a 

citi, scrie, cât şi de a vorbi.  

Indică nivelul de 

competențe în 

cunoașterea unor limbi 

străine 

APTITUDINI ŞI COMPETENTE  artistice: 

Sunt descrise aceste aptitudini și se precizează în ce 

context au fost dobândite. 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENTE  sociale: 

Sunt descrise aceste aptitudini și se precizează în ce 

context au fost dobândite. 
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APTITUDINI ŞI COMPETENTE  organizatorice: 

Sunt descrise aceste aptitudini și se precizează în ce 

context au fost dobândite. 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENTE  tehnice: 

Se mentionează tipul de programe de operare 

cunoscutte, nivel de competente. 

 

Alte APTITUDINI ŞI COMPETENTE: 

Sunt enumetare competențe relevante pentru scopul 

de cairera vizat. 

 

Informatii suplimentare 

Sunt incluse alte date utile 

 

Anexe 

Sunt enumerate documentele atașate Cv-ului 

(scrisoare de intenție, portofoliu) 

 

 

Este indicat ca CV-ul6 să se încheie cu fraza ,,Referinţele vor fi furnizate 

la cerere”.  

Instrucțiuni pentru folosirea curriculumului vitae Europass  

                                                 
6  Un CV nu trebuie să fie prea lung: pentru debutanţi maximum 1 pagină, pentru cei cu experienţe 
profesionale vaste de maximum 4 pagini. Un CV mai lung nu va fi citit în întregime. În toate cazurile, 
CV-urile trebuie să fie scrise la calculator, folosind hârtie de culoarea albă, de mărimea A4. CV-ul 
trebuie să fie redactat spaţios, cu margine mare şi tematicile bine delimitate. Este utilă anexarea unei 
fotografii (de mărimea unei fotografii de legitimaţie). 
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Introducere  

Redactarea unui curriculum vitae reprezintă un pas important atunci 

când sunteții în căutarea unei slujbe sau a unui curs de instruire/formare. CV 

–ul este adesea primul contact cu un viitor angajator, de aceea el trebuie să 

atragă imediat atenția cititorului și să demonstreze de ce ar merită să fii 

intervievat.  

Important! De obicei angajatorii nu alocă mai mult de un minut fiecărui 

CV, atunci când fac selecția inițială a aplicațiilor/candidaturilor primite.  

Recomandări generale Atenție la modul cum vă prezentații CV-ul 

Prezentați-vă calificările, aptitudinile și competențele în mod clar și logic, 

astfel încât atributele personale să fie puse în valoare.  

Acordați atenție sporită fiecărui detaliu relevant, atât ca fond cât și ca 

formă; nu există scuză pentru greșelile de ortografie și de punctuație!  

- un CV trebuie să fie concis: în cele mai multe cazuri, două pagini sunt 

suficiente pentru a arăta cine sunteți.  

- dacă experiența dumneavoastră profesională este încă limitată (pentru 

că tocmai ați absolvit școala sau facultatea), inversați ordinea rubricilor și 

începeți cu descrierea studiilor și a pregătirii; scoateți în evidență stagiile de 

practică profesională efectuate în timpul studiilor (a se vedea exemplele 

online);  

- concentrați-vă pe informația esențială, care aduce valoare sporită 

aplicației dumneavoastră; experiența de muncă sau cursurile de pregătire 

vechi sau nerelevante pot fi omise.  

Adaptați CV-ul în funcție de postul pentru care candidați Verificați-vă 

sistematic CV-ul ori de câte ori doriți să-l trimiteți unui angajator, pentru a 
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corespunde profilului cerut; puneți-vă în evidență calitățile în concordanță cu 

cerințele specifice angajatorului. Căutați informații despre compania la care 

urmează să candidați pentru a vă putea adapta CV-ul la profilul căutat.  

Respectați structura modelului Curriculum vitae Europass vă permite 

prezentarea calificărilor, aptitudinilor și competențelor într-o ordine logică:  

- informații personale;  

- descrierea experienței profesionale;  

- descrierea studiilor și a cursurilor de formare   

- inventar detaliat al aptitudinilor și competențelor dumneavoastră, 

dobândite pe parcursul studiilor și formării profesionale, al experienței 

profesionale și vieții cotidiene.  

Fiți clar și concis Profilul dumneavoastră trebuie apreciat de către 

potențialul angajator după câteva minute de lectură a CV-ului.  

Cum să redactați Curriculum Vitae Europass? I. Utilizați interfața 

online sau descărcați modelul de CV: Puteți fie să:  

(a) folosiți interfața online disponibilă pe website-ul Europass  

http://europass.cedefop.eu.int). CV-ul dumneavoastră poate fi apoi salvat în 

directorul ales;  

sau  

(b) să descărcați modelul de CV (Word sau OpenDocument) în limba 

preferată de pe același website și să-l salvați pe unitatea hard a calculatorului 

dumneavoastră; apoi completați diferitele rubrici în coloana din partea 

dreaptă și inserați datele personale.  
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2. Scrisoarea de intenție este un instrument de promovare personală în 

care candidatul isi argumentează interesul si isi justifica candidatura pentru 

un post/o functie. 

Cuprinsul unei scrisori de intenție: 

 Numele candidatului pentru post si date de contact 

 Numele persoanei din organizatie care realizeaza procedura de selectie 

 Formula de salut 

 Fraza de introducere care trebuie sa contina postul vizat, sursa din care 

au fost obtinute date legate de post. 

