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Prefață
Tinerii reprezintă premisa unei dezvoltări sustenabile pentru orice societate. 
Tranziția de la tinerețe la maturitate este un proces complex, în care tinerilor li se 
cere să ia decizii importante în termeni sociali, psihologici și economici. Aceste 
decizii le determină cursul și calitatea vieții. O decizie incorectă privind educația 
și viitorul parcurs în carieră poate duce la eșecuri în obținerea unui loc de muncă 
decent și poate avea un impact de durată asupra competențelor profesionale dar și 
a veniturilor. 
Schimbările tot mai dese pe piața muncii obligă la o adaptare rapidă la situații 
profesionale tot mai diverse și mai provocatoare solicitând de la tineri în procesul de 
tranzacție de la studii la muncă mai multe abilități de căutare a unui loc de muncă. 
Începutul traseului profesional are o influență puternică asupra vieții profesionale 
ulterioare, iar nereușitele pot provoca dificultăți în atingerea oportunităților pierdute, 
necorespunderea cerințelor pieței muncii sau șomajul. 
Tocmai pentru a preveni barierele și a dobândi abilități necesare de planificare în 
căutarea unui loc de muncă, prezentul ghid vine cu un instrument de proiectare a 
carierei.   
În acest context, au fost identificare lacunele de informare cu care se confruntă 
tinerii din Republica Moldova în procesul de luare a deciziilor de carieră și a fost 
adaptat ghidul „Navigând pe piața muncii: abilități de căutare a unui loc de muncă 
pentru tineri” la cadrul național. Instrumentul fiind transformat într-o aplicație mobilă 
pentru a oferi asistență utilă tinerilor și celor care încă urmează să facă alegeri în 
carieră și educație.
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă aduce sincere mulțumiri dnei 
Violeta Vrabie, coordonatorului proiectului ILO, dnei Lia Sclifos, doctor în pedagogie 
și dnei Iulia Nicorici specialist principal AOFM Chișinău care au contribuit la 
identificarea lacunelor informaționale, adaptarea ghidului și instruirea personalului 
ANOFM și AOFM pentru furnizarea de informații privind tehnicile de căutare a unui 
loc de muncă. 

Cu respect, 
Raisa Dogaru,

Director ANOFM
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Introducere Organizația Internațională a Muncii (OIM) s-a angajat 
de mult timp să creeze oportunități mai bune pentru 
femeile și bărbații tineri pentru a asigura locuri de muncă 
decente și venituri.
Sprijinirea tinerilor pentru ca aspirațiile și abilitățile lor 
de muncă să se potrivească cu oportunitățile existente 
pe piața forței de muncă este o componentă importantă 
a activității OIM privind ocuparea forței de muncă în 
rândul tinerilor.
Metodele direcționate de căutare pot ajuta tinerii să 
găsească locuri de muncă pe piața muncii din ce în ce 
mai competitivă, care se caracterizează prin asimetrii 
de informare și locuri de muncă limitate în comparație 
cu numărul tinerilor care sunt în căutare în fiecare an. 
Aceasta explică de ce tranziția de la școală la locul de 
muncă poate fi deosebit de stresantă.
Dobândirea abilităților și a tehnicilor necesare pentru 
planificarea și navigarea în perioada de căutare a locului 
de muncă poate ajuta la diminuarea sentimentului de a 
fi copleșit. Utilizând o varietate de metode de căutare 
a unui loc de muncă, tinerii pot contacta un număr mai 
mare de angajatori, sporind astfel șansele de a merge 
la un interviu.
Programele de asistență pentru căutarea unui loc de 
muncă au câștigat o atenție deosebită în ultimii ani, în 
primul rând pentru că evaluările programelor de ocupare 
a forței de muncă în rândul tinerilor din întreaga lume au 
arătat un număr mare de rezultate pozitive, fie în ceea 
ce privește crearea oportunităților și premiselor  pentru 
ca tineriisă-și găsească un loc de muncă.
În baza lecțiilor învățate, mai multe țări au introdus  în 
instituțiile de învățământ și cele de formare profesională 
activități pentru formarea competențelor de căutare a 
locurilor de muncă. Această formare este din ce în ce 
mai des inclusă în pachetele mai largi de programe 
de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor care 
urmăresc îmbunătățirea perspectivelor tineretului 
de a găsi o muncă decentă. Consilierii din centrele 
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de ocupare a forței de muncă din mai multe țări oferă 
cursuri de formare profesională ca prim ajutor, urmat 
de planificarea individuală a ocupării forței de muncă 
și, în final, asistența comprehensivă sub forma instruirii 
pe piața forței de muncă și / sau măsuri de stimulare a 
cererii forței de muncă.
Inițiativele privind dezvoltarea competențelor de 
căutare a locului de muncă au devenit o parte integrantă 
a strategiilor naționale care vizează crearea de locuri de 
muncă pentru tineri. Cu toate acestea, lipsa informațiilor, 
împreună cu nivelul redus de cunoaștere  a tehnicilor 
existente, a determinat mulți tineri să intre pe piața forței 
de muncă fără a avea pregătirea de bază necesară 
pentru a elabora un curriculum vitae și a contacta 
potențialii angajatori.
Scopul acestui ghid este de a contribui la creșterea 
gradului de conștientizare a competențelor necesare 
pentru a căuta un loc de muncă și pentru a încuraja 
tinerii să ia inițiativa. Tinerii trebuie să fie încurajați să 
învețe cum să identifice abilitățile pe care le posedă 
deja și ce profesii i-ar putea interesa, precum și cum 
să pregătească un curriculum vitae eficient, să se 
pregătească pentru un interviu și să-și gestioneze prima 
perioadă la locul de muncă. Aceste abilități sporesc 
foarte mult șansele tinerilor de a găsi o muncă decentă 
și a se menține la locul de muncă.
Ghidul a fost conceput pentru a sprijini instituțiile (din 
domeniul educație și  a serviciilor de ocupare a forței de 
muncă etc.) ce pot ajuta tinerii care se află în căutarea 
unui loc de muncă, să capete abilitățile necesare pentru 
a găsi un loc de muncă. Personalul acestor instituții 
poate oferi, de asemenea, servicii de consiliere pentru 
elaborarea  planurilor individuale de angajare.
Ghidul este destinat facilitatorilor și include exemple, 
activități individuale și de grup și o serie de alte resurse, 
inclusiv un glosar al termenilor-cheie de angajare, 
orientări pentru sprijinirea facilitatorilor în proiectarea, 
implementarea și validarea abilităților de căutare a 
locurilor de muncă, ateliere de formare etc.
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Acest instrument a fost dezvoltat pe baza experienței 
dobândite de OIM prin punerea în aplicare a mai multor 
programe de asistență tehnică privind ocuparea forței 
de muncă în rândul tinerilor în țările din Europa Centrală 
și de Est, Africa de Nord și de Vest și Asia. Multe dintre 
aceste programe au inclus activitățile de formare a 
competențelor profesionale ca parte a programelor 
cuprinzătoare de ocupare a forței de muncă pentru 
tineri.
Finalizarea acestui set nu ar fi fost posibilă fără feedback-
ul multor consilieri și formatori care au fost implicați 
în implementarea programelor de ocupare a forței de 
muncă pentru tineret menționate mai sus. Suntem, de 
asemenea, recunoscători consilierilor și formatorilor 
care au testat diversele proiecte ale pachetului de 
competențe pentru căutarea unui loc de muncă în 
contextul programelor mai largi privind ocuparea forței 
de muncă în rândul tinerilor. Exprimăm, de asemenea, 
mulțumirile noastre dnei Donna Koeltz, specialist în 
servicii de ocupare a forței de muncă de la OIM, pentru 
comentariile și sugestiile utile la proiectul final.
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Cum să utilizați acest ghid
Obiectiv Scopul principal al acestui ghid este de a oferi un 

instrument eficient de instruire în carieră pe care 
facilitatorii/specialiștii (STO/CGC) să îl poată utiliza cu 
elevii claselor absolvente, elevii școlilor profesionale, 
tinerii, persoanele care sunt în căutarea unui loc de 
muncă sau își explorează viitoarele căi de carieră pentru 
a putea lua decizii de carieră informate.

Grup țintă Activitățile de formare sunt destinate să ajute tinerii 
(elevii claselor absolvente, elevii școlilor profesionale, 
sau persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă) 
cu vârste cuprinse între 15-35 de ani să învețe mai 
multe despre ei înșiși, să găsească un loc de muncă și 
să urmeze o carieră care satisface, îndeplinește și se 
aliniază aptitudinilor și abilităților lor. Nu există cerințe 
minime pentru participarea la atelierele de orientare în 
domeniul ghidării privind găsirea de locuri de muncă, în 
afară de abilitatea de a citi și de a scrie.
O înțelegere a caracteristicilor și nevoilor beneficiarilor 
este esențială în planificarea și desfășurarea atelierelor 
de căutare a locurilor de muncă. Facilitatorii/Specialiștii 
vor trebui să adapteze atelierul în funcție de ceea ce este 
cel mai eficient pentru beneficiari și să-și maximizeze 
experiența de învățare. O astfel de înțelegere le va 
permite, de asemenea, să formeze grupuri omogene 
pentru atelier.
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Profilul
facilitatorului/
specialistului

Ghidul este un instrument de referință pentru specialiștii 
responsabili de ghidarea în ghidare în carieră din cadrul 
Subdiviziunilor Teritoriale pentru Ocupare (STO) și 
Centrele de Ghidare in Carieră (CGC) (în continuare 
– specialiștii). Facilitatorii/specialiștii nu sunt obligați 
să dețină cunoștințe anterioare, dar trebuie să aibă 
studii universitare în domeniul  psihologie, sociologie, 
pedagogie sau asitență socială, bune abilități de 
facilitare și de formare și să fie creativi și imaginativi. 
Acest lucru este deosebit de important pentru selectarea 
și adaptarea resurselor de învățare la nevoile publicului 
și la contextul național.
Facilitatorii/specialiștii trebuie să fie deosebit de 
pricepuți în a ajuta tinerii să facă bilanț al punctelor forte 
și să identifice obiectivele carierei, să posede cunoștințe 
și deprinderi privind: utilizarea echipamentelor și 
instrumentelor de testare psihologică (elaborarea și 
prelucrarea datelor); aplicarea eficientă a tehnicilor 
de comunicare (verbală și scrisă) în activitatea de 
consultanță profesională.
Facilitatorul/specialistul trebuie să: manifeste atitudine 
pozitivă cu adresări politicoase, să demonstreze interes 
prin ascultarea activă, empatie, încurajare, corectitudine, 
respect, să acorede informația necesară în conformitate 
cu legea în vigoare (dacă se face referire), să evite 
conflictele.
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Structură și conținut Ghidul este organizat în jurul a șase sesiuni care pot 
fi livrate în aproximativ treisprezece ore de instruire. 
Sfaturile incluse în fiecare sesiune oferă facilitatorilor/
specialiștilor suportul necesar pentru a desfășura cu 
succes fiecare dintre activitățile de instruire.
Pentru a adapta ghidul la nevoile beneficiarului, una sau 
mai multe sesiuni de instruire pot fi extinse, scurtate sau 
chiar sărite. De exemplu, dacă beneficiarii au deja o idee 
corectă cu privire la calea de carieră pe care ar dori să 
o urmeze, sesiunile 1 și 2 pot fi integrate într-o sesiune 
sau omiteți cu totul pentru a se concentra mai mult pe 
planificarea căutării unui loc de muncă, scrierea unui 
curriculum vitae eficient și participarea la intreviurile 
pentru posturi vacante.
Resursa 3 a setului oferă un model de chestionare 
privind analiza nevoilor de formare pe care facilitatorii/
specialiștii le pot utiliza pentru a evalua nevoile 
beneficiarilor înainte de atelier.
Activitățile pot fi combinate pentru a se potrivi stilurilor 
specifice de învățare ale beneficiarilor în timpul disponibil 
pentru desfășurarea atelierului. Gestionarea timpului 
este necesară pentru a evita întârzierea programării 
și pentru a avea suficient timp pentru beneficiari să 
reflecteze la ceea ce au învățat din fiecare activitate de 
formare. Exemple de activități sunt oferite facilitatorului/
specialistului pentru proiectarea exercițiilor individuale 
și de grup.
Unitățile de studiu includ auto-descoperirea și 
explorarea posibilelor căi de carieră, scrierea unui 
curriculum vitae eficient, planificarea unei căutări de 
loc de muncă, prezentarea unui interviu de angajare și 
gestionarea primei perioade de lucru.
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Strategia de studiere Strategia de studiere se concentrează asupra 
promovării abilităților de învățare care sunt esențiale 
pentru a face alegeri în carieră (de exemplu, comunicare, 
conștientizarea necesității de a învăța, luare de decizii, 
rezolvarea problemelor). În acest sens, proiectarea 
activităților de studiere trebuie să includă informații, 
sfaturi și practici adaptate contextului local.
Facilitatorii/specialiștii trebuie să implice beneficiarii prin 
discuții de grup, activități practice, sesiuni de întrebări și 
răspunsuri și rezolvarea problemelor. Aceștia trebuie să 
aloce suficient timp discuțiilor și practicilor aplicate de 
tinerii beneficiari.
Subiectul privind aptitudinile de căutare a unui loc de 
muncă este unul vast. Facilitatorii/specialiștii trebuie 
să selecteze subiectele pe care doresc să le includă în 
atelierul de instruire. De asemenea, trebuie să decidă 
tehnicile de instruire care vor fi folosite în fiecare sesiune 
de instruire. Resursa 2 a setului oferă orientări pentru 
facilitatori/ specialiști în ceea ce privește proiectarea, 
implementarea și validarea atelierelor de instruire.
Pentru fiecare sesiune, ghidul identifică obiectivele 
de învățare, descrie activitățile și estimează timpul de 
livrare. Înainte de livrarea atelierului, se recomandă 
facilitatorilor/specialiștilor:

 ❶ să citească întregul ghid (pentru a obține o înțelegere 
a temelor abordate și a activităților propuse);

 ❷ să identifice secțiunile și instrumentele ghidului care 
trebuie adaptate la contextul național și la nevoile 
publicului;

 ❸ să elaboreze un plan pentru fiecare sesiune, 
subliniind obiectivele, conținutul, activitățile și 
resursele de învățare (un șablon este furnizat în 
Resursa 4);

 ❹ să pregătească resursele de studiu pentru a fi 
utilizate și distribuite beneficiarilor;

 ❺ să pregătească un instrument de validare la sfârșitul 
atelierului (un șablon este furnizat în Resursa 5).
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Activități Notițele facilitatorului/specialistului privind subiectele 
și procesul de studiere sugerat sunt incluse în ghid. 
Activitățile propuse în acest ghid sunt prezentate ca 
exemple. Șabloanele pentru exerciții individuale și de 
grup fac parte din ghidul practic. Facilitatorii/specialiștii 
trebuie să adapteze exemplele din ghid, instrumentele 
și alte resurse la contextele naționale și locale, precum 
și la nevoile și stilul de învățare al beneficiarilor.
La începutul fiecărei sesiuni, facilitatorii/specialiștii 
trebuie să planifice ceva timp pentru a discuta cu 
beneficiarii obiectivele de studiere și rezultatele sarcinii 
anterioare. Acestea trebuie să încheie fiecare activitate 
a grupului cu o sesiune de dezbatere, în cadrul căreia 
beneficiarilor/beneficiarilor li se oferă ocazia de a-și 
împărtăși experiența și opiniile.

Adaptarea Materialul conținut în set trebuie să fie o referință pentru 
facilitator. Acesta evidențiază problemele principale și 
sugerează sfaturi și exemple care trebuie folosite pentru 
livrarea atelierului.
Pentru completarea și adaptarea activităților de studiu 
prezentate în acest ghid, facilitatorul trebuie să adune 
informații despre clasificarea națională a ocupațiilor, 
descrierea postului și legislația muncii (de exemplu, 
prevederi privind vârsta minimă de lucru, orele de lucru, 
salariul minim și măsurile de securitate socială).
Facilitatorul/specialistul trebuie, de asemenea, să 
ofere beneficiarilor contactele (adresa, numărul de 
telefon, adresa de e-mail și adresa web) a instituțiilor 
și organizațiilor care pot împărtăși informații privind 
locurile de muncă și cerințele de muncă, companiile 
și industriile și alte informații relevante privind lumea 
muncii. Aceste instituții includ STO, inspectoratele de 
muncă, organizațiile patronale și sindicatele.



Sesiunea Realizarea unei autoevaluări și 
explorarea carierelor

Obiectivele de 
studiu: 

Până la sfârșitul sesiunii, beneficiarii vor putea să:
• Identifice valorile sale privind munca, abilitățile și 

atitudinea;
• Coreleze interesele și aspirațiile sale pentru 

opțiunile de carieră.

Timp de 
realizare:

120 minute   

Număr de 
beneficiari:

8 – 15 persoane             

Activități:  ❶ Înțelegerea atitudinii și prioritizarea valorilor muncii
 ❷ Descoperirea intereselor
 ❸ Identificarea abilităților de lucru

Resurse: Calculator, proiector, foi, tablă de flipchart, carioci                        

Realizarea unei autoevaluări și explorarea carierelor
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Introducere O parte din prima sesiune va viza prezentarea 
obiectivelor generale ale atelierului pentru beneficiari 
și obținerea unei „percepții” pentru public (adică 
înțelegerea așteptărilor și nevoilor beneficiarilor). Acest 
lucru va permite facilitatorilor/specialiștilor să adapteze 
mai bine conținutul atelierului și activitățile de studiu. 
Facilitatorul/specialistul va lua în considerare difuzarea 
unui chestionar privind nevoile de instruire înainte de 
atelier (un șablon este oferit în Resursa 3).
Beneficiarii trebuie, de asemenea, să facă cunoștință 
cu consecutivitatea de studiere (numărul și conținutul 
sesiunilor și rezultatele așteptate ale studierii) precum și 
cu strategia de studiere care trebuie să se axeze asupra 
unei abordări centrate pe cursanți care să impună 
beneficiarii să „învețe prin a face”.

Repere Reperele de introducere în cele 6 sesiuni pentru 
specialiștii/ formatorii, responsabili de activitatea de 
ghidare în carieră din cadrul STO si CGC:
a) Activitatea de ghidare în carieră este un proces continuu 

de informare, consiliere, orientare profesională. Ea 
are un rol esențial în activitatea de lucru cu tinerii, 
șomerii, persoanele care se află în căutarea unui loc 
de muncă, de calitatea acestora depinzând în mare 
măsură rezultatele prestării celorlalte tipuri de servicii 
de ocupare a forței de muncă, în special formarea 
profesională. Această activitate se desfășoară prin 
intermediul STO ale ANOFM și a CGC.

b) Activitatea de ghidare în carieră prestată în cadrul 
STO are ca scop creșterea șanselor a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă, de a găsi un 
job corespunzător aspirațiilor profesionale, pregătirii 
profesionale și ofertei de locuri de muncă existente 
pe piața locală a forței de muncă. Îndrumarea se 
desfășoară prin diverse tehnici și activități organizate 
în cadrul STO/CGC: seminare informative privind 
evoluția pieței muncii și oportunitățile educaționale 
oferite de instituțiile de învățământ din țară; training-
uri; activități de autocunoaștere; testare psihologică 
prin activități de autocunoaștere (CCP); vizite la 
agenți economici etc.
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 c) CGC au ca scop furnizarea serviciilor de orientare 
profesională, ghidare și proiectare a carierei și 
realizarea conexiunii dintre sistemul educațional 
și piața muncii din perspectiva proiectării carierei. 
Activitățile CGC se organizează atât în cadrul 
centrelor, cât și în incinta instituțiilor de învățământ. 
La prestarea serviciilor de ghidare în carieră, CGC 
utilizează mai multe instrumente (Platformele 
psihologice: Cognitrom Career Planner (CCP) și 
CASPER), care au ca scop testarea vocațională. 
Utilizarea platformelor psihologice în cadrul CGC: 
CCP și CASPER, reprezintă un instrument de 
management eficient al carierii.

d) Primul pas, cel mai greu, este alegerea unei cariere. 
Iată 3 factori care ne influiențează decizia ceea ce 
ține de alegerea traseului profesional:

1. Modelul:
Modelul face parte din viața oricărui adolescent, care-
și caută identitatea. În valorile educației (atât din partea 
familiei, cât și din cea a școlii), modelul este necesar și 
reprezintă un criteriu esențial în alegerea viitorului.
2. Vocația:
Este poate cel mai important criteriu în alegerea unei 
profesii. Întrebarea deseori este dacă toți o au, cum o 
descoperim și când. Descoperirea vocației ține de noi 
înșine. Părinții ne pot îndruma (și trebuie să o facă) în 
acest demers de descoperire, iar școala, prin profesori, 
să ne cultivăm vocația. 
3. Tendințele pe piața forței de muncă (Barometrul 

profesiilor):
Chiar dacă au sau nu aptitudini sau indiferent de ceea 
ce își doresc cu adevărat, tinerii se orientează spre 
profesiile care au căutare pe piața muncii, care sunt bine 
plătite și asigură o anumită stabilitate. Astfel se crează 
în timp, generații de economiști, jurnaliști, avocați, 
psihologi, etc., tendințele sunt foarte importante!
ANOFM anual elaborează prognoza pieții muncii și 
Barometrul profesiilor în urma chestionării a cca. 3000 
agenți economici din diferite domenii de activitate. 
Rezultatele chestionării ne dau răspunsuri pentru 12 
luni ale anului a situației pieții muncii. Aceste informații le 
găsiți pe pagina ANOFM www.anofm.md.

Realizarea unei autoevaluări și explorarea carierelor
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Aflați mai multe 
despre sine

Efectuarea unei căutări de locuri de muncă este ca și 
planificarea unei călătorii. În primul rând, tinerii trebuie să 
afle ce vor să facă și unde vor să muncească. Aceasta, 
la rândul său, îi va ajuta să-și clarifice obiectivele carierei 
și să facă alegeri în carieră.
Primul pas pe care beneficiarii trebuie să îl facă este 
auto-descoperirea, adică e o etapă de autocunoaștere. 
Acest lucru îi ajută să identifice atitudinile, valorile 
legate de muncă, interesele și abilitățile și modul în care 
acestea se raportează la lumea muncii.
Autocunoașterea și conștientizarea propriilor aptitudini 
este poate cel mai greu proces din viața fiecăruia. Ca 
viitori angajati și personalități în devenire este foarte 
important ca tinerii să se descopere pe ei înșiși, iar acest 
lucru desigur este cel mai mare atu al fiecăruia.
Există mai multe instrumente care pot fi utilizate pentru 
a ajuta tinerii să înțeleagă tipurile de locuri de muncă 
de care ar putea fi interesați. Facilitatorul/specialistul 
poate identifica instrumentele utilizate în mod obișnuit 
în țară, de exemplu, prin intermediul serviciilor STO/
CGC. Aceste instrumente ar trebui adaptate nevoilor 
beneficiarilor. Alternativ, facilitatorul/specialistul poate 
adapta instrumentele propuse în setul de instrumente.
Facilitatorul/specialistul va informa beneficiarii că 
utilizarea "testelor" cu privire la atitudini, valori și abilități 
sunt simple instrumente (diferite testări și examene 
școlare) fără răspuns corect sau greșit. Acestea sunt 
concepute pentru a ajuta utilizatorii să clarifice idei 
despre ei înșiși și despre lumea muncii.
În plus, facilitatorul/specialistul este conștient de faptul 
că unii tineri se pot confrunta cu probleme personale 
care afectează perspectivele lor profesionale. În acest 
caz, facilitatorul/specialistul va recomanda beneficiarilor 
consultarea specialiștilor experți - fie la serviciile  STO/
CGC - care pot efectua teste psihometrice și pot ajuta 
persoanele să-și abordeze problemele și să stabilească 
obiective profesionale realiste.
Facilitatorul/Specialistul va cere beneficiarilor să 
discute rezultatele exercițiului de autoevaluare și le va 
permite beneficiarilor să decidă dacă preferă să discute 
autoevaluarea cu unul dintre colegii lor, cu facilitatorul/
specialistul sau în plen.
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Activitatea 1.1 
Înțelegerea 
atitudinilor și 
prioritizarea valorilor 
legate de muncă

Activitatea 1.1 “Înțelegerea atitudinilor și prioritizarea 
valorilor legate de muncă” îi ajută pe beneficiari să-
și înțeleagă atitudinea și să se concentreze asupra 
aspirațiilor pe care se așteaptă să le îndeplinească prin 
muncă.
Prima sarcină a acestei activități le cere beneficiarilor să 
decidă cât de des se aplică fiecăreia dintre declarațiile 
"atitudine" (deseori, uneori, aproape niciodată). 
Sistemul de punctare oferit la sfârșitul lor le permite 
să vadă dacă atitudinea lor generală este pozitivă sau 
necesită îmbunătățiri. O atitudine pozitivă este la fel de 
importantă ca și abilitățile și cunoștințele pentru a găsi 
și a păstra un loc de muncă. Următoarele sfaturi pot fi 
oferite de către facilitator/specialist pentru o atitudine 
pozitivă atunci când revizuiesc rezultatele activității:
• Căutați partea pozitivă a fiecărei situații: unde este 

plusul? Există o oportunitate?
• Evitați utilizarea remedierilor rapide ca soluții ale 

problemelor;
• Învățați din propriile greșeli. Planificați o altă 

modalitate de a le gestiona în viitor;
• Cunoașteți punctele tari și punctele slabe și 

percepeți-le ca limite mai degrabă decât defecte.
Următorul pas se referă la prioritizarea valorilor legate de 
muncă, de ex. caracteristicile muncii care sunt esențiale 
pentru îndeplinirea aspirațiilor oamenilor. Beneficiarilor 
li se cere să citească o listă de valori și să prioritizeze 
primele patru (cu cele patru fiind cea mai mare și cea 
mai mică prioritate). Răspunsurile vor ajuta beneficiarii 
să obțină o înțelegere de bază a tipului de loc de muncă 
care să răspundă mai bine aspirațiilor lor. De exemplu, 
o persoană care acordă cea mai mare importanță 
"creativității" îndeplinește mai bine aspirațiile sale ca 
scriitor, fotograf sau ilustrator decât ca un contabil sau 
funcționar. Acest punctaj al valorilor legate de muncă 
este, de asemenea, important atunci când se evaluează 
o ofertă de locuri de muncă (vedeți sesiunea 6).

Realizarea unei autoevaluări și explorarea carierelor
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Activitatea 1.2(a) 
Descoperirea 
intereselor

Odată ce beneficiarii au câștigat o idee mai bună 
despre atitudinile lor și despre valorile legate de muncă, 
facilitatorul poate introduce o activitate care să vizeze 
înțelegerea intereselor individuale (lucruri pe care 
persoanele le plac sau le displac, sunt bune sau rele).
Activitatea 1.2 din ghidul practic oferă două exemple 
alternative pe care facilitatorul poate să le utilizeze și / sau să 
le adapteze pentru a ajuta tinerii să-și descopere interesele.
Primul exemplu Descoperirea intereselor cere 
beneficiarilor să treacă douăzeci și patru de afirmații și 
să le bifeze pe cele care sunt valabile pentru ei. Fiecare 
dintre afirmații este etichetată în coloana din dreapta 
cu o literă ("P", "A", "S") care corespunde unui profil 
(practic, analitic și social).
Profilul predominant va rezulta din scorul literei alese 
cel mai des pentru fiecare Beneficiar. O scurtă descriere 
a fiecărui profil este furnizată la sfârșitul exercițiului cu 
eșantioane din domeniul ocupațional vast.
La sfârșitul activității, facilitatorul/specialistul va ruga 
trei beneficiari să își citească profilul și să indice modul 
în care acesta se referă la anumite locuri de muncă. 
Facilitatorul/specialistul trebuie să încheie activitatea 
verificând dacă beneficiarii sunt mulțumiți de profilurile 
identificate. Dacă unii dintre ei nu își pot găsi interesul 
în cadrul niciunuia dintre profiluri, acest lucru ar putea 
indica faptul că nu au dezvoltat încă o preferință clară. 
Facilitatorul/specialistul va specifica faptul că beneficiarii 
pot fi potriviți pentru posturi care combină diferite profiluri.

Activitatea 1.2(b) 
Lucruri care imi 
place să le fac

În mod alternativ, facilitatorul/specialistul poate desfășura 
activitatea Lucruri care îmi plac să le fac, care folosește 
un alt instrument creat în baza teoriei alegerii vocaționale. 
Conform acestei teorii, majoritatea oamenilor sunt 
una (sau o combinație) de șase tipuri de personalități: 
realiste, investigative, artistice, sociale, întreprinzătoare 
și convenționale (a se vedea Tabelul 1.1). Caracteristicile 
fiecărui tip de personalitate se potrivesc cel mai bine cu 
un anumit mediu de lucru. De exemplu, oamenii artistici 
sunt probabil mult mai mulțumiți de locurile de muncă 
care prețuiesc creativitatea și expresia. 
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Dacă și-ar alege colegii, ar alege între cele mai compatibile 
(adică alte persoane artistice) sau complementare (adică 
investigative și sociale). În realitate, fiecare personalitate 
este rezultatul unei combinații de mai multe tipuri (adică 
personalitate compusă).

Tipul personalității                                                                       Tabel 1.1

Realist: O personalitate realistă are competențe mecanice și atletice, se bucură 
de lucru în aer liber și îi place să lucreze cu unelte și mașini. În general, el/ea 
preferă să lucreze mai mult cu obiecte decât cu idei sau oameni.
Investigativ: Persoanele investigative au, de obicei, competențe matematice 
și științifice, se bucură de lucrul în sine și preferă să rezolve problemele. În 
general, acestea preferă lucrul cu idei sau obiecte mai mult decât cu oamenii.
Artistic: Acestui tip de personalitate îi place să creeze lucrări originale și are o bună 
imaginație. De obicei, el/ea se bucură de lucrul cu idei mai mult decât cu obiecte.
Social: O persoană cu aptitudini sociale, interesată de relațiile umane căreia 
îi place să ajute alte persoane cu probleme.Îi place să lucreze mai mult cu 
oamenii decât cu obiecte.
Întreprinzător: Întreprinzătorii au calități de lider și abilități de vorbire, sunt 
interesați de economie și politică și doresc să aibă influență.Le place să lucreze 
mai mult cu oameni și idei decât cu obiecte.
Convențional: Acest tip de personalitate are abilități manageriale și aritmetice, 
preferă să lucreze în interior și îi place să organizeze lucrurile. Îi place să lucreze 
cu cuvinte și numere.
Sursa: Adaptat după teoria alegerii vocaționale a lui John Holland, http://www.salisbury.
edu/careerservices/Students/Holland/

Exercițiul cere beneficiarilor să selecteze activitățile pe 
care le preferă cel mai mult în fiecare din cele șase categorii 
etichetate cu litera inițială a tipului de personalitate (realist, 
investigativ, artistic, social, întreprinzător și convențional). 
Literele cu cele mai multe puncte acumulate vor permite 
crearea unei personalități complexe, conform căreia 
poate fi stabilită compatibilitatea cu locul de muncă. Fișa 
Compatibilitatea tipurilor de personalitate cu locurile de 
muncă descrie fiecare tip de personalitate, aptitudinile 
pe care aceste persoane le au de obicei și oferă exemple 
de locuri de muncă pe care fiecare tip de personalitate le 
place să le facă. 

Realizarea unei autoevaluări și explorarea carierelor
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La sfârșitul activității, beneficiarii cu profiluri diferite pot 
să lucreze în perechi pentru a compara personalitatea, 
aptitudinile necesare și exemplul de locuri de muncă în 
care s-ar regăsi.

Identificarea 
aptitudinilor, 
abilităților, 
competențelor

Un alt pas în autoevaluarea și explorarea carierei este 
identificarea aptitudinilor, abilităților. Există diferite 
tipuri de aptitudini, abilități care determină competența 
unei persoane (a se vedea tabelul 1.2). Sunt foarte 
importante abilitățile de a citi, de a scrie și de a face 
calcule de bază (abilități de bază), competența de a 
îndeplini sarcini tehnice care țin de anumite ocupații 
(competențe vocaționale) și competențele de a îndeplini 
o serie de sarcini - de ex. să dobândească noi cunoștințe, 
să lucreze în echipă, să rezolve probleme, să ia decizii 
- care se aplică unei game extinse de medii de lucru 
(competențe de bază pentru angajare).

Componentele care formează “competența”  Tabel 1.2
Competența poate fi dezvoltată prin învățare, teoretică și / sau practică. Competența 
este un concept mai larg și include un sistem integrat de cunoștințe, abilități și 
atitudini pe care o persoană le utilizează pentru a-și îndeplini cu succes slujba.
COMPETENȚE DE BAZĂ: Acestea sunt necesare pentru a se asigura că indivizii 
sunt capabili să lucreze productiv la locul de muncă, în comunitate și în viața lor 
personală. Acestea includ alfabetizarea și matematica, precum și competențele 
care conduc la înțelegerea atât a drepturilor sociale, cât și a obligațiilor.
COMPETENȚE VOCAȚIONALE (sau competențe profesionale): Aceste 
competențe presupun îndeplinirea sarcinilor și funcțiilor specifice unui loc de 
muncă, ocupație sau profesie. De asemenea, numite competențe profesionale 
și tehnice, acestea includ capacitatea de a-și asuma sarcini profesionale. Unele 
locuri de muncă utilizează aceleași competențe profesionale sau similare, însă 
cerințele postului pot fi diferite de la o companie la alta.
COMPETENȚE ESENȚIALE DE ANGAJARE (sau competențe ne-
vocaționale): Competențele non-vocaționale/non-tehnice sunt necesare pentru 
aplicarea în muncă și societate. Ele se aplică pentru angajarea în câmpul muncii 
în general, sunt mai puțin specifice unei ocupații sau unui domeniu. Competențele 
principale de angajare includ: a lucra cu ceilalți și în echipe, a rezolva probleme și 
de a folosi tehnologia; a comunica și a conștientiza necesitatea de a învăța.
Sursa: Rosas G., Corbanese V., Glosar de termeni-cheie privind învățarea și formarea 
profesională, ILO, 2006.
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Realizarea unei autoevaluări și explorarea carierelor

Competențele pot fi dezvoltate prin mai multe mijloace, 
printre care educația, munca plătită și voluntară, 
proiectele comunitare și alte activități cu organizațiile 
comunitare. Facilitatorul/specialistul poate oferi un 
exemplu de competențe necesare pentru a-și asuma 
sarcinile unui loc de muncă prin descrierea modului prin 
care a dobândit competențele care le aplică la locul de 
muncă. Un rezumat al competențelor de muncă este 
furnizat în tabelul 1.3.