 2-3 fraze care se refera la competentele candidatului 

 Otivul pentru care acest post este potrivit pentru candidat 

 Solicitarea unui răspuns în legătură cu postul vizat 

 Semnătura de mână a candidatului și data de întocmire a scrisorii. 

Scrisoarea de motivație 

3. Cartea de vizită este o formă succintă de prezentare grafică a 

informațiilor și a datelor de contact ale unei persoane. 

4. Portofoliul personal cuprinde cele mai relevante produse ale 

activității unei persoane în raport cu un anumit scop. 

5. Mapa de angajare: CV-ul, scrisoare de intenție, diplome și 

certificate, scrisori de recomandare, portofoliul personal (dacă este cazul). 
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7. Interviul de angajare 

 

Informați-vă despre organizație 

Citiți dinainte despre organizația la care v-ați depus candidatura. În general, 

pagina „Despre noi” de pe site-ul organizației oferă informații, dar puteți 

consulta și canalele sale de comunicare socială pentru a afla mai multe despre 

activitățile și valorile promovate de organizație. 

Informațiile pe care le veți afla vă vor ajuta să-l convingeți pe viitorul 

angajator că sunteți într-adevăr interesat să lucrați pentru organizația sa.  

 

Purtați haine potrivite pentru această ocazie 

Este recomandat să aveți o ținută profesională neutră pentru interviul de 

angajare. Depinde de tipul organizației la care ați depus candidatura, dar, în 

general, se recomandă a se adopta un stil simplu. 

 

Sosiți mai devreme la interviu 

Este important să ajungeți cu 10-15 minute mai devreme. Acest lucru va arăta 

nu numai că sunteți încântat de această oportunitate, ci vă va oferi și timpul 

necesar pentru a vă adapta la noul mediu, pentru a vă simți confortabil și 

pentru a arunca încă o privire peste notele dumneavoastră. 
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Pregătiți o listă cu punctele forte și punctele slabe 

O întrebare standard în cadrul interviurilor de angajare vă cere să vorbiți 

despre punctele dumneavoastră forte și despre punctele slabe în raport cu 

postul pentru care candidați. Gândiți-vă dinainte la această întrebare. 

Ar trebui să vorbiți cu sinceritate despre punctele dumneavoastră slabe. Dacă 

nu aveți suficientă experiență sau nu aveți o anumită competență – fiți sincer 

și recunoașteți asta. Trebuie doar să arătați cum veți compensa aceste lipsuri 

(de exemplu, sunteți dornic să dobândiți noi cunoștințe), păstrând un ton 

pozitiv.  

 

Dați dovadă de flexibilitate 

Pandemia de COVID-19 ne-a învățat că lumea muncii se poate schimba peste 

noapte. Când vorbiți despre competențele dumneavoastră, puneți în evidență 

flexibilitatea. Este important să vă puteți adapta la diferite medii de lucru (de 

exemplu, munca la distanță sau hibridă) sau să dobândiți noi competențe, 

deoarece acest lucru arată că vă puteți schimba și adapta odată cu compania, 

dacă este nevoie. 

 

Descrieți propriile realizări 

Aceasta este o altă întrebare clasică într-un interviu, la care ar fi bine să vă 

pregătiți răspunsul. Faceți o listă a propriilor realizări, relevante pentru acest 

post, și fiți gata să le prezentați dacă sunteți întrebat. 

Dacă nu aveți multă experiență profesională, vă puteți gândi la exemple 

relevante din școală, universitate sau chiar din viața de zi cu zi. Dacă aveți mai 
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multă experiență profesională, puteți întocmi o listă de proiecte anterioare 

relevante, împreună cu rezultatele și impactul acestora, pentru a le arăta 

angajatorului.  

 

Puneți întrebări 

Un bun interviu de angajare trebuie să se desfășoare ca o conversație, nu ca un 

interogatoriu. Înainte de interviu, gândiți-vă ce întrebări ați dori să puneți 

intervievatorului. De exemplu, puteți pune întrebări despre politica de lucru la 

domiciliu, despre evoluția postului în viitor sau despre echipa în care veți fi 

integrat. 

 

Fiți atent la limbajul corpului 

Limbajul corpului este adesea subestimat de candidați, dar este un element 

esențial al interviului de angajare. Stați drept pe scaun și uitați-vă direct în 

ochii intervievatorilor când vorbiți.  

 

Reafirmați-vă interesul față de postul pentru care candidați 

La sfârșitul interviului, subliniați din nou că sunteți interesat de postul pentru 

care candidați și mulțumiți intervievatorului pentru această oportunitate. 

 

Interviu de angajare online 

Numărul de interviuri online este în creștere de când tot mai mulți 

oameni lucrează de acasă. Un interviu de angajare online poate fi o provocare, 

mai ales când este singurul lucru care stă în calea obținerii locului de muncă 
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visat. EURES7 oferă sfaturi utile pentru a vă impresiona viitorul angajator și a 

vă prezenta în cea mai bună lumină „virtuală”. 

Înainte de interviu 

Testați-vă dispozitivul 

Mai întâi, trebuie să aflați care este instrumentul preferat al 

angajatorului. Fie că este Google Hangouts, Microsoft Teams, Skype sau 

Zoom, asigurați-vă că știți să folosiți software-ul și că este compatibil cu 

dispozitivul dumneavoastră.  

 

Faceți-vă un plan de rezervă 

Faceți-vă un plan de rezervă în cazul în care aveți probleme tehnice în 

ziua interviului. Puteți avea la îndemână încă un dispozitiv deja testat sau îi 

puteți cere în prealabil intervievatorului un număr de telefon la care să-l puteți 

suna în cazul în care apar probleme tehnice. 

Fiți punctual. Ca și la interviurile față în față, este bine să fiți cu 10 

minute înainte. 

Alegeți locul perfect. Alegeți un loc bun cu lumină naturală pentru ca 

intervievatorul să vă vadă clar.  

Înlăturați factorii perturbatori. Nu uitați să dezactivați notificările de pe 

dispozitivul dumneavoastră.  

Pregătiți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări puse la interviu. De 

asemenea, puteți avea la îndemână CV-ul și scrisoarea de intenție ca referințe 

rapide.  

                                                 
7  https://www.anofm.ro/eures/  

https://www.anofm.ro/eures/
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Îmbrăcați-vă ca și cum ați merge la un interviu față în față. Prima 

impresie este importantă și, de aceea, trebuie să aveți o ținută profesională 

chiar dacă sunteți în salonul de acasă. 

În timpul interviului 

Interviurile online pot avea uneori un decalaj audio, ceea ce înseamnă că 

puteți întrerupe pe cineva fără să vreți. Pentru a evita acest lucru, ascultați-l cu 

atenție pe intervievator și așteptați câteva secunde înainte să vorbiți. 

 

După interviu 

Scrieți un e-mail de mulțumire8 

Ca la alte interviuri de angajare, trimiteți intervievatorului un e-mail de 

mulțumire. E-mailul arată că sunteți atent și recunoscător pentru șansa 

oferită. 

Informați-vă despre stadiul procedurii 

În organizațiile mari, procedura de recrutare poate fi de durată, așa că 

înarmați-vă cu răbdare. Asta nu înseamnă că nu trebuie să vă interesați din 

când în când de stadiul procedurii, pentru a vă exprima astfel interesul față de 

postul vacant. 

                                                 
8  Model: Scrisoare de mulțumire după un interviu de succes.  
Stimată Doamnă/Domnule…….., 
Vă mulțumesc că mi-ați acordat șansa de a participa la interviu. Mi-a făcut deosebită plăcere să cunosc 
compania din care faceți parte. Trebuie să vă mărturisesc că în urma discuției interesul pe care îl 
aveam față de poziția disponibilă din cadrul companiei dvs. a crescut și mai mult. 
Concret, poziția pe care mi-ați prezentat-o este extrem de interesantă și reprezintă o provocare pentru 
mine. 
Consider că experiențele mele ca agent vânzări și ca manager zonal mă vor ajuta să aduc o contribuție 
semnificativă companiei. 
Apreciez încă o dată timpul acordat și dacă mai aveți nevoie de alte informații, vă rog să mă contactați 
la numărul 074111777. 
Cu stimă, 
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8. Cum poate ajuta social media în carieră ?9 

 

Social media este din ce în ce mai utilizată de către angajatori pentru 

recrutarea specialițtilor sau candidaților cu potențial. Recruterii pot cauta pe 

site-urile de socializare informații despre candidați care îi pot determina să te 

îi invite la un interviu sau să îi angajeze.  

Construirea unui profil profesional 

Pentru construirea unui profil profesional, există trei variante: 

construirea propriului site, care poate necesita o investiție financiară, 

construirea unui blog sau, cea mai simpla metodă, utilizarea site-urilor 

specializate. Profilul profesional trebuie să cuprindă informații personale, 

informații despre experiență, studiile și calificările deținute, iar un atu îl 

reprezintă recomandările primite de la colaboratori, foști colegi de muncă. 

Beneficiile acestui profil profesional se referă atât la creșterea vizibilității 

online a persoanei, cât și la construirea unei cărți de vizită pe care să o 

promoveze. 

Rețele sociale și networking 

Una dintre cele mai utilizate căi de comunicare, dar și de promovare 

sunt rețelele sociale. Utilizarea retelelor sociale este o componentă esențială în 

realizarea networking-ului și dezvoltarea carierei. 

LinkedIn este cea mai mare rețea de socializare profesională. 

                                                 
9  https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/vizualizareArticol/729/Cum-te-poate-ajuta-social-media-in-
cariera. 
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De asemenea, se poate utiliza rețeaua socială Facebook pentru a găsi noi 

oportunități de job-uri sau de dezvoltare a carierei, făcând cunoscut în rândul 

contactelor dorința de angajare sau de a schimba locul de muncă. În acest 

sens, trebuie acordată atenție pozei de profil, precum și informațiilor 

menționate, care trebuie să aibă un caracter profesional.  

Desi este un site foarte utilizat în întreaga lume, Twitter nu este la fel de 

popular și în Romania, numărul de utilizatori fiind foarte redus. Totuși, există 

companii care publică anunțuri de job-uri pe pagină de Twitter. 
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9. Educație și comportament antreprenorial 

 

 

Educația antreprenorială reprezintă procesul de 

conștientizare a antreprenoriatului ca alternativă de carieră și de 

formare a competențelor necesare întemeierii și dezvoltării afacerilor. 