 Competențe pentru angajare în câmpul muncii  Tabel 1.3
Competențe 
interpersonale

 □Ajutor și grija pentru alții 
 □Gestionarea conflictelor
 □Intervievarea persoanelor
 □Capacitatea de a fi amabil 
și întelegător
 □Negociere
 □Manifestare răbdare
 □Capacitatea de a fi plăcut 
și sociabil 
 □Supraveghere, instruire/
formare

Competențe manuale
 □Asamblare truse
 □Construirea sau reparația 
obiectelor
 □Priceperea la lucrul 
manual
 □Îndemânare la lucrul cu 
instrumentele, mașinării
 □Utilizarea echipamentului 
complex
 □Conducerea sau 
manipularea vehiculelor
 □Verificarea și întreținerea 
echipamentului sau a 
vehiculelor

Competențe privind 
datele/informații

 □Gestionarea banilor, creare 
buget
 □Înregistrarea faptelor, 
clasificarea informațeie
 □Analiza datelor, audit și 
menținerea înregistrărilor
 □Acordare de atenție 
detaliilor
 □Investigarea și clarificarea 
rezultatelor
 □colectarea informației
 □cercetare și scriere de 
rapoarte

Competențe creative/
artistice

 □Scrierea de povestiri 
scurte și articole
 □Exprimarea prin muzică, 
poezie sau artă
 □Interpretare și prestație
 □Utilizarea computerului 
pentru crearea 
prezentărilor
 □Obținerea punctajului 
maxim în jocuri

Competențe Verbale/
Comunicare

 □A discuta cu ușurință cu 
alte persoane
 □Exprimarea clară 
 □Crearea și discutarea 
noilor idei
 □A fi logic
 □Conlucrarea bună cu alții
 □A scrie clar și concis
 □A vorbi în public
 □Stabilirea rețelelor 
personale

Competențe de lider
 □Luare de decizii
 □Munca direct cu alte 
persoane
 □Soluționarea problemelor
 □Motivarea persoanelor
 □Atingerea unui accord în 
cadrul grupului
 □Asumare de riscuri la 
necesitate
 □Demonstrare de încredere 
în sine 
 □Organizare/conducere 
ședințe
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Activitatea 1.3 
Competențe de 
muncă

Facilitatorul/specialistul poate utiliza sau adapta 
activitatea 1.3 (Competențe de muncă) care este inclusă 
în ghidul practic pentru a ajuta beneficiarii să identifice 
aptitudinile necesare pentru a executa diferite munci. 
Această activitate este construită în jurul descrierilor a 
șase ocupații bine-cunoscute și a tipurilor de aptitudini 
necesare pentru a se desfășura la locul de muncă 
(aptitudini de bază, profesionale și ocupaționale). 
Beneficiarilor li se poate solicita să selecteze două 
descrieri de locuri de muncă și să identifice aptitudinea 
pe care fiecare loc de muncă o cere, adică să "extragă" 
din descriere cunoștințele, aptitudinile și atitudinile care 
stau la baza performanței. Facilitatorul /specialistul va 
oferi un exemplu cu privire la modul de identificare a 
informațiilor pe care beneficiarii le vor efectua. Acest 
lucru va ajuta și mai târziu, când beneficiarilor li se va 
cere să-și descrie aptitudinile în termeni conciși și să le 
coreleze cu nevoile unui potențial angajator (sesiunea 
3, scrierea unui CV).
De asemenea, această activitate cere beneficiarilor să 
identifice informațiile care indică atribute fizice și factori 
de mediu ai locului de muncă respectiv. De exemplu, 
datoria "ofițerului forestier" implică mersul pe teren 
accidentat, în timp ce activitatea de coafor necesită 
utilizarea de substanțe chimice și dexteritate manuală. 
Facilitatorul/specialistul le va accentua beneficiarilor 
necesitatea luării în considerare a factorilor personali 
și de mediu care pot limita alegerea anumitor profesii 
sau locuri de muncă (vezi și sesiunea 2 "Descoperirea 
ocupațiilor”).
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Descoperirea ocupațiilor

Sesiunea           Descoperirea ocupațiilor

Obiectivele de 
studiu: 

Până la sfârșitul sesiunii, beneficiarii vor putea să:
• Sa caute informatii despre cariere si ocupatii;
• Sa-si potrivesca profilul individual cu locurile de muncă

Timp de 
realizare: 60 minute   

Număr de 
beneficiari: 8 – 15 persoane             

Activități:  ❶ Descoperirea ocupațiilor: cunoaștere prin informare 
(interviu de informare)

 ❷ Descoperirea ocupațiilor: cum sa citim un anunt de 
angajare

 ❸ Potrivirea aptitudinilor cu solicitarile postului de munca
Resurse: Calculator, proiector, foi, tablă de flipchart, carioci                        



Descoperirea 
ocupațiilor

Există mai multe modalități de a explora ocupațiile care 
corespund cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor 
tinerilor, precum și aspirațiilor și preferințelor acestora.
Aceasta se poate efectua prin intermediul STO și a CGC. 
În cadrul STO orientarea profesională a persoanelor 
se determină prin aplicarea bateriilor de teste pentru 
determinarea calităților importante și abilităților șomerilor 
în orientarea profesională pentru acceptarea profesiilor 
solicitate pe piața muncii. Iar în cadrul CGC prin:
Platforma Cognitrom Career Planner (CCP) – care 
este specializată în orientare școlară și orientare 
profesională și este o conexiune dintre adolescent, 
specialistul CGC (psihologul), profesorul și părintele, 
care în final au un scop comun de orientare 
profesională și luarea celei mai bune decizii de carieră 
a adolescentului.
Platforma CASPER – permite evaluarea complexă 
a persoanei cu dizabilități ce scoate în evidență 
potențialul acestora de potrivire cu profilul unui loc de 
muncă, iar Testul Ruward, presupune executarea a 19 
teste diferite cu scopul de a obține informația necesară 
și obiectivă despre îndemânarea unei persoane.

Vorbiți cu cineva 
care profesează

O modalitate de a descoperi ceea ce presupune o 
ocupație este de a vorbi cu cineva care o profesează. 
Acest lucru poate fi informal prin discutarea cu un 
prieten, sau formal prin contactarea persoanelor care 
lucrează în domeniul de interes. Această metodă 
de cercetare, numită interviu/cunoaștere de/prin 
informare, ajută tinerii să înțeleagă mai bine abilitățile, 
oportunitățile, dar și dezavantajele pe care le presupune 
un anumit domeniu. Această tehnică de explorare 
profesională poate ajuta tinerii să învețe despre ocupații, 
să construiască contacte și să se lanseze pe piață, ceea 
ce are o importanță critică pentru alegerea carierei și 
pentru căutarea unui loc de muncă. 
Atunci când vorbim cu prietenii sau cunoștințele despre 
activitatea de interes, este important să pregătim discuția 
cu atenție, pentru a obține maximum de informații. 
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Activitatea 2.1 
Descoperirea 
ocupațiilor: 
Cunoaștere prin 
informare

Activitatea 2.1 Descoperirea ocupațiilor: cunoaștere 
prin informare din ghidul practic, poate fi utilizat de către 
facilitator/specialist pentru a ajuta tinerii să-și dezvolte 
propria listă de întrebări care trebuie adresate în timpul 
unui interviu de informare (cunoaștere prin informare). 
Beneficiarii sunt rugați - în echipe a câte trei - să scrie 
pe planșe colorate două întrebări pentru fiecare dintre 
cele șase categorii pregatite pe un flipchart (domeniul 
ocupațional, dezvoltarea carierei, condițiile de muncă, 
pregătirea pentru locul de muncă, sfaturile pentru 
căutarea unui loc de muncă și cele mai bune / cele mai 
rele lucruri despre locul de muncă).
Facilitatorul/specialistul poate extinde întrebările 
pregătite de beneficiari, utilizând exemplele de întrebări 
atașate în setul de instrumente. Facilitatorul/specialistul 
trebuie să le solicite beneficiarilor să își folosească 
întrebările cu respondenții (adică cei care lucrează în 
acea ocupație de interes pentru beneficiari) pentru a 
aduna informații despre domeniile de interes și pentru a 
acorda atenție factorilor personali și de mediu care pot 
limita alegerea profesională.

Citirea anunțului 
unui post vacant

O altă modalitate de a explora ocupațiile este acela de 
a citi anunțurile de posturi vacante promovate în ziarele 
locale și în alte mijloace de informare în masă. Acestea 
ajută la descoperirea cerințelor esențiale - de ex. sarcinile 
și responsabilitățile postului, precum și cunoștințele, 
abilitățile și atitudinile - cerute de angajatori.
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Activitatea 2.2 
Descoperirea 
ocupațiilor: cum să 
citim un anunț de 
angajare

Activitatea 2.2 (Cum să citim un anunț de angajare) din 
ghidul practic îi ajută pe tineri să înțeleagă cum să citească 
anunțurile de angajare și să extragă informațiile de care 
au nevoie cu privire la cerințele locului de muncă. Acest 
exercițiu propune două anunțuri-exemplu, unul publicat 
într-un cotidian și celălalt în internet. Ghidul practic conține 
o selecție de anunțuri pentru facilitator/specialist pentru 
identificarea celor care corespund nevoilor beneficiarilor.
Anunțul de angajare propus din ziar este simplu și ușor 
de citit. Anunțul de angajare din internet, pe de altă 
parte, este mult mai complicat. De exemplu, nu identifică 
numele companiii care face anunțul postului și nici nu 
descrie abilitățile și/sau experiența necesară. Facilitatorul/
specialistul trebuie să ofere beneficiarilor câteva sfaturi 
despre cum să citească acest tip de anunț. De exemplu:
• Adresa de e-mail dată pentru transmiterea CV-ului 

poate ajuta la identificarea companiii. Dacă există 
acces la internet, beneficiarii pot încerca să caute 
numele inclus în adresa de e-mail. În mod alternativ, 
beneficiarii pot contacta biblioteca locală, STO / 
CGC sau organizațiile patronale pentru a consulta 
registrul de adrese ale companiilor.

• Locul de muncă este destinat unui funcționar de 
birou cu jumătate de normă, capabil să lucreze într-
un mediu rapid. Din moment ce anunțul face referire 
la "funcționar de birou" și la "îndatoriri de serviciu", 
facilitatorul/specialistul poate sugera beneficiarilor 
să se refere la Clasificatorul Național al Ocupațiilor 
(dacă este disponibil) sau să contacteze STO/ 
CGC, asociatiile patronale de la care pot fi obținute 
informații suplimentare despre ocupații.
În acest scop, facilitatorul/specialistul va pregăti o 
listă cu denumirea, adrese și numere de telefon ale 
instituțiilor locale și naționale care pot furniza informații 
despre piața forței de muncă. În cazul în care există 
Clasificatorul Național al Ocupațiilor, lista sarcinilor 
principale ale unei ocupații poate fi găsită acolo. Acest 
tip de informații pot fi descărcate din majoritatea 
motoarelor de căutare web. Facilitatorul/specialistul 
poate furniza beneficiarilor o listă de adrese electronice 
unde pot fi găsite informații despre locuri de muncă și 
ocupații (de exemplu, site-ul serviciului de ocupare a 
forței de muncă / centru de ocupare a forței de muncă).
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Lista ocupațiilor Clasificarea ocupațiilor include descrierea principalelor 
sarcini, aptitudini și alte cerințe. Tinerii pot căuta ocupația 
care descrie locul de muncă pe care ar dori să-l obțina, 
precum și sarcinile și abilitățile principale necesare 
pentru aceasta.
Aceste informații pot fi găsite pe paginile ANOFM: 
www.cariera.anofm.md
Platforma oferă posibilitatea tinerilor, prin intermediul 
unui test să decidă daca una sau altă ocupație li se 
potrivește profilului, dar și aspirațiilor pe care le au. 
Această Platformă oferă informații despre 90 de ocupații 
în care ponderea acestora este cea mai semnificativă. 
Aceste ocupații cuprind descrierea sarcinii principale 
aferente ocupației, contextul muncii, nivelul de educație 
și de calificare necesar, cunoștințele și aptitudinile 
necesare, perspectiva pe piața muncii, ș.a.
www.anofm.md
Pagina ANOFM, la compartimentul „Orientare și formare 
profesională”, oferă posibilitatea tinerilor să vizualizeze 
20 de filmulețe despre profesii.
Acest lucru poate fi combinat cu informațiile disponibile 
din alte surse, cum ar fi STO, CGC și Centrele de 
Informare ale STO din cadrul ANOFM.
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Activitatea 2.3. 
Corelarea 
competențelor la 
solicitările postului

Pentru a consolida învățarea și pentru a pregăti terenul 
pentru sesiunea 3 (pregătirea unui curriculum vitae și 
completarea cererilor de locuri de muncă), Facilitatorul/
specialistul va cere beneficiarilor să îndeplinească 
activitatea 2.3 (Potrivirea competențelor cu cerințele 
locurilor de muncă) ca o sarcină. Scopul acestei activități 
este de a:

 ❶ obține infomații despre ocupația de interes (de ex: 
de la oficiul de angajare, biblioteca, angajatori) 
(www.anofm.cariera.md) 

 ❷ corela aptitudinile cerințelor postului de angajare,
 ❸ descrie motivele pentru care beneficiarii preferă 
locul de muncă, cunoștințele și atitudinile pe care le 
au care se corelează cerințelor locului de muncă.

În cele din urmă, beneficiarii trebuie să se întrebe dacă 
există factori personali / de mediu care ar putea limita 
alegerea locului de muncă.
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CURRICULUM

VITAE

30
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Sesiunea Pregătirea CV-ului și cereri
de angajare

Obiectivele de 
studiu: 

La sfârșitul acestei sesiuni beneficiarii vor putea:
• Scrie un CV
• Completa o cerere de angajare 
• Scrie o scrisoare de intenție către un potențial angajatorTimp de 

realizare: 180 minute   

Număr de 
beneficiari: 8 – 15 persoane             

Activități:  ❶ Identificarea locurilor vacante relevante cu 
experiența

 ❷ Scrierea unui CV efectiv
 ❸ Pregătirea scrisorii de intenție

Resurse: Calculator, proiector, foi, tablă de flipchart, carioci                        
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Introducere Redactarea unui CV reprezintă un pas important atunci 
când sunteți în căutarea unui loc de muncă sau a unui curs 
de instruire/formare. CV- ul este adesea, primul contact 
cu un viitor angajator, de aceea acesta trebuie să atragă 
imediat atenția cititorului. Denumirea cunoscută de CV este 
abrevierea din limba latină a Curriculum Vitae: Curriculum - 
program și Vitae - viață sau “cursul vieții”. Fiind o prezentare 
scurtă a aptitudinilor, calificărilor și experienței.
Este cea mai flexibilă și convenabilă metodă de aplicare 
pentru un loc de muncă vacant.
CV-ul este de obicei pregătit după efectuarea 
autoevaluării (vedeți sesiunea 1) și revizuirea ocupațiilor 
(vedeți sesiunea 2).
CV-ul este un fel de carte de vizită care comunică 
potențialului angajator detalii personale și profesionale. 
Scopul acestuia este de a trezi interesul angajatorului față 
de aplicant și astfel să îl/o invite la interviu de angajare. 
Angajatorul va decide pe cine să invite la interviu după o 
comparație a calificărilor și experienței incluse în CV-urile 
aplicanților împreună cu cerințele postului vacant. Iată 
de ce este important să ne asigurăm că CV-ul este unul 
bun și pune în lumină aptitudinile și experiența relevante 
pentru jobul pentru care se aplică. Claritatea și ordinea 
sunt esențiale pentru atragerea interesului angajatorului: 
un CV dezordonat va indica lipsa aptitudinilor de bază: 
planificarea și organizarea, aptitudini înalt appreciate de 
către angajtori.
Principalul obiectiv al unui CV este acela de a crea o 
imagine despre persoană cât și de a interesa potențialul 
angajator să stabilească un interviu. 
CV – ul poate fi folosit atunci când: 
1) angajatorul solicită ca cererile să fie depuse în acest 
format; 
2) în anunț nu este specificat niciun format; 
3) trimiterea de CV-uri spontane angajatorilor pentru 
locuri de muncă vacante neanunțate (nedeclarate) - 
numite și aplicație nesolicitată. 



32

Pregătirea CV-ului și cereri de angajare

Deși există o serie de sfaturi care ar putea fi de ajutor, 
nu există cea mai bună modalitate de a pregăti un CV. 
Înainte de a scrie un CV, este important să colectați 
următoarele tipuri de informații:
Informații despre sine - se referă la talentele relevante 
locului de muncă, experiența de muncă, educație și 
obiectivele de carieră. Acestea rezultă din procesul de 
autoevaluare (vedeți sesiunea 1).
Informațiile privind locul de muncă - se referă la 
principalele îndatoriri, responsabilități și experiență, 
necesare pentru îndeplinirea funcției. Alte informații 
legate de post pot include cerințe în ceea ce privește 
orele de lucru, salariu și alte drepturi, cum ar fi numărul 
de zile a concediului anual. Informațiile despre locurile 
de muncă pot fi obținute din anunțuri, interviurile cu 
informatori cheie și profilurile profesionale (vedeți 
sesiunea 2).
De preferință, scrierea CV-ului trebuie să înceapă cu o 
rubrică care include numele, adresa și numărul de telefon 
al solicitantului. Dacă este disponibilă, trebuie adăugată 
și adresa poștei electronice. CV-ul trebuie să precizeze 
în mod clar obiectivul carierei care îi spune angajatorului 
tipul de muncă pe care solicitantul ar dori să o facă. De 
exemplu, „Cineva are o experiență ca dulghier, obiectivul 
său ar fi de a obține o poziție în companiile care produc 
mobilier. Acest lucru îi va permite să împărtășească 
abilitățile și creativitatea sa”.
Facilitatorul/specialistul va trebui să atragă atenția 
beneficiarilor la secțiunile privind educația și experiența. 
Aceste două secțiuni ale CV-ului sunt de o importanță 
majoră, în special pentru tinerii care nu au experiență 
profesională. Secțiunea educațională comunică 
angajatorilor ce a învățat tânărul/a și prezintă certificatele 
și diplomele, perioada studiilor, numele instituțiilor și notele 
finale. Secțiunea privind experiența de muncă indică 
sarcinile îndeplinite și aptitudinile dobândite în trecut, în 
special în timpul activităților de muncă anterioare, precum 
și realizările persoanei. De obicei, tinerii consideră dificilă 
completarea acestei părți a CV-ului, mai cu seama pentru 
cei care își caută primul loc de muncă.
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Facilitatorul/specialistul trebuie să explice că există 
diferite modalități de a dobândi aptitudini și experiență 
și trebuie să îi ajute pe tineri/e să se gândească 
la „activitățile” întreprinse în trecut și la aptitudinile 
dobândite, care pot contribui la îndeplinirea sarcinilor 
legate de locul de muncă. De exemplu, dacă aplicantul 
a participat la un proiect la școală care a implicat munca 
în echipă, acesta ar trebui să includă acest proiect și 
aptitudinile dobândite în CV. Competențele, experiența și 
realizările rezultate dintr-un stagiu sau un loc de muncă 
de vară trebuie incluse, de asemenea, în secțiunea de 
experiență a CV-ului. În mod similar și fără a induce în 
eroare angajatorul, tinerii solicitanți de locuri de muncă 
pot descrie activități sociale, cum ar fi voluntariatul sau 
hobby-uri, ca experiență profesională.
O altă secțiune poate conține alte informații care, deși 
nu sunt strict legate de locul de muncă, ar putea fi de 
interes pentru angajator. De exemplu, solicitanții de 
locuri de muncă ar putea dori să indice aptitudinile de 
bază pe care le-au identificat, cum ar fi participarea la 
activitățile de voluntariat sau sportive, acestea pot ajuta 
angajatorul să evalueze aptitudinile care sunt de obicei 
legate de munca în echipă și capacitatea de a atinge 
obiective.
Facilitatorul/specialistul trebuie să distribuie o copie 
a prospectului pentru Scrierea unui CV eficient. Acest 
prospect descrie trei etape principale necesare pentru 
scrierea unui CV, precum și elementele principale pe 
care trebuie să le conțină acesta (sintetizat în tabelul 3.1). 
Beneficiarii trebuie să fie atenționați să păstreze acest 
prospect, deoarece va fi util la îndeplinirea majorității 
activităților desfășurate în cadrul acestei sesiuni.
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Secțiunile principale ale unui CV Tabel 3.1

Informațiile din CV pot fi modificate în funcție de preferințele persoanei care o 
scrie. Cu toate acestea, există mai multe secțiuni care sunt prezente în majoritatea 
CV-urilor. Acestea sunt:
Rubrica: conține  numele complet, adresa și numărul de telefon al persoanei. 
Dacă este disponibilă, trebuie inclusă și adresa de e-mail.
Obiectivul carierei: Descrie într-o singură propoziție tipul de loc de muncă pe 
care o caută persoana. Scopul carierei trebuie să fie relevant locului de muncă 
pentru care candidează.
Educație: Conține informații despre educația și formarea persoanei - listate de la 
cel mai recent la cel de întâi curs.
Experiența legată de muncă: Enumeră locurile de muncă anterioare ocupate. 
Persoanele fără experință pot include stagiile, proiectele școlare și alte activități 
care au contribuit la dobândirea de aptitudini relevante pentru locul de muncă 
oferit de potențialul angajator. Activitatea de voluntariat poate fi inclusă în această 
secțiune.
Interese: Descrie activitățile care demonstrează ceva despre solicitantul de locuri 
de muncă. Acestea pot include sport și hobby-uri care demonstrează posesia 
anumitor abilități și aptitudini (de exemplu, jucând într-o echipă de baschet 
prezintă aptitudini de lucru în echipă). Activitățile de voluntariat care nu sunt strict 
legate de poziția oferită pot fi, de asemenea, incluse în această secțiune.
Referințe: Indică faptul că solicitantul de loc de muncă poate oferi la cerere un 
nume de referință a persoanei care îl cunoaște. Acest nume nu este de obicei 
inclus în CV, dar poate fi oferit într-o etapă ulterioară a procesului de selecție.