Inițierea și dezvoltarea unei afaceri presupune o muncă susținută de 

informare, organizare, planificare și coordonare a unor activități complexe și 

diverse. Desfășurarea unei activități independente sau inițierea unei afaceri 

necesită, pe lângă motivație și o idee bună, cunoștințe despre: 

 comportament antreprenorial; 

 înființarea și înregistrarea unei afaceri; 

 forme juridice de organizare a afacerilor; 

 elaborarea planurilor de afaceri;  

 aspecte legislative care reglementează domeniul antreprenorial. 
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METODOLOGIE 

Nr.
crt. 

Tematica 
sesiunii 

Obiectivele 
sesiunii 

Conținutul 
sesiunii 

Metode de 
instruire 

Timp  
(orientativ) 

Desfășurare sesiune 

1. Autocunoaş
tere.  
Încrederea 
în sine 

Participantii 
se vor 
familiariza cu 
noțiunile de 
autocunoaște
re și 
încredere în 
sine. 
 

Ce este 
autocunoașt
ere?  
Cum 
definim 
încrederea 
în sine?  
 

Prezentare 
interactivă 
Discuţii/ 
Dezbatere 
Exerciţii de 
auto-reflecţie 

90 min Activitate de cunoaștere: 
Ce avem în comun 
Formatorul anunță câte o 
caracteristică, de ex.: „persoane 
care au copii/ pisici/ căței”. Toți 
cei care au copii sau care se 
identifică cu caracteristica 
menționată de formator trebuie 
să-și schimbe locul în colțul sălii. 
Pe măsură ce formatorul 
continuă să numească 
caracteristici, persoanele care se 
identifică cu fiecare caracteristică 
în parte se duce în locul indicat 
de acesta.  
Acest exercițiu creează o stare 
plăcută la nivelul grupului și 
formează o legatură între membri 
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prin intermediul caracteristicilor 
comune. (20 min) 
Întrebări debriefing: Ce v-a 
plăcut la acest exerciţiu? Cum v-
aţi simţit când aţi văzut că aveţi 
în comun mai multe lucruri cu 
ceilalţi? 
 
Formatorul livrează noţiunilore 
teoretice care structurează 
informaţia şi dezvoltă un limbaj 
comun specific (10min) 
Dezbateri pe baza informațiilor 
primite (5 min) 
 
40 min sunt alocate pentru lucru 
pe fișele de lucru, după cum 
urmează : 
 30 min Fișa de lucru nr. 1. 

Exercitiu de 
autocunoaștere. 

Pentru a răspunde la întrebarea 
Cine sunt eu?, formatorul va 
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solicita ca fiecare participant să 
completeze cele 3 coloane din 
tabel.  
Fiecare participant va răspunde și 
va evidenția: ce îi place mai mult, 
ce îi place mai puțin și ce îi este 
indiferent. 
 
Apoi se formează perechi şi 
fiecare participant povesteşte 
celuilalt ce a scris. Fiecare 
persoană împărtăşeşte timp de 5 
minute. 
 
Întrebări debriefing: Cum v-aţi 
simţit? Aţi descoperit puncte 
comune? Dar diferenţe? 
 
 20 min Fișa de lucru 2.  

 
Formatorul va solicita fiecărui 
participant să completeze tabelul  
răspunzând la următoarele 
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întrebări:  
• Ce îmi spune asta despre mine? 
• Ce am învățat din trecut? 
• Ce îmi „spune” că aș putea să fac 
în viitor? 
Unde am devenit mai bun/ă? 
Fiecare participant își va contura 
propria concluzie. 
 
Întrebări debriefing: Ce aţi 
descoperit nou la voi? Cum vi s-a 
părut exerciţiul? 
 
Formatorul realizează fixarea 
cunoștințelor (5 min) 
Recapitulează lucrurile esențiale 
care au fost aduse în discuție. 
Verifică dacă participanții au 
înțeles elementele de bază.  
De exemplu: „Mi se pare că cele 
mai importante chestiuni 
discutate până acum sunt… Am 
uitat ceva?”. 
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2. Piața 
muncii 
Analiza 
pieței 
muncii 

Participanții 
vor identifica 
elementele ce 
alcătuiesc 
piața muncii 

Piața 
muncii. 
Tendințe de 
angajare 
Cerere și 
ofertă de 
forță de 
muncă. 
Analiză date 
statistice  
  

Prezentare 
interactivă  
Discuţii/ 
Dezbatere 
Exerciţiu de 
grup 

90 min Formatorul livrează noţiunile 
teoretice care structurează 
informaţia şi dezvoltă un limbaj 
comun specific (20 min) 
Dezbateri pe baza informațiilor 
primite (10 min) 
 
55 min sunt alocate pentru lucru 
pe echipe 
Formatorul va solicita ca cei 12 
participanți să se împartă in 2 
echipe de lucru. Astfel, prima 
echipă va identifica elementele 
pozitive ce caracterizează piața 
muncii, subliniind mecanismele 
specifice persoanelor cu 
deficienţe de auz.  
Pe de altă parte, echipa de lucru 
nr. 2 va identifica elementele 
negative prezente în piața muncii, 
subliniind mecanismele specifice 
persoanelor cu deficienţe de auz. 
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Fiecare grupa își va desemna un 
reprezentant pentru a prezenta 
punctul de vedere comun.  
 