Activitatea 3.1 
Identificarea 
experienței ascunse

Obiectivul Activității 3.1 vine să ajute tinerii - cu puțină sau 
fără experiență de muncă - să-și identifice experiența și 
abilitățile „ascunse”. Facilitatorul/specialistul trebuie să 
explice că unele activități întreprinse în trecut pot să nu 
prezinte o experiență relevantă pentru locul de muncă 
dorit. 
Activitatea solicită beneficiarilor să ajute o persoană 
tânără să completeze secțiunea de experiență a unui 
CV. În grupuri mici, beneficiarii vor citi povestea acestei 
persoane, vor discuta despre experiența sa, vor identifica 
aptitudinile dobândite, le vor corela cu experiența și vor 
decide care dintre experiențele anterioare trebuie să fie 
incluse în CV. 
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Odată ce activitatea este finalizată, facilitatorul/
specialistul va examina, împreună cu beneficiarii, dacă 
a fost aleasă cea mai potrivită experiență pentru CV. 
Înainte de a încheia această activitate, facilitatorul/
specialistul trebuie să reamintească beneficiarilor 
importanța utilizării verbelor de acțiune atunci când scriu 
CV-ul.

Tipuri de CV-uri Există mai multe tipuri de CV-uri utilizate pentru 
structurarea informației și expedierea către potențialul 
angajator. Cu toate acestea, cele mai populare două 
formate sunt CV-urile cronologice și cele funcționale.
CV-ul cronologic descrie istoricul carierei în ordinea 
cronologică. De obicei cel mai recent loc de muncă 
este listat primul. Din acest motiv, acest tip de CV este 
de asemenea cunoscut ca invers cronologic. Este mai 
detaliat, cuprinzător și biografic. Acesta funcționează 
mai bine pentru persoanele cu studii superioare și o 
experiență de lucru. Mai puțin reprezentativ ar fi pentru 
persoanele cu puțină sau lipsă de experiență de muncă, 
cei care au avut pauze în carieră sau când educația și 
experiența nu sunt relevante postului solicitat.
CV-ul funcțional sau bazat pe aptitudini afișează 
aptitudinile și abilitățile care se corelează locului de 
muncă și pune în valoare realizările majore. Detaliile 
cronologice ale educației și ale experineței sunt 
subordonate. Acest tip de CV funcționează bine pentru 
persoanele care au puțină experiență de muncă sau 
deloc. Facilitatorul/specialistul trebuie să menționeze 
că, în comparație cu CV-urile cronologice, CV-urile 
funcționale trebuie să fie adaptate îndeaproape unui 
anumit loc de muncă.
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Activitatea 3.2 
Scrierea unui CV

Facilitatorul/specialistul va oferi beneficiarului șabloanele 
CV-urilor cronologice și funcționale disponibile în ghidul 
practic.
Fiecare beneficiar își va pregăti CV-ul. Odată ce această 
sarcină este finalizată, facilitatorul/specialistul va grupa 
beneficiarii în perechi. Fiecare beneficiar va citi CV-ul 
partenerului său oferind comentarii. Înainte de a încheia 
această activitate, se vor recapitula principalele cerințe 
pentru redactarea unui CV.
Facilitatorul/specialistul trebuie să sublinieze faptul că, 
dacă aplicanții au deja experiență de muncă, CV-ul 
diferă și următoarele sfaturi pot fi de ajutor:

 ❶ Faceți un rezumat, nu un obiectiv. Specificați trei 
sau patru aptitudini care corespund cerințelor 
angajatorului. Aceste evidențieri pot apărea într-un 
paragraf scurt sau sub formă de puncte;

 ❷ Începeți cu experiența, nu cu educația (opusul a 
ceea ce trebuie să facă un aplicant fără experiență 
de muncă).

 ❸ Enumerați realizări, nu numai responsabilități. Nu 
spuneți angajatorilor ce ați făcut, spuneți-i rezultatul. 
De exemplu "am propus o nouă structură a bugetului 
pentru secția vânzări și prin urmare, am respectat 
termenul limită".

 ❹ Listați activitățile care se corelează direct eforturilor 
dvs. de auto-îmbunătățire (de exemplu, o educație 
continuă, cursuri de perfecționare ce urmează să le 
frecventați).

Determinați volumul CV-ului pe baza realizărilor și 
menționați-le concret. Un candidat cu experiență are 
adesea suficiente realizări relevante pentru a-și extinde 
CV-ul la două-trei pagini. Acest lucru nu înseamnă totuși 
necesitatea de a preciza fiecare premiu, sarcină sau 
realizare.
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Sfaturi pentru a pregăti un CV bun  Tabel 3.2

Nu există nici o modalitate unică sau perfectă de a pregăti și prezenta un CV. Cu 
toate acestea, trebuie respectate următoarele reguli generale. Un CV trebuie să fie:
· individualizat: creați un CV adaptat aptitudinilor, calificărilor și experienței 

dvs. Nu introduceți doar informații în formatul altcuiva;
· orientat spre locul de muncă sau zona de carieră specifică pentru care aplicați. 

Scoateți în evidență competențele și experiența relevante, pe care trebuie să 
le oferiți. Asigurați-vă că CV-ul este adaptat pentru postul pentru care aplicați;

· îngrijit și în mod clar așternut: ordonat logic, ușor de citit;
· informativ, dar concis: păstrați descrierile clare și punctuale;
· corect în conținut, ortografie și gramatică. Acordați atenție ortografiei, 

punctuației, gramaticii și stilului.

”Cardurile de 
apel”

Cardurile de apel pentru persoanele aflate în căutarea 
unui loc de muncă au funcții asemănătoare cărților de 
vizită: sunt mijloace profesionale și adecvate din punct 
de vedere social pentru a împărtăși informații de contact 
altor persoane - un angajator sau o persoană care poate 
fi capabilă să ofere un loc de muncă sau un ajutor în 
legătură cu locul de muncă. Ele pot fi tipărite în aproximativ 
jumătate de pagină A4 (mai bine dacă sunt pe hârtie mai 
grea și rezistentă pentru a le asemăna cărților de vizită).
Cardurile de apel conțin următoarele informații:
• Numele și prenumele;
• Informații de contact (aceleași informații de contact 

incluse în CV, de exemplu, număr de telefon, 
adresă și e-mail);

• Titlul postului căutat;
• Două sau trei aptitudini care fac persoana potrivită 

pentru domeniul specific de muncă și experiența sa. 
De exemplu, mai mult de 10 ani de experiență de 
asamblor piese auto.

Cardurile de apel pot fi de asemenea utilizate la 
contactarea angajatorilor (vezi sesiunea 4 - "Metode de 
căutăre a unui loc de muncă") cât și în cazurile în care 
postul solicitat nu necesită informații detaliate, acestea 
pot înlocui CV-ul.
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Formularul de 
aplicare pentru 
postul vacant

O altă modalitate de a aplica pentru un loc de muncă 
este formularul de aplicare pentru postul vacant. 
Aceste formulare sunt pregătite de angajator pentru 
a colecta informațiile esențiale și cerințele necesare 
pentru  locul de muncă. Unii angajatori preferă candidații 
să completeze un formular de aplicare, fie pe hârtie, fie 
direct pe paginile web ale companiei lor. Aceste formulare 
ajută angajatorii să obțină informații comparabile cu 
privire la un număr de solicitanți.
Deși tipul de informație este de obicei același ca și al 
unui CV (de exemplu, numele, data nașterii, experiența 
de lucru), formularele de aplicare au formate specifice 
cu secțiuni prestabilite pe care solicitantul trebuie să 
le completeze pentru a furniza informațiile considerate 
esențiale de către angajator.

Activitatea 3.3: 
Compilarea 
formularelor de 
aplicare pentru 
postul vacant

Facilitatorul/specialistul va recomanda beneficiarilor să 
citească mai întâi întregul formular de aplicare pentru postul 
vacant și să urmeze cu atenție instrucțiunile. Solicitanții de 
locuri de muncă vor răspunde la fiecare întrebare care 
este inclusă în formular. Dacă o întrebare nu se aplică, 
solicitantul locului de muncă va scrie - nu se aplică.
Activitatea 3.3 din ghidul practic cere beneficiarilor să 
completeze un formular de aplicare în baza informațiilor 
conținute în CV-ul care a fost pregătit mai devreme. 
Fiecare beneficiar va trebui să examineze formularul 
împreună cu un coleg, care va avea rolul angajatorului. 
Acesta din urmă va oferi comentarii cu privire la modul 
de îmbunătățire a pregătirii formularelor de aplicare 
pentru postul vacant.

Scrierea scrisorii 
de intenție

Facilitatorul/specialistul va face o scurtă recapitulare a 
activităților realizate de la începutul acestei sesiuni și 
va menționa că odată ce CV-ul este gata, solicitanții de 
locuri de muncă trebuie să pregătească o scrisoare care 
să fie trimisă potențialului angajator împreună cu CV-ul. 
Scrisoarea de intenție (numită și de motivare) reprezintă 
primul contact cu companiile. De obicei, acestea sunt 
primul lucru pe care angajatorii îl citesc. Dacă aceste 
scrisori atrag interesul angajatorilor, atunci vor citi CV-ul.
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Scrisorile de intenție oferă persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă șansa de a arăta modul în 
care aptitudinile, calificările și experiența lor, precum și 
motivația, se potrivesc postului disponibil în copmanie.
Având informații corecte, o scrisoare de intenție 
pregătită, concisă și bine scrisă poate face o primă 
impresie bună și, împreună cu CV-ul, poate ajuta la 
obținerea unui interviu de angajare. Acesta este motivul 
de ce este important să vă faceți timp și să învățați despre 
compania sau organizația la care aplicați. O scrisoare 
care vizează compania și locul de muncă arată interesul 
solicitantului pentru a lucra. Facilitatorul/specialistul 
STO trebuie să menționeze că există diferite moduri de 
a scrie o scrisoare de intenție. În plus, conținutul scrisorii 
se modifică în funcție de scopul pentru care este scrisă. 
Tabelele 3.3 și 3.4 de mai jos oferă informații despre 
conținutul principal al unei scrisori de intenție și câteva 
sfaturi utile care pot ajuta beneficiarii la pregătirea lor.

Conținutul principal al unei scrisori de intenție Tabel 3.3

Scrisorile de intenție conțin de obicei următoarele zece elemente:
1. Adresa completă și numărul de telefon a persoanei;
2. Data întocmirii scrisorii de intenție;
3. Numele și poziția completă a destinatarului cu sediul societății;
4. Adresarea (Stimată doamnă /domn);
5. Primul paragraf care prezintă persoana și motivul expedierii scrisorii;
6. Un al doilea paragraf care descrie aptitudinile și experiența relevantă locului 
de muncă;
7. Al treilea paragraf - propune o întâlnire pentru a discuta CV-ul sau o întrevedere 
pentru un interviu;
8. Paragraful final care mulțumește destinatarului principal;
9. Semnătura persoanei și indicarea numelui complet;
10. Indicația că un CV este anexat scrisorii.
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Sfaturi pentru scrierea unei scrisori de intenție eficiente  Caseta 3.4

Cele mai eficiente scrisori de intenție trebuie să conțină elementele care sunt 
sumarizate în cele ce urmează:
1. Furnizați numele dvs. complet, adresa și numărul de telefon;
2. Adresați scrisoarea persoanei de contact corespunzătoare, fie angajatorului, 
fie reprezentantului resurselor umane. Utilizați numele și funcția;
3. Faceți referință la modul în care ați auzit despre potențialul loc de muncă din 
cadrul companiei (de exemplu, articolul din ziare, cineva pe care îl cunoașteți);
4. Faceți referință la postul care vă interesează;
5. Faceți referință la specificul companiei și cum aptitudinile, abilitățile și 
experiența dvs. pot fi un plus de valoare pentru activitatea companiei;
6. Asigurați-vă că angajatorul știe care sunt pașii de urmat (de exemplu, dvs. veți 
contacta angajatorul sau acesta trebuie să vă contacteze?);
7. Mențineți scrisoarea pe o singură pagină. Imprimați-o pe o hârtie A4 de bună 
calitate;
8. Citiți scrisoarea și cereți și altcuiva să o citească. Corectați greșelile și 
imprimați o copie curată; 
9. Anexați o copie a CV-ului;
10. Trimiteți scrisoarea dvs. de intenție și CV-ul. Acordați suficient timp livrării;
11. Țineți o copie a scrisorii pentru fișierele dvs. și rețineți data livrării.
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Activitatea 3.4 
Scrierea unei 
scrisori de intenție

Activitatea 3.4 din ghidul practic își propune să ajute 
tinerii beneficiari să pregătească o scrisoare de intenție 
generică care să însoțească CV-ul lor. Pentru această 
activitate individuală, beneficiarii își pot imagina că 
răspund la unul dintre anunțurile de posturi vacante care 
au fost folosite în sesiunea 2 (Descoperirea ocupațiilor) 
sau își folosesc creativitatea pentru a include informațiile 
care le lipsesc (de exemplu, numele angajatorului/ 
numele persoanei care a oferit informații despre postul 
vacant). După ce ați completat scrisoarea de intenție, 
fiecare beneficiar ar trebui să îl împărtășească unui coleg 
care va avea 5 minute pentru a citi aceeași scrisoare și 
pentru a comenta conținutul său. 

Înainte de a încheia sesiunea 3, facilitatorul/specialistul 
trebuie să distribuie fișa care enumeră primele zece 
greșeli pe care le fac aplicanții la momentul pregătirii 
CV-ului. O altă fișă care trebuie transmisă beneficiarilor 
este lista de verificare a CV-urilor. Acest lucru va permite 
asigurarea că toate elementele esențiale sunt incluse în 
CV.
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Sesiunea Planificarea căutării unui
loc de muncă

Obiectivele 
sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni beneficiarii vor putea să:
• Selecteze și utilizeze tehnicile de căutare a unui loc 

de muncă;
• Cerceteze și contacteze angajatorii.

Timp: 120 minute

Număr de 
beneficiari 

8 – 15 persoane            

Activități:  ❶ Explorarea rețelelor
 ❷ Contactarea potențialilor angajatori

Resurse: Calculator, proiector, foi, tablă de flipchart, carioci
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Introducere Căutarea eficientă a unui loc de muncă reprezintă un 
instrument important în construirea unei cariere de 
succes. Pregătirea și desfășurarea unei căutări eficiente 
a unui loc de muncă poate părea o muncă enormă, dar 
cei mai pregătiți pentru căutare au probabilitatea cea mai 
mare că vor găsi un loc de muncă care să corespundă 
aspirațiilor lor și să se potrivească aptitudinilor acestora. 
Pentru mulți, căutarea de locuri de muncă înseamnă 
că se aplică la posturile din anunțuri publicate. Cu 
toate acestea utilizarea acestui tip de căutare ar putea 
însemna omiterea a jumătate din toate locurile de muncă 
posibile, deoarece căutarea tradițională reprezintă doar 
o mică parte din piața reală a locurilor de muncă.
Facilitatorul/specialistul trebuie să clarifice de la bun 
început că mijlocul cel mai eficient de găsire a unui loc 
de muncă este o combinație de tehnici de căutare a unui 
loc de muncă.

Căutarea 
tradițională de 
locuri de muncă

Metoda tradițională de căutare a unui loc de muncă 
implică răspunsul la anunțurile de ziare/reviste sau 
la posturile vacante declarate; înregistrarea la STO 
și agențiile private de ocupare a forței de muncă, 
participarea la târgurile de locuri de muncă sau alte 
programe de promovare a ocupării forței de muncă.

Răspunsul 
la anunțurile 
publicate

Răspunsul la anunțurile de locuri de muncă publicate 
în ziare, reviste, site-uri web sau afișate în STO sau 
în anunțurile de angajare (de exemplu în școli sau 
magazine) este una dintre cele mai comune strategii. 
Cu toate acestea, pentru orice post vacant anunțat, 
există mai mulți oameni care aplică și concurența este 
acerbă. Facilitatorul/specialistul poate oferi beneficiarilor 
următoarele sfaturi pentru a spori probabilitatea obținerii 
unui interviu de angajare.
• Identificați cele mai bune resurse pentru 

înregistrarea locurilor de muncă. Acestea pot fi 
anunțurile clasificate ale unui ziar național/local, 
reviste și reviste specializate. În unele țări, există 
ziare specializate în publicitate, inclusiv locuri de 
muncă vacante. STO (a se vedea tabelul 4.1) au în 
general, cea mai recentă și completă listă a locurilor 
de muncă vacante. 
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În aceste subdiviziuni, anunțurile de locuri de muncă 
sunt fie postate pe buletine de bord, fie sunt puse la 
dispoziție prin intermediul calculatoarelor la sediu. 

• Selectați cele mai bune locuri de muncă deschise și 
asigurați-vă că cerințele locului de muncă corespund 
aptitudinilor, intereselor și aspirațiilor dvs.;

• Revedeți cu atenție anunțurile de locuri de muncă și 
cercetați companiile/organizațiile care promovează 
locuri de muncă;

• Adaptați CV-ul și scrisoarea de intenție la postul 
pentru care aplicați.

STO și agențiile 
private de 
ocupare a forței 
de muncă

O altă modalitate tradițională de a căuta un loc de muncă 
este să apeleze la agențiile publice sau private care 
oferă servicii de ocupare a forței de muncă pentru cei 
care caută un loc de muncă, precum și pentru angajatori 
care caută angajați.
STO oferă, în majoritatea țărilor, o gamă largă de servicii, 
cum ar fi informații privind piața forței de muncă, ghidarea 
în carieră și consiliere, precum și accesul la programe 
pentru a facilita (re)integrarea în muncă. Agențiile 
private de ocupare a forței de muncă joacă un rol major, 
în special în recrutarea de candidați profesioniști și de 
conducere (Tabel 4.1).



45

Sesiunea

Agențiile de ocupare Tabel 4.1
STO au următoarele funcții: i) acordă asistență persoanelor fără loc de muncă 
și ajută persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să intre sau să revină 
pe piața muncii; ii) asigură ocuparea locurilor vacante cât mai curând posibil de 
cel mai bine calificat lucrător și că cererea de competențe este compensată de 
o ofertă corespunzătoare de forță de muncă; și iii) formarea și implementarea 
măsurilor pentru crearea de noi locuri de muncă. Aceste subdiviziuni sunt, de 
obicei, operaționale în mai multe părți ale țării și sunt conectate prin rețele. Ele 
aparțin statului sau companiilor private. În primul caz, rețeaua este coordonată 
de instituția centrală cunoscută sub numele de ANOFM. În al doilea caz, rețelele 
aparțin agențiilor private de ocupare a forței de muncă.
Pentru a avea acces la serviciul STO, este, în general, necesar să te înregistrezi ca 
persoană în căutarea unui loc de muncă. STO adună și înregistrează informațiile 
fiecărui solicitant (de exemplu, cunoștințe, aptitudini, experiență profesională 
anterioară, preferințe de carieră) și posturile vacante anunțate de angajatori. 
Cerințele fiecărui post vacant sunt apoi verificate în funcție de caracteristicile 
individuale ale persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă înregistrați 
pentru a găsi cea mai bună potrivire posibilă. STO organizează interviuri cu 
persoanele care caută un loc de muncă. În afară de informațiile privind piața forței 
de muncă și ghidare în carieră, STO organizează programe pentru obținerea de 
experiență de lucru, cum ar fi formare profesională, formare pe piața forței de 
muncă și târguri ale locurilor de muncă.

Târgurile
locurilor de 
muncă

Târgurile locurilor de muncă oferă oportunități excelente 
pentru tinerii care caută un loc de muncă. Târgurile sunt 
de obicei organizate de organizațiile patronale și de 
STO. Ele pot fi, de asemenea, organizate de instituții 
educaționale și de formare pentru a familiariza studenții 
cu cerințele pieții muncii. În cadrul unui târg de locuri 
de muncă, reprezentanții companiilor au create cabine 
de informare pentru a întâlni și a intervieva un număr 
mare de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. 
Participarea la târgurile locurilor de muncă permite 
persoanelor să adune informații despre companii și locuri 
de muncă vacante, precum și să întâlnească  potențiali 
angajatori și să facă contacte personale care ar putea 
duce la o posibilă angajare. Târgurile locurilor de muncă 
sunt în general anunțate în ziare, reviste și pe Internet.
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Sfaturi pentru participarea la târgurile locurilor de muncă  Tabel  4.2

• Înainte de începerea târgului locurilor de muncă, pregătiți și tipăriți suficiente 
CV-uri sau carduri de apel actualizate pentru a le transmite reprezentanților 
companiilor.

 ✓ Aflați care companii vor participa.
 ✓ Cercetați companiile interesate și decideți cu cine să vorbiți în timpul târgului.
 ✓ Pregătiți-vă să răspundeți la întrebările de tip interviu de bază privind 

aptitudinile și aspirațiile de carieră.
 ✓ Aveți o listă de întrebări, cum ar fi:

 ■ Ce tipuri de locuri de muncă vacante sunt în compania dvs.?
 ■ Ce fel de aptitudini căutați la potențialul angajat?
 ■ Ce fel de educație și experiență au angajații dvs.?
 ■ Ce tip de formări oferă compania dvs.?
 ■ Care este o carieră tipică în compania dvs.?

• În timpul târgului locurilor de muncă, alocați suficient timp pentru fiecare 
reprezentant al companiilor, obțineți informațiile necesare, dar nu vă rețineți: 
sunt suficiente 15 sau 20 de minute pentru fiecare angajator.

 ✓ Luați de la reprezentanții companiilor cărți de vizită sau notați numele, 
adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail.

• După târgul locurilor de muncă, căutați informații referitoare la companiile 
de interes și scrieți o scrisoare de curtoazie la care atașați un CV actualizat.

Căutarea non-
tradițională a 
locurilor de 
muncă

Cele mai multe locuri de muncă nu sunt anunțate. 
Acest lucru creează un fel de piață de locuri de muncă 
"ascunse". Informațiile despre locurile de muncă 
disponibile sunt difuzate prin intermediul rețelelor de 
colaboratori, asociați de afaceri, prieteni și cunoștințe. 
Pentru a ajuta tinerii să înțeleagă cum să caute un loc 
de muncă într-un mod eficient, facilitatorul/specialistul 
poate discuta modul în care evoluează locurile de 
muncă anunțate (vedeți tabelul 4.3).
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Evoluția locurilor de muncă  Tabel 4.3

Etapa 1 - Nu există niciun loc de 
muncă acum

Etapa 2 - Nu există nici un anunț 
oficial, dar persoanele din 
domeniu cunosc posibilitățile

Angajatorii caută mereu angajați buni.
 ✓ Obțineți o pistă internă făcând 

contacte înainte de a se anunța un 
loc de muncă.

La această etapă, 25% din locurile de 
muncă sunt ocupate.

Nevoia există, dar nu este abordată.
 ✓ Cineva pleacă, dar nu anunțat încă.
 ✓ Cineva este pe punctul de a fi 

mutat într-o altă poziție.
În etapa a doua, 50% din locurile de 
muncă sunt ocupate.

Etapa 3 - Există un post vacant, dar 
nu a fost încă anunțat

Etapa 4 – Publicarea posturilor 
vacante 

 ✓ Recomandările și aplicațiile sunt 
încurajate, adesea prin persoane 
din interior sau contacte de afaceri.

Până la etapa a treia, 75% din locurile 
de muncă sunt ocupate.

Posturile vacante ating această etapă 
dacă nu sunt completate anterior.

 ✓ Postul este oferit tuturor. Acest lucru 
creează mai multă concurență 
pentru mai puține posturi vacante.

Doar 25% din numărul de locuri de 
muncă ajung la această etapă.

Sursa: Tehnici de căutare de locuri de muncă și crearea de rețele, Resurse Umane și Dezvoltare 
Socială Canada, 2007

Rețelele – 
Networking

Există trei strategii principale pe care persoanele în 
căutarea unui loc de muncă o pot utiliza pentru a accesa 
piața ascunsă a locurilor de muncă: să cerceteze și să 
contacteze potențialii angajatori, să utilizeze propria rețea 
formată din familie, rude și cunoștințe și să pregătească o 
scrisoare pentru trimiterea în masă a CV-urilor.



Familie, prieteni, rude și vecini

Lideri comunitari și alţi profesioniști

Angajatori, colegi, profesori
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Majoritatea locurilor de muncă sunt obținute prin 
intermediul unui tip de rețea. Angajatorii preferă să 
angajeze pe cineva care a venit la ei printr-un contact, 
în loc să facă anunțul. Prin crearea de rețele, persoanele 
aflate în căutarea unui loc de muncă pot crea o rețea 
permanentă de contacte într-un anumit domeniu sau 
industrie și pot dezvolta canale care să ofere informații, 
sfaturi și oportunități potențiale. Fiecare persoană din rețea 
are cunoștințe, experiență și contacte unice care ar putea 
fi utile. În plus, majoritatea oamenilor au rețele proprii.
Beneficiarii pot avea deja o rețea proprie. Aceste rețele 
pot fi ilustrate printr-un număr de cercuri concentrice, 
după cum se arată mai jos. În centrul cercului există 
persoane care sunt cele mai apropiate de beneficiari 
(de exemplu, membri ai familiei, rude, vecini și prieteni 
de familie). Următorul cerc cuprinde angajatorii și colegii 
celor care se află în cercul central, dar și colegii de clasă 
și profesorii. Cercul exterior cuprinde lideri ai comunității și 
alte persoane.
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Activitatea 4.1. 
Explorarea rețelelor

Pentru a ajuta tinerii la delimitarea propriei rețele, 
facilitatorul/specialistul poate prezenta fie activitatea 
4.1 (a) Explorarea rețelelor sau pregătirea unui flipchart 
care evidențiază activitățile necesare pentru a construi 
o rețea cu scopul căutării unui loc de muncă. Aceste 
activități sunt:
• Informarea cunoștințelor că sunteți în căutarea unui 

loc de muncă. Niciodată nu știți cine poate cunoaște 
pe cineva care lucrează în domeniu;

• Discutarea cu membrii familiei, prietenii și rudele 
pentru a primi sugestiile lor asupra persoanelor / 
companiilor care trebuie contactate;

• Comunicarea, după posibilitate, cu profesorii din 
domeniul carierei pe care o urmăriți. Mulți dintre 
aceștia păstrează contacte cu industriile respective;

• Planificarea unei întâlniri cu un consilier STO pentru 
a explora contactele din rețea pe care le pot avea.

• Elaborarea unui plan de networking. Colectați 
numele, adresele și numerele de telefon ale 
persoanelor pe care le cunoașteți direct și indirect 
(cunoștințe).

Odată ce planul de rețea a fost pregătit, beneficiarii 
pot programa interviuri de informare pentru a afla mai 
multe despre locurile de muncă și companii sau pentru 
a contacta direct angajatorii așa cum se propune în 
Activitatea 4.1 (b) Contactarea angajatorilor.
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Trimiterea CV-
urilor nesolicitate

Un alt mod de a accesa piața ascunsă a locurilor de 
muncă este să trimiteți CV-uri sau carduri de apel unui 
număr de companii care au posturi vacante de interes. 
Primul pas este identificarea companiilor în care aceste 
locuri de muncă ar putea fi disponibile.
Pentru a începe căutarea unui loc de muncă, facilitatorul/
specialistiul poate sugera o vizită la STO pentru a 
găsi informații despre companii. Dacă un registru al 
companiilor nu este disponibil sau nu este actualizat, 
poate direcționa persoanele către organizațiile patronale 
care de obicei au pliante și broșuri ale companiilor. În 
aceste materiale, companiile își menționează datele de 
contact, produsele/serviciile și alte informații utile.
Odată ce companiile de top au fost identificate, 
beneficiarii întocmesc o scrisoare de intenție și un CV 
pentru fiecare. În acest fel, solicitanții pot să-și expedieze 
CV-ul sau cardul de apel la un număr mare de potențiali 
angajatori într-o perioadă relativ scurtă de timp.

Activitatea 4.1. 
Contactarea 
potențialilor 
angajatori

Indiferent de metoda de căutare a locurilor de muncă, 
cunoașterea modului în care se desfășoară cercetarea și 
contactarea companiilor este crucială pentru adaptarea 
CV-ului și a scrisorii de intenție, precum și pentru a se 
pregăti în mod eficient pentru un interviu. Persoanele 
aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să știe cât 
mai mult despre companiile vizate.
Interviul de informare (vezi sesiunea 2, Activitatea 2.1) 
poate fi o modalitate utilă de a afla mai multe despre 
tipul de activitate sau companie unde tinerii ar dori să 
lucreze. În timp ce această tehnică nu este concepută 
pentru găsirea unui loc de muncă, contactele efectuate 
pot duce la deschideri de locuri de muncă nesuplinite.
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În timpul interviului informativ - sau în timpul desfășurării 
activității de networking, dacă acest lucru a fost realizat 
- beneficiarii au generat o listă de potențiali angajatori. 
La această etapă, facilitatorul/specialistul poate 
prezenta beneficiarilor o sarcină care trebuie făcută 
în afara unității de formare. Activitatea 4.1 le va ajuta 
să întreprindă cercetări, să ia legătura cu potențialii 
angajatori și să întrebe despre deschiderile de locuri 
de muncă „ascunse”. Acest exercițiu implică cercetarea 
companiilor, stabilirea legăturii cu unul sau două 
contacte generate în timpul interviului de informare și 
investigarea existenței posturilor vacante „ascunse”.



52

Pregătirea pentru interviu de angajare

Sesiunea Pregătirea pentru interviu de 
angajare

                 

Obiectivele 
sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni beneficiarii vor putea:
• Să comunice abilitățile și cunoștințele lor 

potențialilor angajatori;
• Să răspundă eficient întrebărilor frecvente din 

timpul interviul de angajare
Timp de 
realizare: 

120 minute

Număr de 
beneficiari:

8 – 15 persoane             

Activități:  ❶ Exersarea tipurilor de întrebări adresate în timpul 
interviului

 ❷ Participarea la interviuri de angajare
Resurse: Calculator, proiector, foi, tablă de flipchart, carioci 
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Introducere O parte din timpul alocat sesiunii 5 trebuie să fie utilizat 
pentru a procesa rezultatele activității 4.1. (Contactarea 
companiilor). Facilitatorul/specialistul trebuie să discute 
cu beneficiarii dificultățile întâmpinate în cercetarea și 
contactarea angajatorilor. Majoritatea beneficiarilor nu 
vor fi găsit niciun loc de muncă la această etapă, având 
în vedere numărul redus de companii contactate în timpul 
activității. Facilitatorul/specialistul trebuie să sublinieze că 
pot dura căutările câteva luni înainte de a găsi un loc de 
muncă într-o anumită industrie sau organizație, chiar și 
atunci când economia este bună. Facilitatorul/specialistul 
trebuie să reamintească beneficiarilor că oricine poate fi 
respins pe parcursul căutărilor locului de muncă și că nu 
trebuie să se descurajeze. Căutarea locurilor de muncă 
are mai multe "nu" și rareori un "da". Persoanele aflate în 
cautarea unui loc de muncă trebuie să găsească un "da" 
care le oferă o oportunitate de angajare.
Această sesiune este destinată să ajute beneficiarii 
tineri să-și transmită abilitățile și experiența potențialilor 
angajatori și să practice interviurile de angajare.

Interviul de 
angajare

Facilitatorul/specialistul trebuie să menționeze că există 
mai multe tipuri de interviu. Cele mai importante sunt:
Interviuri de cunoaștere care pot fi efectuate fie direct 
față în față, fie prin telefon. Scopul acestor interviuri 
este de a identifica acei candidați care vor fi invitați la 
un interviu. Beneficiarii trebuie să fie pregătiți pentru un 
interviu telefonic din momentul în care depun o cerere 
pentru o funcție. Adesea, companiile adresează întrebări 
la primul contact cu un candidat pentru a începe să-i 
evalueze calificările.
Tinerii care caută un loc de muncă trebuie să aibă o listă 
de posturi pentru care au aplicat, detaliile companiilor 
care au anunțat posturile vacante, descrierea postului și 
orice alte informații relevante. Ei trebuie să evidențieze 
în mod succint și direct aptitudinile pe care le au pentru 
poziție. Pentru interviurile telefonice, este o idee bună să 
aveți un CV (sau un card de apel) la îndemână pentru o 
referință rapidă.
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Interviurile unu-la-unu (individuale) sunt cele mai 
frecvente. Există doar un singur intervievator care pune 
întrebări pentru a evalua aptitudinile, cunoștințele și 
abilitățile solicitantului de loc de muncă în legătură cu 
activitatea oferită.
Interviurile în grup sunt conduse de mai mulți angajați 
ai companiei, care reprezintă diferite divizii sau 
departamente. De asemenea, beneficiarii trebuie 
avertizați să răspundă direct persoanei care întreabă, 
dar și să mențină contactul vizual cu ceilalți membri.
Al doilea interviu urmează după cele inițiale și are scopul 
de a cunoaște acei candidați care au trecut faza inițială 
de selecție. De obicei durează mai mult decât interviul 
inițial. Obiectivul celui de-al doilea interviu este acela 
de a se asigura că candidatul are aptitudinile necesare 
și că se poate încadra bine în această poziție. În timpul 
celui de-al doilea interviu, candidații trebuie să treacă 
de la accentuarea punctelor forte specifice la marketing. 
Ascultarea cu atenție a intervievatorilor ajută la 
determinarea oricărei preocupări fundamentale. Tinerii 
candidați trebuie să-și sublinieze capacitatea de a lucra 
în calitate de membri ai unei echipe și să demonstreze 
că au obținut suficiente informații despre companie.
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Activitatea 5.1 
Interviu de 
angajare Întrebări & 
Răspunsuri

Scopul unui interviu este ca angajatorul și candidatul 
să se familiarizeze, să învețe unul despre altul și să 
exploreze posibilitatea de a lucra împreună. În afară 
de cercetarea companiii prin mijloacele deja discutate 
(cataloage de afaceri, pagini web, informații disponibile 
la STO), beneficiarii pot cere companiii să trimită 
informații și o descriere a postului înainte de interviu. 
Informațiile suplimentare care trebuie colectate includ 
tipul de activitate, organizarea internă a companiii 
(departamentele, unitățile și rolul acestora în companie), 
produsele și serviciile oferite și numărul de angajați.
Beneficiarii se pot pregăti pentru un interviu gândindu-
se la aptitudinile, calitățile, experiența și munca școlară. 
Acestea ar trebui să evidențieze aspectele pe care ar 
dori să le împărtășească în timpul interviurilor. Ținând 
cont de informațiile importante, tinerii pot să își articuleze 
punctele forte mai eficient în timpul interviurilor.
Nimeni nu poate fi sigur de ce va fi întrebat în timpul unui 
interviu. Cu toate acestea, este posibil să apară câteva 
întrebări frecvente. Activitatea 5.1 este concepută 
pentru a ajuta tinerii să anticipeze și să răspundă la 
acestea. Beneficiarilor li se poate cere să revizuiască 
o listă de întrebări comune de interviu și să-și exercite 
răspunsurile pe baza a ceea ce este inclus în CV.
Tabelul 5.1 oferă câteva sfaturi pe care facilitatorul/
specialistul poate să le împărtășească beneficiarilor 
pentru a-și îmbunătăți răspunsurile la întrebările 
frecvente în timpul interviului.
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Sfaturi pentru întrebările din timpul interviului                    Tabel  5.1

Ce să spuneți

• Prezentați-vă cu un zâmbet și o strângere de mână fermă. Mențineți un bun 
contact vizual în timpul conversației.