Formatorul realizează fixarea 
cunoștințelor (5 min) 
Recapitulează lucrurile esențiale 
care au fost aduse în discuție. 
Verifică dacă participanții au 
înțeles elementele de bază.  
 

3. Evaluarea 
Ocupațiilor. 
Alegerea 
Carierei 
 

Participanții 
vor defini 
conceptul de 
carieră. 
Cum corelăm 
crearea unui 
loc de muncă 
cu 
competențele 
unei 
persoane? 
 

Definiție 
concept 
ocupație 
Definiție 
concept 
carieră 
Care sunt 
factorii care 
determină 
alegerea 
carierei? 
Factori 

Prezentare 
interactivă  
Discuţii/ 
Dezbatere 
Exerciţii de 
auto-reflecţie 

90 min Formatorul livrează noţiunile 
teoretice care structurează 
informaţia şi dezvoltă un limbaj 
comun specific (20 min) 
Dezbateri pe baza informațiilor 
primite (10 min) 
 
45 min sunt alocate pentru 
completarea chestionarului 
pentru modelul/testul RIASEC 
disponibil la următorul link: 
https://uhcc.hawaii.edu/career_

https://uhcc.hawaii.edu/career_explorer/assessments/riasec_multiLang.php
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externi 
Factori 
interni 
Stadiile 
carierei 
Criteriile de 
alegere a 
carierei 
 

explorer/assessments/riasec_mu
ltiLang.php 

 
Formatorul va solicita ca fiecare 
participant să acceseze link-ul si 
să selecteze limba de completare 
dorită (limba română fiind 
disponibilă), explicând foarte 
detaliat mecanismul testului 
RIASEC. 
Formatorul anunță ca 30 min 
sunt acordate pentru completare, 
apoi fiecare participant 
menționează codul generat și 
explică în ce măsură consideră ca 
i se potrivește. 
 
Formatorul realizează fixarea 
cunoștințelor (5 min) 
Recapitulează lucrurile esențiale 
care au fost aduse în discuție. 
Verifică dacă participanții au 
înțeles elementele de bază. 

https://uhcc.hawaii.edu/career_explorer/assessments/riasec_multiLang.php
https://uhcc.hawaii.edu/career_explorer/assessments/riasec_multiLang.php
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4. Planul de 
carieră 
 

Participanții 
vor identifica 
conţinutul 
planului de 
carieră.  
Etape de 
elaborare ale 
planului de 
carieră 
 

Autocunoașt
ere 
Analiza 
SWOT 
Principiile 
directoare 
Eficienţa 
profesională 
Misiunea 
personală 
Fixarea 
obiectivelor 
(SMART) 
 

Prezentare 
interactivă  
Discuţii/ 
Dezbatere 
Exerciţii de 
auto-reflecţie 
Exerciţiu de 
grup 

90 min Formatorul livrează noţiunile 
teoretice care structurează 
informaţia şi dezvoltă un limbaj 
comun specific (15 min) 
Dezbateri pe baza informațiilor 
primite (10 min) 
 
60 min sunt alocate pentru lucru 
pe Fișa de lucru nr. 3.  
Formatorul va solicita ca fiecare 
participant să-și creeze un plan 
de acțiune pe termen mediu 
pentru cariera sa.  
Formatorul menționează că se 
poate dezvolta acest instrument 
adăugând orice alt factor pe care 
îl consideră util. 
După completarea fișei, 
participanții fac grupuri de câte 4 
persoane şi îşi discută planurile, 
ceilalţi oferind sugestii sau 
perspective noi fiecăruia. 
Participanţii au disponibile 20 de 
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minute. 
La final, participanţii doritori pot 
să spună cum arăta planul lor 
iniţial şi ce au adăugat din 
discuţia de grup. 
Întrebări debriefing: A fost util 
acest exerciţiu? Cum a fost 
interacţiunea cu grupul? Aţi 
adăugat ceva din perspectivele 
sau sugestiile altora? A fost ceva 
ce nu v-a plăcut la acest 
exerciţiu? 
 
Formatorul realizează fixarea 
cunoștințelor (5 min) 
Recapitulează lucrurile esențiale 
care au fost aduse în discuție. 
Verifică dacă participanții au 
înțeles elementele de bază. 
 

5. Metode de 
căutare a 
unui loc de 

Participanții 
vor identifica 
metodele de 

Metodele 
tradiționale/
netradiționa

Prezentare 
interactivă  
Discuţii/ 

90 min Formatorul livrează noţiunile 
teoretice care structurează 
informaţia şi dezvoltă un limbaj 
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muncă   căutare a 
unui loc de 
muncă   
 

le de căutare 
a unui loc de 
muncă 
Networking-
ul formal 
Networking-
ul 
profesional 
sau informal 
Identificarea 
angajatori-
lor 
Identificarea 
tendinţelor 
 

Dezbatere 
Exerciţii de 
auto-reflecţie 
Exerciţiu de 
grup 
Joc de rol 

comun specific (10 min). 
Dezbateri pe baza informațiilor 
primite (5 min) 
 
70 min sunt alocate după cum 
urmează : 
 30 min Fișa de lucru nr. 4.  