• Demonstrați recruiter-ului ce puteți face pentru companie, pe baza cercetărilor 
dvs.

• Răspundeți la întrebări cu: "Da, de exemplu (realizare / declarație de rezultat)" 
sau "Nu, totuși (realizare / rezultat)".

• Afișați interesul în ceea ce spune intervievatorul.
• Oferiți răspunsuri pozitive întrebărilor negative.

Întrebările "Spune-mi despre tine"
Întrebarea "Spune-mi despre tine" îi permite persoanei aflate în căutarea unui loc 
de muncă să împartă cu intervievatorul cel mai important lucru pe care dorește 
să-l cunoască, de ex. de ce ar trebui să vă angajeze. Aceste întrebări se referă la 
mai multe subiecte, dar de obicei includ următoarele:
1. Informații personale și de educație

 ✓ Această parte este folosită pentru a oferi intervievatorului informații relevante 
despre viața dumneavoastră și despre mediul educațional. Acestea pot 
include informații cum ar fi unde locuiți și ce vă place. Educația ar trebui să 
fie fie cea mai recentă, fie cea mai importantă domeniu educațional, dacă 
aceasta este relevantă pentru locul de muncă.

2. Cariere / experiențe timpurii
 ✓ Această parte este folosită pentru a împărtăși experiența trecută care este 

relevantă pentru postul vacant. Amintiți-vă experiența dvs. "ascunsă" (a se 
vedea Activitatea 3.1).

3.  Experiența de muncă
 ✓ Acest lucru trebuie să-i prezinte angajatorului reușitele / rezultatele care 

indică de ce sunteți cel mai bun candidat pentru această poziție.
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Întrebările 
cu caracter 
discriminator

Facilitatorul/specialistul trebuie să informeze beneficiarii 
că există anumite întrebări pe care companiile nu 
au voie să le solicite, deoarece pot să discrimineze 
anumite grupuri de persoane din cauza caracteristicilor 
lor individuale. Motivele discriminării sunt, în general, 
specificate în legislația națională, iar facilitatorul/
specialistul trebuie să le cerceteze pentru a oferi 
beneficiarilor informații mai exacte.
În general, cu toate acestea, întrebările despre statutul 
marital și despre familie; întrebările personale privind 
înălțimea și greutatea (dacă nu sunt relevante pentru 
cerințele jobului); handicap; cetățenie și origine națională; 
rasă, culoare și religie sugerează discriminarea.
Tabelul 5.2 de mai jos descrie principalele domenii în 
care întrebările ar putea fi neadecvate, deoarece ar 
putea discrimina anumiți candidați. În secțiunea cinci 
a ghidului practic, există o broșură care oferă exemple 
de întrebări care sunt și nu sunt permise. Facilitatorul/
specialistul trebuie să adapteze aceste întrebări la 
normele și reglementările naționale privind discriminarea 
în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea 
forței de muncă.
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Întrebările discriminatorii în timpul interviului Tabelul 5.2

Scopul unui interviu este de a strânge informații importante în timp ce stabilește un 
raport prietenos cu candidatul. Există totuși câteva întrebări care nu sunt permise în 
timpul procesului de intervievare. Acestea se referă, în general, la informații despre 
starea familială și starea civilă, sexul, problemele personale, starea de sănătate și 
abilitățile fizice, originea națională și cetățenia, rasa, culoarea pielii sau religia.
Familia și starea civilă
Scopul acestor anchete "familiale" este de a explora ceea ce unii intervievatori 
cred că este o sursă comună de absenteism și de întârziere. Aceste întrebări sunt 
adesea adresate femeilor, făcând ancheta în mod ilegal. Cu toate acestea, chiar 
dacă astfel de anchete se adresează atât bărbaților, cât și femeilor, acestea pot 
fi nepotrivite. Astfel de informații au fost folosite pentru a discrimina femeile din 
cauza prezumției generale a societății că acestea sunt cele care primesc îngrijire. 
În cazul în care preocuparea intervievatorului este o frecventare obișnuită a 
muncii, o întrebare mai bună ar fi: "Există ceva care ar interfera cu frecventarea 
regulată a locului de muncă?"
Sexul
Întrebările care se referă la sex sau ipotezele privind abilitățile unei persoane 
bazate pe sex nu sunt permise. Întrebările despre abilități ar trebui să se bazeze 
pe abilități.
Personale
Întrebările despre caracteristicile personale nu sunt, în principiu, permise. De 
exemplu, întrebările referitoare la cerințele minime de înălțime și greutate sunt 
ilegale dacă scot la iveală un sex sau un grup de populație. Cu excepția cazului în 
care intervievatorul poate demonstra că cerințele privind înălțimea sau greutatea 
sunt esențiale pentru performanța locului de muncă, astfel de anchete nu sunt 
permise.
Sănătate și abilități fizice
Anchetele despre dizabilitatea sau sănătatea unei persoane sunt ilegale 
dacă implică sau exprimă o limitare bazată pe handicap / condiții de sănătate. 
Intervievatorii nu pot face astfel de anchete sau solicita examinări medicale 
înainte de a face o ofertă de muncă. Cu toate acestea, un intervievator poate 
cere informații despre capacitatea solicitantului de a îndeplini anumite funcții de 
serviciu și, în anumite limite, poate efectua teste pentru toți solicitanții pentru a 
determina dacă pot îndeplini funcții esențiale de serviciu.
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Tabelul 5.2 (continuare)

Originea / cetățenia națională
Anchetele privind cetățenia unei persoane sau țara de naștere sunt ilegale și 
implică discriminare pe baza originii naționale. O persoană care a emigrat în 
mod legal în țară nu poate fi discriminată pe baza cetățeniei. Intervievatorii nu 
pot solicita solicitanților să declare originea națională, dar pot să întrebe dacă au 
dreptul legal de a lucra în țară.
Rasa/ Culoarea / Religia
Nu sunt permise întrebări despre rasă, culoarea pielii și religie. Acest lucru 
se referă și întrebărilor indirecte care pot conduce la identificarea acelorași 
caracteristici. De exemplu, întrebarea despre disponibilitatea de a lucra în timpul 
weekend-urilor poate descuraja solicitanții a căror religie interzice lucrul sâmbăta 
sau duminica. Dacă natura locului de muncă necesită o activitate de lucru la 
sfârșit de săptămână, intervievatorul ar trebui să indice că se depun eforturi 
rezonabile pentru a se potrivi credințelor sau practicilor religioase.

Sursă: Adaptat “30 interview questions you cannot be asked”, HR World, http://www.hrworld.
com/features/30-interview-questions-111507; Alberta Human Resource Development, 
Jobseeker’s Handbook: An introductory Guide to finding work, 2004

Facilitatorul/specialistul trebuie, de asemenea, să fie 
pregătit să recomande beneficiarilor ca, în cazul în 
care un intervievator pune o întrebare care ar putea fi 
discriminatoare, aceștia pot alege să refuze să răspundă 
într-un mod politicos. De exemplu, intervievații pot spune 
că ei cunosc Legea cu privire la asigurarea egalității (Nr. 
121 din 25.05.2012) care interzice întrebări de acest 
tip în timpul interviurilor de angajare sau că nu există 
nimic legat de statutul lor personal care ar împiedica 
îndeplinirea sarcinilor postului. Acest lucru permite 
beneficiarilor să evite să răspundă direct la întrebare.

http://www.hrworld.com/features/30-interview-questions-111507%3B
http://www.hrworld.com/features/30-interview-questions-111507%3B
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De asemenea, pot solicita schimbarea unui interviu 
sau a unui proces de aplicare care nu este permis, 
prin depunerea unei plângeri. Întrucât procedura de 
depunere a unei plângeri pentru discriminare diferă de 
la o țară la alta, facilitatorul/specialistul trebuie să afle 
care este procesul aplicabil în contextul național și să 
ofere beneficiarilor informații relevante. Sindicatele și 
STO pot ajuta la colectarea acestor informații.

Pregătirea
pentru interviul 
de angajare

Pentru a ajuta tinerii să se pregătească pentru un 
interviu de angajare, facilitatorul/specialistul trebuie să 
discute cu beneficiarii materialele din Activitatea 5.2 (Ce 
trebuie să facă și 15 lucruri de evitat într-un interviu de 
angajare). Prima regulă nu trebuie să întârzie niciodată 
la un interviu. Adresa și locația trebuie verificate în 
prealabil, pentru a evita întârzierile. Dacă, din orice motiv, 
persoana nu poate ajunge la un interviu programat, 
trebuie să anunțe persoana care a organizat interviul cât 
mai curând posibil.
Ținuta și comportamentul trebuie să fie impecabile și 
profesionale.
Candidații de succes sunt cei care pot echilibra 
ascultarea și vorbirea. Cei care vorbesc prea mult sau 
prea puțin nu se angajează, pentru că dacă vorbește 
prea mult, el apare ca cineva care va ignora nevoile 
companiii. Dacă cineva vorbește prea puțin, apare ca și 
cum ar ascunde ceva.
Candidații unui post trebuie să furnizeze întotdeauna 
informații corecte despre istoricul lor de studii și istoricul 
de muncă, inclusiv pozițiile și îndatoririle îndeplinite.



61

Sesiunea

Activitatea 5.2. 
Joc de rol: interviul 
de angajare

Facilitatorul/specialistul trebuie să reamintească 
beneficiarilor că cheia unui interviu de succes este 
pregătirea și practica.
Facilitatorul/specialistul poate introduce un joc de rol 
în care doi / trei dintre beneficiari vor participa având 
rolul candidaților pentru o funcție, alții într-un grup de 
trei - vor participa ca intervievatori, iar ceilalți beneficiari 
(din nou în grupuri a câte trei) vor participa ca arbitri 
și vor califica performanța colegilor săi. Facilitatorul/
specialistul poate, de asemenea, să ia în considerare 
invitarea interlocutorilor reali să efectueze interviuri în 
timpul jocului de rol. Acest lucru ar face ca activitatea 
să fie mai realistă și să permită beneficiarilor să pună 
întrebări cu privire la ceea ce caută angajatorii într-un 
candidat pentru un post vacant.  
Întrucât beneficiarii sunt deja familiarizați cu exemplul 
descris în Activitatea 3.1 și au practicat modul de citire 
a anunțurilor de locuri de muncă în timpul Activității 2.2, 
jocul de rol poate fi organizat prin solicitarea a doi sau trei 
beneficiari să joace rolul tânărului în timpul interviului. 
Alternativ, facilitatorul/specialistul poate identifica unul 
sau doi dintre beneficiarii care au pregătit deja un CV 
personalizat și o scrisoare de intenție pentru un anunț 
real. Facilitatorul/specialistul trebuie să primească o 
copie a anunțului de angajare și a CV-ului prezentat 
pentru a adapta instrucțiunile pentru intervievatori și 
observatori, precum și pentru a sugera întrebări adresate 
beneficiarilor care vor juca rolul de intervievatori. Pentru 
a face ca activitatea să fie mai realistă, facilitatorul/
specialistul poate, de asemenea, să solicite unei 
persoane necunoscute beneficiarilor să participe la 
interviuri. 
Un șablon pentru organizarea și executarea acestui joc 
de rol este inclus în ghidul practic.
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La sfârșitul jocului de rol, membrii grupului de interviu 
și grupurile de observatori vor raporta în plen impresiile 
despre candidați (ceea ce au făcut bine, ceea ce 
poate fi îmbunătățit, impresiile generale, scorul final). 
Facilitatorul/specialistul trebuie, de asemenea, să 
distribuie lista de verificare a interviului pe care să o 
folosească înainte de a participa la un interviu.

Ce caută
angajatorii

Facilitatorul/specialistul poate încheia această sesiune 
sumarizând ce anume caută angajatorii în cazul 
solicitanților de locuri de muncă și la ce se pot aștepta 
beneficiarii de la angajatori (a se vedea Tabelul 5.3). 
Acestea din urmă includ confidențialitatea, informațiile 
corecte, comunicarea în timp util, tratamentul echitabil 
și nediscriminarea (a se vedea Tabelul 5.4)

Ce anume caută angajatorii                                                    Tabel 5.3

Top 10 calități solicitate de 
angajatori
1. Aptitudini de comunicare (verbale și 
scris);
2. Cinste / integritate;
3. Abilități de muncă în echipă
(colaborează bine cu ceilalți);
4. Abilități interpersonale
(se înțelege bine cu ceilalți);
5. Motivație / inițiativă;
6. Etică profesională puternică;
7. Abilități analitice;
8. Flexibilitate / adaptabilitate;
9. Abilități de utilizare a calculatorului;
10 Abilități  organizatorice.

Evaluări de experiență
Experiență relevantă de lucru       4.0
Experiență în stagiu                         3.9
Orice experiență de lucru                3.6

(Scara de 5 puncte: 5 = extrem de 
importantă;
1 = Nu este important)
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Care sunt așteptările din partea angajatorilor                                      Tabel 5.4

 ✓ Confidențialitate: Să păstrareze confidențialitatea tuturor informațiilor, 
inclusiv a înregistrărilor personale și a bazei de date electronice. Un angajator 
nu trebuie să divulge niciodată informații despre solicitanți sau lucrători fără 
consimțământul prealabil al acestora.
 ✓ Informații exacte: Să furnizeze informații exacte despre companiile și 
oportunitățile de angajare. Aceasta include, dar nu se limitează la, poziții 
disponibile, responsabilități, oportunități de avansare în carieră și beneficii.
 ✓ Comunicarea în timp util: Să informeze solicitanții cu privire la procesul de 
angajare și să comunice deciziile de angajare în intervalul de timp convenit.
 ✓ Tratamentul echitabil și nediscriminarea: Să evite discriminarea la recrutare și 
să respecte principiile egalității de șanse.
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Sesiunea Evaluarea ofertelor de muncă și  
adaptarea la locul de muncă în 
prima perioadă

Obiective de 
studiu: 

Până la finele aceste sesiuni, beneficiarii vor putea să:
• Evalueze oferte de muncă și condițiile de muncă;
• Să se adapteze la noul loc de muncă în primele luni

Numărul de 
beneficiari:

8 – 15 persoane

Timp de 
realizare:

120 minute

Activități:  ❶ Evaluarea ofertelor de muncă

Resurse: Calculator, proiector, foi, tablă de flipchart, carioci
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Introducere Ultima sesiune a atelierului are drept scop asigurarea 
tinerilor beneficiari cu instrumente de evaluare a ofertelor 
de muncă și a condițiilor de muncă, precum și a reușitei 
în primul an la un nou loc de muncă.

Evaluarea
ofertei
de muncă

Atunci când studierea cerințelor locului de muncă 
și a potențialilor angajatori a fost efectuată în mod 
corespunzător, luarea deciziei finale, atunci când o 
ofertă de muncă este făcută în cele din urmă, ar trebui 
să fie una relativ ușoară.
Facilitatorul/specialistul trebuie să informeze beneficiarii 
că de obicei majoritatea companiilor oferă candidaților 
câteva zile pentru a studia oferta. În această perioadă, 
beneficiarii pot dori să revadă informațiile colectate 
privind locul de muncă și compania pentru a lua decizia 
finală. Acest lucru poate ajuta beneficiarii să aleagă între 
ofertele de muncă. 
Informațiile de bază colectate despre companie în timpul 
procesului de căutare a unui loc de muncă pot ajuta tinerii să 
decidă dacă doresc să accepte oferta. Factorii care trebuie 
luați în considerare includ anii de activitate ai companiei, 
mărimea (în ceea ce privește numărul de lucrători), precum 
și conformitatea companiei cu standardele de muncă 
stabilite de legislația națională. Facilitatorul/specialistul ar 
putea să sublinieze următoarele:
• Mărimea companiei: Firmele mari oferă în general 

programe de formare profesională, o varietate de 
căi de carieră și posibilitatea de a se deplasa în 
diferite sectoare. De asemenea, acestea pot avea 
tehnologii mai avansate. Cu toate acestea, multe 
locuri de muncă în companiile mari tind să fie foarte 
specializate. Locurile de muncă în firmele mai mici 
pot oferi responsabilități mai largi și o șansă de a 
contribui la succesul companiei.

• Afaceri noi versus cele bine stabilite: Firmele 
noi pot avea o rată mai mare de eșec, însă pentru 
mulți oameni, posibilitatea de a împărtăși un succes 
poate compensa riscul pierderii de locuri de muncă.

Fluctuația angajaților: Cea mai mare fluctuație a 
personalului (schimbări frecvente ale angajaților) 
poate să indice nemulțumirea față de natura muncii 
sau a companiei. Informațiile pot fi adunate vorbind cu 
persoane care au lucrat pentru companie în trecut.
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Salariul și alte 
condiții de
muncă

Informațiile despre salariu și alte condiții de muncă în 
ocupația de alegere trebuie să fie deja la dispoziția 
beneficiarilor, deoarece acestea sunt unul dintre 
elementele cheie care trebuie luate în considerare la 
alegerea unei cariere. În cazul în care oferta conține și 
salariul și alte condiții de muncă, rămâne de stabilit dacă 
acestea sunt corecte și în conformitate cu legislația 
muncii din țară.
Cel mai bun loc pentru a strânge informații despre 
salariu și alte condiții de muncă sunt reprezentate 
de STO, sindicate, organizații patronale și asociațiile 
profesionale și comerciale. Facilitatorul/specialistul 
poate, de asemenea, să sugereze ca tinerii beneficiari 
să întrebe membrii familiei, prietenii sau cunoștințele 
care au fost recent angajați în locuri de muncă similare.
Beneficiarii trebuie să aibă, de asemenea, informații 
privind orele de lucru, dacă este prevăzută plata orelor 
suplimentare sau a compensației prevăzute și care 
sunt prestațiile de asigurări sociale incluse în contractul 
de muncă. Aceste informații pot fi obținute și de la 
reprezentanții sindicatelor.

Legislația muncii Luarea unei decizii privind oferta de locuri de muncă 
poate fi foarte dificilă pentru tineri la prima lor experiență 
de muncă, mai ales atunci când ei au puține cunoștințe 
despre ceea ce constituie condiții de muncă echitabile. 
Principalele prevederi privind condițiile de muncă se 
referă la:
• contractul de muncă și securitatea socială;
• orele de lucru, salariul și concediul anual;
• Sănătate și securitate la locul de muncă.
Facilitatorul/specialistul ar putea distribui glosarul 
termenilor de angajare care sunt incluși în ghidul practic 
(Resursa 1) sau îl poate folosi pentru a proiecta o 
activitate care vizează informarea beneficiarilor privind 
aspectele-cheie legate de relația de muncă. Informațiile 
pentru pregătirea acestei activități sau pentru adaptarea 
acesteia pot fi găsite în legislația muncii, în regulamentele 
de sănătate și securitate în muncă și în convențiile 
colective, atunci când sunt disponibile în țară.
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Facilitatorul/specialistul poate, de asemenea, să 
contacteze sindicatele, serviciile de ocupare a forței 
de muncă și inspectoratul de muncă pentru a colecta 
astfel de informații sau pentru a obține broșuri și pliante 
despre drepturile lucrătorilor care pot fi distribuite 
beneficiarilor. De asemenea, poate furniza informații 
despre standardele internaționale de muncă și 
dispozițiile acestora care au fost incluse în legislația 
națională (vedeți tabelul 6.1 de mai jos).
Pentru proiectarea acestei activități, facilitatorul/
specialistul trebuie să revizuiască definițiile și să verifice 
dacă acestea sunt în conformitate cu legislația națională 
a muncii. El / ea va cere beneficiarilor să citească lista 
definițiilor și să identifice acele persoane care încă nu 
sunt familiarizate. La sfârșitul activității, facilitatorul/
specialistul poate solicita aleator anumitor beneficiari 
să explice câțiva termeni de angajare. Va încheia 
această activitate, reamintind beneficiarilor importanța 
conștientizării acestor definiții, drepturi și înlesniri. 
Numai prin cunoaștere fiecare beneficiar poate verifica 
dacă drepturile și înlesnirile sale sunt respectate.

Standarde internaționale de muncă relevante pentru tineri Tabel 6.1

Standardele Internaționale de Muncă constau în convenții și recomandări. 
Împreună, aceste instrumente oferă orientări practice pentru țările care doresc să 
faciliteze integrarea completă și productivă a tinerilor pe piața muncii. Convențiile 
internaționale privind munca sunt tratate internaționale, supuse ratificării de către 
statele membre ale OIM (Organizația Internațională a Muncii). Recomandările 
sunt instrumente fără caracter obligatoriu care stabilesc orientări care ajută la 
orientarea politicii și acțiunilor naționale. Țările care au ratificat aceste convenții 
trebuie să adapteze legislația națională în conformitate cu principiile incluse 
în standardele internaționale de muncă. Aceste standarde acoperă aspectele 
esențiale ale capacității educaționale, sporirea capacității de inserție profesională, 
antreprenoriatului și crearea de locuri de muncă productive pentru tineri. Acestea 
stabilesc, de asemenea, dispoziții importante privind modul în care tinerii intră 
în forța de muncă și condițiile de angajare, cum ar fi vârsta minimă de admitere 
în câmpul muncii, salariul, timpul de lucru, munca de noapte și examinările 
medicale, securitatea și sănătatea în muncă și inspecția muncii.
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Tabel 6.1 (continuare)

Cele două convenții fundamentale pentru eliminarea muncii copiilor conțin 
dispoziții menite să protejeze tinerii împotriva activităților periculoase sau 
exploatatoare sau a condițiilor de muncă. Convenția privind vârsta minimă din 
1973 (nr. 138) impune stabilirea nu numai a unei vârste minime generale pentru 
admiterea în muncă - care nu poate fi mai mică de 15 ani și ar trebui să fie în mod 
progresiv crescută la 16 ani – dar și vârsta minimă de 18 ani pentru admiterea 
la lucru, ar putea pune în pericol sănătatea, siguranța sau moralul tinerilor. 
Convenția privind cele mai grave forme ale muncii copiilor, din 1999 (nr. 182), 
își propune să pună capăt implicării tuturor persoanelor sub 18 ani în activitățile 
dăunătoare enumerate. În plus, multe standarde ale OIM solicită măsuri specifice 
de protecție pentru tinerii lucrători - adică lucrători care nu au împlinit vârsta de 
18 ani - în ceea ce privește condițiile de muncă și securitatea și sănătatea în 
muncă. Unele sunt special concepute în acest scop, cum ar fi convențiile și 
recomandările privind munca de noapte sau examinarea medicală a tinerilor. 
Un număr de instrumente de aplicare generală prevăd măsuri speciale pentru 
tinerii lucrători. Acesta este, de exemplu, cazul instrumentelor privind siguranța și 
sănătatea la locul de muncă, care conțin dispoziții pentru prevenirea sau limitarea 
expunerii tinerilor la anumite riscuri profesionale.
Pentru mai multe informații despre standardele internaționale de muncă relevante pentru 
munca tinerilor, vizitați www.ilo.org/youth

Contractul individual de muncă                                          Tabel 6.2

Contractul individual de muncă este înțelegerea dintre salariat și angajator, 
prin care salariatul se obligă să presteze o muncă într-o anumită specialitate, 
calificare sau funcție, să respecte regulamentul intern al unității, iar angajatorul 
se obligă să-i asigure condițiile de muncă prevăzute de Codul Muncii, de alte 
acte normative ce conțin norme ale dreptului muncii, de contractul colectiv de 
muncă, precum și să achite la timp și integral salariul.
Părțile contractului individual de muncă sunt salariatul și angajatorul. Persoana 
fizică dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. Persoana 
fizică poate încheia un contract individual de muncă și la împlinirea vârstei de 15 
ani, cu acordul scris al părinților sau al reprezentanților legali, dacă, în consecință, 
nu îi vor fi periclitate sănătatea, dezvoltarea, instruirea și pregătirea profesională.
Se interzice încadrarea în muncă a persoanelor în vârstă de până la 15 ani, precum și 
angajarea persoanelor private de instanța de judecată de dreptul de a ocupa anumite 
funcții sau de a exercita o anumită activitate în funcțiile și activitățile respective.
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Tabel 6.2 (continuare)

În calitate de angajator, parte a contractului individual de muncă poate fi orice 
persoană fizică sau juridică, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de 
organizare, care utilizează munca salariată. Angajatorul persoană juridică poate 
încheia contracte individuale de muncă din momentul dobândirii personalității 
juridice.
Angajatorul persoană fizică poate încheia contracte individuale de muncă din 
momentul dobândirii capacității depline de exercițiu. 
Este interzisă încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării 
unei munci sau a unei activități ilicite ori imorale.
Parte a contractului individual de muncă pot fi cetățenii Republicii Moldova, 
cetățenii străini și apatrizii, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare.
Angajatorul nu are dreptul să ceară salariatului efectuarea unei munci care nu 
este stipulată în contractul individual de muncă, cu excepția cazurilor prevăzute 
de prezentul cod.
Contractul individual de muncă se încheie, de regulă, pe durată nedeterminată. 
Contractul individual de muncă poate fi încheiat și pe o durată determinată, ce 
nu depășește 5 ani, în condițiile prevăzute de prezentul cod. Dacă în contractul 
individual de muncă nu este stipulată durata acestuia, contractul se consideră 
încheiat pe o durată nedeterminată. 
Contractul individual de muncă nu poate fi modificat decât printr-un acord 
suplimentar semnat de părți, care se anexează la contract și este parte integrantă 
a acestuia. Modificare a contractului individual de muncă se consideră orice 
schimbare sau completare ce se referă la:

a) durata contractului;
b) specificul muncii (condiții grele, vătămătoare și/sau periculoase, 

introducerea clauzelor specifice conform art.51 etc.);
c) cuantumul retribuirii muncii;
d) regimul de muncă și de odihnă;
e) specialitatea, profesia, calificarea, funcția;
f) caracterul înlesnirilor și modul lor de acordare dacă acestea sunt 

prevăzute în contract. 
Cu titlu de excepție, modificarea unilaterală de către angajator a altor clauze ale 
contractului individual de muncă decât cele specificate la alin. (2) este posibilă 
numai în cazurile și în condițiile prevăzute de Codul Muncii.
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Activitatea 6.2. 
Evaluarea ofertelor 
de muncă

Activitatea 6.2 include două instrumente alternative 
care să ghideze beneficiarii prin decizia de a accepta 
oferta de locuri de muncă. Primul instrument solicită 
beneficiarilor să clasifice factorii legați de companie, 
locurile de muncă, oportunitățile oferite, salariul și alte 
condiții de muncă. A doua alternativă este construită 
pe prioritizarea valorilor legate de muncă pe care 
beneficiarii le-au identificat ca parte a autoevaluării lor 
(a se vedea activitatea 1.1.
Prioritizarea valorilor legate de muncă). Ambele activități 
solicită beneficiarilor să organizeze informațiile pe care 
le au la locul de muncă, angajatorul și legislația muncii 
pentru a compara caracteristicile ofertei de muncă cu 
aspirațiile lor de locuri de muncă.

Acceptarea și 
refuzul ofertelor 
de muncă

Dacă candidații decid să accepte oferta, trebuie să 
solicite o confirmare scrisă din partea angajatorului. 
Dacă aceștia decid să respingă locul de muncă, acest 
lucru trebuie făcut prin exprimarea în scris a aprecierii 
ofertei primite și prin refuzul politicos. Este întotdeauna 
mai bine să lăsați potențialilor angajatori o impresie 
bună.

Începutul 
activității la noul 
loc de muncă

Durata de timp în care tinerii lucrători se adaptează la un 
loc de muncă nou variază de la o persoană la alta și de 
la o slujbă la alta.
Oamenii vor răspunde și vor judeca noii angajați în mod 
diferit. O mare parte va depinde de impresia pe care 
noul lucrător o face asupra colegilor, supraveghetorilor 
și managerilor și a percepțiilor pe care le dezvoltă în 
primele câteva luni. Angajații noi trebuie să învețe să 
se regăsească în slujbă, să învețe modul în care se 
fac lucrurile în companie și să-și dea seama ce trebuie 
să facă. Facilitatorul/specialistul trebuie să sublinieze 
că angajații recent recrutați încearcă prea mult să-i 
impresioneze pe colegi și pe supervizori. Tendința 
naturală este de a progresa rapid, însă atingerea acestui 
scop înainte de a obține acordul și de a fi înțeles modul 
de funcționare a companiii poate fi contraproductiv.
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Perceperea 
companiei
și deprinderea 
de a conlucra cu 
ceilalți

Fiecare companie are propria cultură. Acest lucru se 
traduce în reguli și norme, adesea nerostite și informale, 
despre modul în care angajații ar trebui să se comporte 
și să își îndeplinească sarcinile.
Facilitatorul trebuie să sugereze ca beneficiarii să-și 
observe colegii, să acorde atenție lucrurilor cu care 
își petrec timpul și să înțeleagă așteptările oamenilor, 
în special în ceea ce privește etica muncii comune și 
normele sociale. Colaboratorii caută pe cineva care are o 
judecată bună și poate lucra bine cu ceilalți. Vor să vadă 
disponibilitatea de a învăța, combinată cu respectul 
pentru experiența colegilor de vârf.
O frustrare comună în rândul tinerilor angajați este 
nepotrivirea dintre așteptări și realitățile postului. 
Abilitățile sociale și de lucru în echipă sunt foarte 
importante la locul de muncă. Caseta 6.2 de mai jos 
oferă câteva sfaturi utile pentru adaptare în primele 
câteva luni într-un nou loc de muncă. 

Cum să te adaptezi la locul de muncă în primele luni Tabel 6.2

Cunoașteți și acceptați  noii colegi 
În primele două săptămâni, faceți eforturi concentrate pentru a cunoaște patru 
persoane noi. Ați putea fi tentat să vă ascundeți în biroul dvs, sperând că nu vă va 
remarca nimeni. Nu procedați astfel. În opinia noastră, cca. 95% dintre concedieri 
rezultă în urma faptului că oamenii nu se adaptează noului loc de muncă. Acest 
lucru nu are nimic comun cu performanța dvs profesională. Cu cât mai repede 
sunteți acceptat de către colegi și șefi, cu atât aveți mai multe șanse să reușiți.
Adresează întrebări 
Din moment ce sunteți nou la locul de muncă, este mai bine să faceți ceva corect 
din prima oară, decât să o faceți din nou. Întrebând colegii și supervizorul cum 
se fac lucrurile în companie vă va ajuta să evitați greșelile. De asemenea, puneți 
întrebări cu privire la regulile care guvernează mediul companiei, de exemplu 
modul corect de utilizare a e-mailului. Adresarea întrebărilor vă va ajuta să evitați 
situațiile dificile la locul de muncă. De exemplu, în aproape fiecare loc de muncă 
există cineva care dorește să împartă munca cu colegii. Adresarea întrebărilor 
privind cine deleagă munca altora și despre regulile care guvernează munca în 
echipă poate ajuta la evitarea situațiilor incomode.
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Stabiliți o întrevedere cu șeful   
În primele 30 de zile, stabiliți o întrevedere cu șeful dvs, pentru ca să-i spuneți ce 
faceți. Nu așteptați să vă vorbească dlui primul. Fiți activi și cereți dvs o audiență, 
pentru ca să-i povestiți cum vă descurcați. Va fi impresionat de grija dvs și nu este 
exclus chiar să găsiți soluții la problemele care nu le putea rezolva.
Înfruntați-vă greșelile 
Cu toții greșim la locul de muncă. Când se întâmplă acest lucru, nu ignorați 
greșeala, dar asumați-vă responsabilitatea și găsiți o soluție pentru remedierea 
acesteia. Acuzarea altora nu funcționează niciodată. Primul pas este să admiteți 
această greșeală supervizorului dvs. și prezentați-o cu un plan de corectare a 
acesteia, care să precizeze cât timp va dura și dacă vor fi necesare careva costuri.
Costruiți-vă o imagine pozitivă  
Fiți la current cu realizările competiției. Fiți sigur că știți absolut tot ce se întâmplă 
în jurul dvs. Nu fiți ultimul care află ce s-a petrecut. Construiți-vă imaginea pozitivă 
al unui angajat care știe întotdeauna toate. Găsiți căi de a ieși în evidență. 
Gestionați-vă timpul în mod eficient 
Abilitatea de a îndeplini sarcinile în timp util demonstrează că știți să vă gestionați 
eficient timpul. Abilitățile de gestionare eficientă a timpului sunt dezvoltate prin 
experiență și practică. Menținerea unei liste "de făcut", prioritizarea după ordinea 
importanței și păstrarea ordinii la locul de muncă poate ajuta.
Transformați negativul în pozitiv la locul de muncă 
Negativismul la locul de muncă poate fi dăunător, dar, uneori, aduce problemele 
existente la suprafață. Pentru a transforma negativismul într-un lucru care poate 
contribui la schimbarea pozitivă la locul de muncă, trebuie să asigurați o critică 
constructivă care oferă soluții problemelor existente.
Înfruntați situațiile dificile 
Locurile de muncă reunesc diferite personalități. Cu unii colegi va fi ușor de lucrat și 
cu alții nu. Regula generală este să fii politicos cu toată lumea, încercând să evitați 
persoanele care doresc să vorbească în timpul orelor de lucru sau să răspândească 
bârfe sau care doresc să se plângă, fără a oferi totuși soluții la probleme.
Duceți o viață echilibrată 
Dormiți suficient și găsiți posibilități pentru a vă recrea. Mențineți un ritm de viață 
prin care să reușiți toate, planificați activitățile astfel încât să nu obosiți. Aceste reguli 
motivează și ridică randamentul în activitatea pe care o desfășurați la serviciu.
Stabiliți scopuri de viitor 
Imaginați-vă că veți lucra în această companie mai multi ani. Căutați modalități 
de a contribui la proiecte noi sau de a iniția unele. Presupuneți că veți continua. 
Gândiți-vă că aici este viitorul dvs.
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Concluzii finale La sfârșitul atelierului, facilitatorul/specialistul trebuie să 
ofere beneficiarilor timp pentru a organiza informațiile 
furnizate în timpul sesiunilor de învățare, pentru a 
pune întrebări suplimentare și a se asigura că au toate 
contactele de care au nevoie.
O bună activitate finală a atelierului ar putea fi organizarea 
unei sesiuni de întrebări și răspunsuri cu un angajator 
real și angajații acestora.
La sfârșitul atelierului, facilitatorul/specialistul trebuie 
să ceară beneficiarilor să-și valideze cunoștințele 
acumulate. Chestionarul din Resursa 5 oferă un exemplu 
care poate fi adaptat de facilitator/specialist. Rezultatele 
acestui exercițiu vor ajuta facilitatorul/specialistul să 
îmbunătățească viitoarele ședințe de studiu.
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Sesiunea - Autoevaluarea și
Explorarea carierelor

Activitatea 1.1
Perceperea 
atitudinii 
personale și 
prioritizarea 
valorilor legate 
de muncă

Sarcina 1: ”Calendarul gândurilor pozitive” Completați 
tabelul cu un gând pozitiv cu care să începeții fiecare zi a 
săptămânii (7 zile). 

CALENDARUL GÂNDURILOR POZITIVE
Luni
Marti
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

La final veți fi întrebat/ă dacă ați întâmpinat greutăți la 
formularea gândului pozitiv.
Sarcina 2: Perceperea atitudinii personale. Verificați 
dacă declarațiile oferite mai jos vă corespund îndeosebi, 
uneori sau aproape niciodată. Înscrieți punctele pentru 
fiecare răspuns în coloana etichetată “Răspunsul meu”. 
La final calculați punctele acumulate și verificați tipul 
atitudinii personale.

Îndeosebi Uneori Aproape 
niciodată

Răspunsul 
meu

Am încredere în propriile forțe 1 2 3
Privesc pozitiv lucrurile. 1 2 3
Îmi cunosc punctele forte. 1 2 3
Îmi identific punctele slabe 
și le privesc/ accept ca 
provocări asupra cărora 
trebuie să lucrez.

1 2 3

Învăț din propriile greșeli. 1 2 3
Sunt încrezut în ceea ce pot 
să fac. 1 2 3

Știu ce-mi doresc de la viață. 1 2 3
Pot să-mi exprim dorințele în 
cuvinte. 1 2 3
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Îndeosebi Uneori Aproape 
niciodată

Răspunsul 
meu

Pot stabili limite sau granițe, 
care să fie respectate de 
ceilalți 

1 2 3

Îmi exprim părerea când nu 
sunt de acord cu cineva sau 
cred că ceva nu este corect.