Formatorul va solicita ca fiecare 
participant să enumere/ 
identifice cinci modalități posibile 
de localizare a angajatorilor, 
pentru un domeniu de activitate 
la alegere.  
Apoi formatorul va împărţi 
participanţii în 3 grupuri şi vor 
avea ca sarcină să găsească cât 
mai multe modalităţi de 
localizare a angajatorilor posibile. 
 
Apoi, fiecare grup va stabili care 
sunt elementele caracteristice 
pentru un “angajator ideal” şi ce 
modalităţi din cele identificate se 
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potrivesc. 
 
Fiecare grup va prezenta timp de 
5 minute. 
 
Întrebări debriefing: A fost util 
acest exerciţiu? A fost greu să vă 
definiţi angajatorul ideal? Dar 
să găsiţi modalităţi de 
identificare a acestuia? 
 
 40 min Fișa de lucru nr. 5.  

 
Formatorul va împărţi 
participanţii în 4 grupuri va cere 
fiecărui grup să completeze 
tabelul propus asupra realizării 
unui interviu de informare la o 
organizație. 
 
Apoi, în acelaşi grupuri, 
participanţii vor face un joc de 
rol, participanţii având rolul de 
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angajator, potenţial candidat şi 
observator. Jocul de rol va avea o 
durată de 15 minute. 
 
Întrebări debriefing: Cum vi s-a 
părut acest exerciţiu? Cum v-aţi 
simţit în postura ahagatorului şi 
cum vi s-au părut întrebările 
adresate? Aţi mai adăuga şi alte 
întrebări? 
 
Formatorul realizează fixarea 
cunoștințelor (5 min) 
Recapitulează lucrurile esențiale 
care au fost aduse în discuție. 
Verifică dacă participanții au 
înțeles elementele de bază. 
 

6. Marketing 
sau 
promovare 
personală. 

Instrumente 
și tehnici de 
promovare 
personală 
CV-ul 

Promovarea 
personală 
Componenta 
instrumenta
lă: 

Prezentare 
interactivă  
Discuţii/ 
Dezbatere 
Exerciţii de 

90 min Formatorul livrează noţiunile 
teoretice care structurează 
informaţia şi dezvoltă un limbaj 
comun specific (25 min) 
Dezbateri pe baza informațiilor 
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Scrisoarea de 
intenţie 
Cartea de 
vizită 
Portofoliu de 
angajare 
 

Curriculum 
vitae (CV) 
Scrisoarea 
de intenţie 
Cartea de 
vizită 
Portofoliul 
personal 

auto-reflecţie 
 

primite (15 min) 
 
45 min sunt alocate pentru CV-
ului personal şi a unei scrisori de 
intenţie. 
Formatorul propune ca fiecare 
participant să-și alcătuiască 
propriul CV model Europass (25 
min) 
 
Formatorul solicită ca fiecare 
participant să redacteze o 
scrisoare de intenție pentru o 
poziție ipotetică de consilier în 
carieră la o fundație. (20 min) 
 
Întrebări debriefing: Cum vi s-au 
părut aceste exerciţii? Credeţi că 
aţi reuşit să creaţi un CV şi o 
scrisoare de intenţie 
convingătoare? De ce? 
 
Formatorul realizează fixarea 
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cunoștințelor (5 min) 
Recapitulează lucrurile esențiale 
care au fost aduse în discuție. 
Verifică dacă participanții au 
înțeles elementele de bază. 
 

7. Interviul de 
angajare 
 

Participanții 
vor contura 
datele 
esențiale ce 
vizează 
interviul de 
angajare 
Desfășurarea 
interviului de 
angajare 
online 
 

Înterviul de 
angajare 
(posibile 
întrebări) 
Pregatirea 
interviului 
de angajare 
online 

Prezentare 
interactivă  
Discuţii/ 
Dezbatere 
Joc de rol 

90 min Formatorul livrează noţiunile 
teoretice care structurează 
informaţia şi dezvoltă un limbaj 
comun specific (20 min) 
Dezbateri pe baza informațiilor 
primite (10 min) 
 
55 min sunt alocate pentru lucru 
pe Fișa nr. 6.  
Formatorul împarte participanţii 
în perechi şi fiecare dintre ei intră 
în două roluri diferite (1 
angajator și 1 candidat pentru un 
post vacant) Formatorul poate 
alege care este acest post. 
Pe baza unor posibile întrebări 
ale intervievatorilor, va decurge 
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interviul de angajare. 
Jocul de rol durează 10 minute. 
Apoi perechile care doresc pot să 
joace jocul de rol în faţa celorlalţi. 
Întrebări debriefing: Care au fost 
întrebările care au rificat 
dificultate? Cum v-aţi simţit can 
angajator? Cum v-aţi simţit în 
rolul de candidat?  
 
Formatorul realizează fixarea 
cunoștințelor (5 min) 
Recapitulează lucrurile esențiale 
care au fost aduse în discuție. 
Verifică dacă participanții au 
înțeles elementele de bază. 
 

8.  Cum poate 
ajuta social 
media în 
carieră ? 

Participanții 
vor contura 
avantajele 
social media 
în 
promovarea 

Construirea 
unui profil 
profesional 
Retele 
sociale si 
networking 

Prezentare 
interactivă  
Discuţii/ 
Dezbatere 
 

90 min Formatorul livrează noţiunile 
teoretice care structurează 
informaţia şi dezvoltă un limbaj 
comun specific (25 min) 
Dezbateri pe baza informațiilor 
primite (15 min) 
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profesională LinkedIn 
Beneficiile 
utilizării 
social media 
 

45 min sunt alocate pentru 
completarea unui cont de 
LinkedIn. 
Formatorul solicită ca fiecare 
participant să-și creeze un profil 
profesional pe LinkedIn și va 
acorda asistență acolo unde este 
nevoie. 
 
Întrebări debriefing: Cât de greu 
sau uşor a fost să vă creaţi 
contul? Care au fost cele mai 
mari dificultăţi?  
 
Formatorul realizează fixarea 
cunoștințelor (5 min) 
Recapitulează lucrurile esențiale 
care au fost aduse în discuție. 
Verifică dacă participanții au 
înțeles elementele de bază. 
 

9. Educație și 
comporta-

Participanții 
se vor 

Comportam
ent 

Prezentare 
interactivă  

90 min Formatorul livrează noţiunile 
teoretice care structurează 
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ment 
antrepreno-
rial 

familiariza cu 
conceptele de 
educație și 
comporta-
ment 
antrepre-
norial 
 

antreprenori
al; 
Înființarea și 
înregistrarea 
unei afaceri; 
Forme 
juridice de 
organizare a 
afacerilor; 
Elaborarea 
planurilor 
de afaceri; 
aspecte 
legislative 
care 
reglementea
ză domeniul 
antrepreno-
rial 
 

Discuţii/ 
Dezbatere 
Exerciţii de 
auto-reflecţie 
Joc de creaţie 

informaţia şi dezvoltă un limbaj 
comun specific (5 min) 
Dezbateri pe baza informațiilor 
primite (5 min) 
 
75 min sunt alocate pentru lucru 
pe Fișa nr. 7. Test de 
competenţe antreprenoriale  
Formatorul solicită ca fiecare 
participant să completeze un de 
competenţe antreprenoriale și va 
acorda asistență acolo unde este 
nevoie. 
 
Participanţii care doresc vor 
împărtăşi rezultatele testului (10 
min). 
 
Apoi participanţii fi împărţiţi în 3 
grupuri şi fiecare grup va trebui 
să reprezinte într-un mod creativ, 
cum arată un bun antreprenor şi 
ce competenţe antreprenoriale 
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sunt cele mai importante. 
 
Fiecare grup va prezenta 
rezultatele timp de 5 minute. 
 
Întrebări debriefing: 
Formatorul realizează fixarea 
cunoștințelor (5 min) 
Recapitulează lucrurile esențiale 
care au fost aduse în discuție. 
Verifică dacă participanții au 
înțeles elementele de bază. 
 

10. Evaluare  și 
sesiune de 
feedback 

  Auto-
reflecţie/ 
brainstormin
g 
Discuţii 
Chestionar de 
feedback 

90 Formatorul rezumă ce s-a realizat 
prin repetarea subiectului 
cursului şi a părţilor principale 
ale acestuia (20 min.) 
Formatorul evaluează cursul 
împreună cu participanţii, 
cerându-le participanţilor să 
spună fiecare pe rând ce au 
învăţat din curs şi ce ar dori să 
pună în practică din lucrurile 
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învăţate. (40 min.) 
Evaluarea orală va fi 
suplimentată şi de o evaluare 
scrisă. 
Participantii vor completa 
formularul de feedback (20 min.) 
Formatorul spune grupului care 
sunt impresiile şi sentimentele 
despe curs. (5 min.) 
Formatorul va lăsa datele de 
contact, în cazul în care 
participantii doresc să-l 
contacteze dacă au întrebări 
despre subiectul cursului. (5 
min.) 
 

     Total 
900 min 

 

15h  
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Anexe. Fișe de lucru 

Fișa 1. Exercitiu de autocunoaștere 

Cine sunt eu? 

Pentru acest exercițiu ai nevoie de o foaie de hârtie și un pix, sau poți lucra 

direct într-un document editabil pe care să îl salvezi și să-l accesezi oricând vei 

dori. 

Cine sunt eu – este un exercițiu în care vei răspunde la întrebările din 

coloanele ce urmează. Poți avea în vedere atât aspectele care îți plac precum și 

cele care poate îți plac mai puțin la tine, măcar un total de 10 pentru 

răspunsuri  pentru fiecare coloană. 

După ce ai completat în coloane, poți folosi 3 culori diferite, pentru a 

evidenția: ce îți place mai mult, ce îți place mai puțin și ce te lasă indiferent/ă 

(este doar o constatare factuală, care nu neapărat generează o emoție) -  cu 

privire la cele constatate despre tine. 

 Cine am fost eu acum 
5-10 ani? 

Cine sunt eu acum? Cine îmi doresc să fiu 
peste  3 / 5/ 10  ani? 
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Fișa 2.  

Următorul tabel te invită să meditezi la traseul pe care l-ai parcurs trecând de 

la trecut la prezent, completând în continuare: 

Ce îmi spune asta 
despre mine? 

  

 

 

Ce am învățat din 
trecut? 

 

  

  

Ce îmi „spune” că 
aș putea să fac în 
viitor? 

 

 

  

  

Unde am devenit 
mai bun/ă? 

 

 

  

  

Concluzii 
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Fișa 3.  

Exercițiu 

Urmând modelul de mai jos, creați un plan de acțiune pe termen mediu pentru 

cariera dvs. Puteți dezvolta acest instrument adăugând orice alt factor pe care 

îl considerați util. 

Pași Timp Resurse Posibile 
obstacole 

Posibilități de a le 
depăși 

Observații 
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Fișa 4.  

Exercițiu 

Enumerați cinci modalități posibile de localizare a angajatorilor. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Fișa 5.  

Exercițiu 

Imaginați-vă că sunteți pe cale să organizați un interviu de informare la o 

instituție care vă interesează. Completați (și dezvoltați) următorul formular: 

 

Poziția profesională care vă interesează:  

Câteva instituții unde vă puteți angaja în această poziție și care v-ar interesa: 

Câteva posibile personale pe care le-ați aborda în legătura cu acest interviu 

(nume sau funcția): 

Enumerați posibilele elemente care v-ar interesa, în legatură cu locul de 

muncă vizat 

Formulați cinci întrebări pe care aţI dori să le adresați unui potențial 

angajator, în legatură cu locul de muncă dorit: 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 
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Fișa 6. Posibile întrebări ale intervievatorilor 

 

Ce experiență ai în acest domeniu de activitate? 

Care este pregătirea ta școlară? 

De ce dorești să devii? 

De ce ai ales acest domeniu și nu altul? 

Care este cea mai importantă experiență profesională pentru tine?  

Descrie-te în 3 cuvinte. 

Care este cel mai dificil lucru pe care l-ai făcut în ultimul an și cum ai acționat? 

Care este cea mai mare realizare a ta? 

Consideri că școala te-a pregătit pentru acest post? 

Descrie o situație de conflict cu colegii și modul în care l-ai abordat 
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Fișa 7. Test de competenţe antreprenoriale10 

Următorul test vă poate ajuta să decideţi dacă antreprenoriatul este o opţiune 

potrivită pentru dumneavoastră. Conţine 50 de afirmaţii referitoare la 

calităţile unui antreprenor de succes. Citiţi fiecare enunţ pentru a decide dacă 

afirmaţia respectivă vi se potriveşte. Dacă afirmaţia este adevărată pentru 

dumneavoastră, încercuiţi cifra care corespunde coloanei “Adevărat”, de lângă 

acel item. Dacă afirmaţia este falsă în cazul dumneavoastră, încercuiţi cifra 

care corespunde coloanei “Fals”, de lângă acel item.  

Nu vă gândiţi foarte mult timp la răspunsuri şi asiguraţi-vă că aţi răspuns la 

fiecare afirmaţie. 

 

                                                 
1 0  Chestionar disponibil online la: http://cdn.think-business.ro/wp-content/uploads/2014/12/Test-
pentru-evaluarea-competentelor-antreprenoriale-1.pdf. 

http://cdn.think-business.ro/wp-content/uploads/2014/12/Test-pentru-evaluarea-competentelor-antreprenoriale-1.pdf
http://cdn.think-business.ro/wp-content/uploads/2014/12/Test-pentru-evaluarea-competentelor-antreprenoriale-1.pdf
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Scorare  

Adunaţi numerele pe care le-aţi încercuit la fiecare afirmaţie.   

Veţi obţine un scor între 50 şi 100. Notaţi acest scor în spaţiul de mai jos.  

Total: ___________  

Interpretarea scorurilor  

  

Nici un test nu vă poate spune cu siguranţă dacă veţi avea succes ca 

antreprenor. Tot ceea ce poate face acest test este să vă arate unde vă situaţi în 

raport cu cei care au avut succes ca antreprenori. Nici chiar deţinerea tuturor 

calităţilor unui antreprenor nu vă garantează succesul. Testul vă poate oferi 

însă un punct de plecare – o modalitate de a evalua unde vă situaţi referitor la 

angajarea pe cont propriu şi cât de mult efort ar trebui să depuneţi pentru 

asta. Având în vedere potenţialele riscuri implicate, este important să vă 

cunoaşteţi punctele tari şi punctele slabe înainte de a analiza opţiunea 

antreprenoriatului.  

Dacă aţi obţinut un scor scăzut sau mediu (orice scor sub 84), ar fi bine să vă 

reconsideraţi opţiunile cu atenţie. Persoanele cu scoruri mici (50 - 66) ar 

trebui, în primul rând, să discute cu familia, prietenii şi cu profesionişti în 

domeniu înainte de a renunţa la locurile lor de muncă. Deşi există foarte 

puţine obstacole care nu pot fi depăşite (oricând puteţi învăţa ce este un plan 
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de afaceri, vă puteţi îmbunătăţi abilităţile matematice sau de managementul 

timpului), unele tipuri de personalitate pur şi simplu nu sunt potrivite pentru 

antreprenoriat. De exemplu, dacă evitaţi să vă asumaţi riscuri, dacă preferaţi 

să vi se spună ce să faceţi, dacă nu aveţi nici măcar o idee despre un lucru pe 

care îl puteţi crea, vinde sau îmbunătăţi, atunci antreprenoriatul probabil că 

nu este pentru dumneavoastră.  

Dacă aţi obţinut un scor între 84 şi 100 sau simţiţi că sunteţi pregătit(ă) 

pentru a începe propria dumneavoastră afacere, atunci este important să vă 

exploraţi opţiunile şi să începeţi să planificaţi. 

 

 

 