1 2 3

Ascult și încerc să înțeleg 
opinia celorlalți. 1 2 3

Îmi stăpânesc furia în mod 
constructiv. 1 2 3

Îmi controlez temperamentul. 1 2 3

Știu să fac față criticii. 1 2 3

De obicei mă văd ca 
persoana care aș vrea să fiu. 1 2 3

Pot să rezolv situațiile de 
conflict atât cu mine însămi, 
cât și cu ceilalți.

1 2 3

Îmi compar comportamentul 
personal actual cu cel din 
trecut, în loc sa-l compar cu 
cel al altor persoane.

1 2 3

Total

Punctaj Atitudine Ce trebuie să faci
17-24 Bună Aveți o atitudine pozitivă, nu sunt necesare alte măsuri

25-43 Potrivită Atitudinea dvs este satisafăcătoare, însă trebuie să vă 
concentrați mai mult pe partea dvs pozitivă

43-54 Negativă Trebuie să acordați atenție atitudinii dvs pentru a vă concentra 
pe aspectele dvs pozitive și constructive

Sursa: “Resurse umane și dezvoltarea competențelor”, Canada: (În căutarea unui loc de muncă), 
Quebec, 2002
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Sarcina 3: Prioritizarea valorilor legate de muncă. 
Citiți valorile legate de muncă enumerate mai jos. 
Selecteați patru valori pe care le considerați ca fiind 
cele mai importante pentru dvs.
Punctați, în ordinea importanței, fiecare dintre valorile 
legate de muncă enumerate mai jos, de la 1 (cea mai 
mică prioritate) la 4 (cea mai mare prioritate).

Prioritatea dvs
1. Calitatea muncii
2. Contribuția în muncă și societate 
3. Statutul social atribuit job-ului
4. Provocare intelectuală
5. Mărimea salariului și alte beneficii financiare
6. Securitatea locului de muncă
7. Inovație
8. Abilitatea de a învăța
9. Mediul de muncă
10. Munca în echipă
11. Relațiile cu colegii de muncă
12. Varietatea sarcinilor pentru îndeplinire
13. Atingerea obiectivelor și scopurilor
14. Independența la locul de muncă
15. Creativitate
16. Evoluția carierei
17. Orele de muncă

Sarcina 4: Păstrați punctajul din tabel privind valorile 
legate de muncă, pentru a-l folosi la luarea deciziei 
privind ofertele de muncă (Sesiunea 6).
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Activitatea 1.2 (a)

Descoperirea 
intereselor

Citiți lista de mai jos și bifați fiecare afirmație adevărată. 
Calculați de câte ori ați bifat boxele “A” “P” și respectiv 
“S”.  Profilul dvs va fi cel care va avea punctajul maxim 
la una dintre literele (“Practic”, “Analitic” și “Social”). 
Mai jos se oferă o descriere succintă a profilurilor și a 
câtorva exemple de locuri de muncă care ar corespunde 
fiecărui profil. În cazul în care obțineți rezultate egale 
pentru două sau toate literele, ați putea fi potrivit/ă 
pentru locuri de muncă care combină interese din 
diferite grupuri.

Adevărat
1. Prefer să mă ocup de ceva, decât să citesc o carte. P
2. Îmi plac jocurile de rezolvare a problemelor. A
3. Îmi place să ajut alte persoane. S
4. Îmi place să citesc și să învăț noi subiecte. A
5. Îmi place lucrul manual. P
6. Îmi place să fiu liderul unui grup de persoane. S
7. Prefer să cunosc toate detaliile înainte de a aborda 
problema. A

8. Îmi place să îngrijesc alte persoane. S
9. Îmi place designul, să inventez sau să creez lucruri. P
10. Îmi place să mă exprim prin artă, muzică sau compunere. A
11. Mi-ar place un job în care să pot lucra cu oamenii toată 
ziua. S

12. Îmi place să lucrez cu materiale și echipament. P
13. Îmi place să învăț lucruri și idei noi. A
14. Consider că cooperez normal cu alte persoane. S
15. Îmi place să aflu cum funcționează lucrurile prin a le 
desface. P

16. Prefer să lucrez cu mașinării și obiecte, decât cu 
persoane. P

17. De obicei, conving persoanele să execute sarcinile după  
indicațiile mele. S

18. Îmi place să construiesc și să repar obiecte. P
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Adevărat
19. Îmi place partea de cercetare a proiectelor mele. A
20. Îmi place să mă aflu în preajma oamenilor. S
21. Îmi place să inventez idei și modalități de executare a 
sarcinilor. A

22. Îmi place să ascult opiniile altor persoane. S
23. Îmi place să învăț cum să utilizez diverse instrumente. P
24. Îmi este simplu să urmez instrucțiuni scrise. A

TOTAL A
TOTAL P 
TOTAL S

Profilul tău

Practic: Sunteți o persoană activă. Vă place să lucrați cu instrumente 
și mașinării, să efectuați lucru manual, să reparați sau să întrețineți 
echipamentul sau să aflați cum funcționează lucrurile. Joburile care v-ar 
interesa sunt cele legate de producere, construcții, reparații și servicii, 
comerț, tehnologii și inginerie.

Analitic: Sunteți o persoană orientată spre informare, vă place să lucrați cu 
cifre sau să rezolvați probleme. Joburile de interes includ justiția, administrația, 
finanțele, contabilitatea, transportul și turismul.

Social: Sunteți o persoană sociabilă. Preferați să lucrați cu oamenii, să aveți 
grijă de ei  și să îi ajutați, să-i încurajați, să lucrați ca membru al echipei, 
să conduceți sau să îi supravegheați pe alții. Joburile potrivite pentru 
persoanele care interacționează perfect cu alte persoane includ domeniul 
sănătății, educației și instruirii,  muncii sociale, consilierii, vânzărilor și 
prestări servicii.
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Activitatea 1.2 (b)
Lucruri care îmi 
plac să le fac

Sarcina 1: Identificați toate activitățile pe care le 
considerați că vă plac și bifați-le în coloana din dreapta. 
Calculați bifele din fiecare boxă și încercuiți literele cu 
cel mai mare punctaj.

R I

Efectuarea reparațiilor mecanice 
Identificarea soluțiilor pentru probleme 
complexe 

Organizarea unui tur de vânătoare, camping 
sau pescuit  Aplicarea matematicii în probleme practice 

Plantarea unei grădini  Studierea teoriei științifice 

Utilizarea instrumentelor de metal sau mașinării  Frecventarea unui curs de fizică 

Frecventarea unui curs de prelucrare a lemnului  Lucru în laborator de cercetare 

Lucrul la o mașină  Frecventarea unui curs de statistică 

Configurarea unui sistem computerizat  Soluționarea problemelor tehnice 

TOTAL TOTAL
A S

Transformarea unei povești sau idei în 
piesă sau teatru

 Muncă în scop caritabil 

Frecventarea unui curs de auto-perfecționare 

Prestația într-o trupa, formație sau orchestră  Studierea teoriei psihologice 

Crearea portretelor sau fotografiilor 
Instruirea altora pentru executarea jobului 
sau obținerea competenței 

Citirea sau scrierea de poezii, romane 
Medierea situațiilor de conflict între alte 
persoane 

Frecventarea unui curs de design  interior 
sau altul  Predarea în colegiu sau școală publică 

Prestația într-o comedie sau piesă 

TOTAL TOTAL
E C
Studierea strategiei de succes în afaceri  Inventarierea serviciilor de livrare și produse 

Supravegherea activității altor persoane  Operarea computerelor 

Participarea într-o campanie politică 
Verificarea documentelor sau produselor  
p/u depistarea erorilor sau defectelor 

Gestionarea propriei afaceri sau a serviciilor  Evidența cheltuielilor 

Participarea la ședințe de vânzări  Scrierea scrisori de afaceri 

Luarea deciziilor 
Efectuarea calculelor de contabilitate sau 
afaceri 

Influența asupra altora  Utilizarea echipamentului de birou 

Completarea formularelor detaliate 

TOTAL TOTAL
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Sarcina 2: Citiți descrierile tipurilor de personalitate 
pentru care ați obținut trei cele mai mari punctaje. 
Verificați dacă vreunul din exemplele de joburi  
descrise în cele trei profiluri de top vă interesează.

Corelați tipurile de personalitate cu job-urile respective 

Realist Investigativ

O personalitate realistă are competențe 
mecanice și atletice, se bucură de lucru în 
aer liber și îi place să lucreze cu unelte și 
mașini. În general, el/ea preferă să lucreze 
mai mult cu obiecte decât cu idei sau 
oameni.
Competențe: Repară mobila; utilizează 
unelte electrice, cum ar fi ferăstraie mecanice, 
strunguri sau mașini de șlefuit; citește 
proiecte/planuri; efectuează reparații electrice 
simple, reparații simple ale instalațiilor 
sanitare; schimbă uleiul de mașină sau 
cauciucurile; preferă desenul liniar.
Exemple de job-uri: Tâmplar, dulgher, 
reparator mecanic, electrician, instalator, 
mecanic mașini, lucrător textile, croitor, 
dentist, pilot avion, polițist, inginer, operator 
centrală electrică, geolog, veterinar.

Persoanele cu caracter investigativ au, 
de obicei, competențe matematice și 
științifice, se bucură de lucrul în sine și 
preferă să rezolve problemele. În general, 
acestea preferă lucrul cu idei sau obiecte 
mai mult decât cu oamenii.
Competențe: Utilizează computatorul pentru 
studierea problemelor științifice; interpretează 
formule chimice simple; înțeleg reacția de 
difuzare a unui element radioactiv; utilizează 
algebra pentru soluționarea problemelor de 
matematică; descrie funcția celulelor albe 
ale sângelui; utilizează tabele logaritmice; 
efectuează experimente științifice sau 
sondaje.
Exemple de job-uri: Programator IT, biolog, 
matematician, radiolog, farmacist, dentist, 
inginer securitate.

Artistic Social

Acestui tip de personalitate îi place să 
creeze lucrări originale și are o imaginație 
bună. De obicei, el/ea se bucură mai mult 
de lucrul cu idei, decât cu obiecte.
Competențe: Scrie discursuri; scrie anunțuri 
de publicitate; schițează imaginea persoanelor 
care pot fi identificate; practică  design-ul și 
face publicitate; creează reprezentații artistice, 
joacă în piese de teatru; decorează birouri; 
pictează în acuarelă sau sculptează
Exemple de job-uri: Scriitor, jurnalist, 
restaurator, olar, patiser, agent de publicitate, 
producător de modele, dactilograf, pictor, 
muzician, învățător de muzică, ilustrator, 
cântăreț, filolog.

O persoană cu aptitudini sociale, 
interesată de relațiile umane căreia îi 
place să ajute alte persoane cu probleme. 
Îi place să lucreze mai mult cu oameni 
decât cu obiecte.
Competențe: Oferă ajutor altor persoane; 
explică lucruri altor persoane; antrenează alte 
persoane; distrează; oferă consiliere; face ca 
oamenii să se simtă în largul lor; discută cu tot 
felul de persoane; învață pe alții; moderează 
discuții.
Exemple de job-uri: Asistentă medicală, 
polițist, pompier, cosmetolog, lucrător social, 
învățător, politolog, inspector pe securitate 
și sănătate în muncă, bibliotecar, consilier, 
psihiatru, terapeut ocupațional.
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Întreprinzător Convențional

Întreprinzătorii au calități de lider și 
abilități de vorbire, sunt interesați de 
economie și politică și doresc să aibă 
influență. Le place să lucreze mai mult cu 
oameni și idei decât cu obiecte.

Competențe: Conduce persoanele; măsoara 
propria performanță; motivează pe ceilalți; apt 
de a se ocupa cu persoane dificile; gestionează 
o campanie de vânzări; organizează munca 
altor persoane; capabil să facă vânzări; să țină 
discurs în public; să planifice o strategie pentru 
obținerea unui scop.

Exemple de job-uri: Instructor de sport, 
vânzător, agent de procurări, agent imobiliar, 
manager, administrator, funcționar public, 
jurist, judecător.

Acest tip de personalitate are competențe 
manageriale și matematice, preferă să 
lucreze în interior și îi place să organizeze 
lucrurile. Îi place să lucreze cu cuvinte și 
numere.

Competențe: colectează informații prin 
telefon; sortează corespondența și alte 
documente; se ocupă de credite și datorii; 
ține evidența corectă a plăților și vânzărilor; 
cunoaște computerul; scrie scrisori de afaceri; 
face aranjamente pentru întrevederile de 
afaceri.

Exemple de job-uri: funcționar, contabil, 
operator transport sau mutări, secretar, 
asistent administrativ, operator computer.

Sarcina 3: Descrieți tipul de personalitate combinată 
a unui coleg participant, împreună cu competențele și 
exemplele de locuri de muncă potrivite.
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Activitatea 1.3
Aptitudini de 
muncă

Sarcina 1: Citiți descrierea detaliată a diferitor tipuri 
de aptitudini necesare pentru îndeplinirea activității 
profesionale.

Tipurile de competențe necesare pentru îndeplinirea funcției

Competențe de bază:
Citire: Identificarea detaliilor relevante, datelor și specificărilor; găsirea informației  în cărți/ 
manuale, grafice; găsirea semnificației cuvintelor necunoscute.
Scris: Scrierea ideilor cu exactitate și corect gramatical,ortografic cu semne de 
punctuație;verificarea,editarea și revizuirea textelor scrise în privința acurateței.
Matematică: Folosirea cifrelor, fracțiilor și procentelor pentru rezolvarea problemelor; 
folosirea tabelelor, graficelor și diagramelor; utilizarea computerului pentru a introduce, 
recupera, modifica și comunica informații numerice; vizualizarea obiectelor privind un plan, 
desen sau o schiță; imaginarea modului de funcționare a unui sistem privind un plan schematic.

Competențe vocaționale (sau profesionale):
Mecanice - lucru prin aplicarea unor principii mecanice în situații practice care utilizează 
mașini, unelte, manuale sau echipamente; planificarea și elaborarea proiectelor, construcții, 
minerit.
Artistice – lucru în industria de divertisment și publicitate (spre exemplu scrierea romanelor  
sau poeziilor; pictura, schițarea, crearea graficelor computerizate, cântul, dansul, coregrafia, 
compoziția, actoria, regizarea, teatrul, cinema, televiziunea sau programe radio)
Științifice – lucru cu substanțe chimice, roci, metale, matematică, astronomie, organisme 
vii precum ar fi plantele și animalele; lucru în organizații medicale și de cercetare.
Competențe privind îngrijirea diferitor plante și animale – lucru în agricultură, pescuit, 
silvicultură sau horticultură (spre exemplu: transplantarea, răsădirea plantelor, recoltarea 
culturilor, exploatarea echipamentului agricol, utilizarea instrumentelor manuale, aplicarea 
pesticidelor și fertilizatoarelor, planificarea și programarea, cultivarea, cosirea, irigarea).
Competențe de protecție - lucru în domeniul aplicării legii, serviciul pompieri, pază 
sau protecția animalelor, protecția proprietății private sau a persoanelor, spre exemplu 
supravegherea, raportarea, patrularea, inspectarea, investigarea, căutarea, monitorizarea 
avertizarea, utilizarea echipamentului (ex.,radiografierea, detectarea metalelor sau 
supravegherea). 
Competențe industriale - lucru într-un proces de fabricație pentru producerea diferitor 
bunuri prin utilizarea mașinilor, inspectarea, gestionarea inventarului, cântărirea / 
măsurarea / sortarea obiectelor.
Vânzări - lucrul în comerțul cu amănuntul, cu ridicata sau în afara vânzărilor (de exemplu, 
evidența exactă, gestionarea banilor, crearea ofertelor de prețuri, lucrul cu clienții, marketing, 
promovarea prin promoții/ târguri).
Servicii – lucru în industria serviciilor; poate fi în domeniul ospitalității, serviciului personal, 
serviciului de agrement, alimentației, serviciului clienți.
Îngrijire – lucrul cu persoane pentru a oferi servicii mentale, sociale, fizice sau profesionale, 
cum ar fi consilierea, reabilitarea, îngrijirea medicală a pacientului.
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Competențe de bază în materie de angajare (non-vocaționale):
Comunicarea: organizarea și comunicarea ideilor în mod clar, oral și în scris; selectarea  
limbajului și gesturilor adecvate publicului; ascultarea unei persoană, observând tonul vocii și 
altor semne ale corpului; oferirea unui răspuns într-un mod care arată că ați înțeles lucrurile.
Competențe în TIC: abilitatea de utilizare a instrumentelor de Tehnologii Informaționale și 
Comunicare (TIC) (hardware și software).
Competențe pentru conștientizarea necesității de a învăța: dobândirea și aplicarea 
în mod independent a cunoștințelor și abilităților necesare pentru satisfacerea nevoilor în 
schimbare.
Competențe de soluționare a problemelor: recunoașterea problemelor; găsirea soluțiilor; 
determinarea cât de bine funcționează soluția; revizuirea conform necesității.
Competențe de luare a deciziilor: identificarea scopurilor; generarea alternativelor și 
colectarea informației despre acestea; cântărirea argumentelor pro și contra; selecția celor 
mai bune alternative; planificarea modului de implementare a alegerii.
Competențe de lucru în echipă: cooperarea cu persoane de altă etnie, din alt mediu social 
sau educațional; contribuirea la activitatea grupului de persoane cu idei și efort; îndeplinirea 
sarcinii de muncă primite.
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Sarcina 2: Citiți descrierile celor șase ocupații cu 
activități bine cunoscute și selectați două dintre ele, 
care vă plac cel mai mult.

TÂMPLAR RECEPȚIONIST LA HOTEL

Tâmplăria este o meserie diversă 
și multidimensională care necesită 
abilități și cunoștințe în toate domeniile 
de prelucrare a lemnului. Există două 
categorii principale: tâmplari structurali 
care construiesc și întrețin anumite 
structuri, și tâmplari în detalii, care 
se concentrează pe munca în interior. 
Tâmplarii îndeplinesc numeroase sarcini. 
Pot fi solicitați la instalarea structurilor 
prefabricate, cum ar fi ramele de ferestre, 
uși sau rafturi, crearea fundațiilor, 
instalarea grinzilor și podelelor, sau 
ridicarea pereților și acoperișurilor. 
De asemenea, ei construiesc scări și 
pereți despărțitori, montează instalații 
în bucătării și băi, aplică ghips-carton, 
tencuială sau material izolant atât pentru 
tavane, cât și pentru pereți și instalează 
parchet și gresie.

Tâmplăria solicită atât efotruri fizice, cât 
și intelectuale. O mare parte din muncă 
necesită efort fizic și muncă cu mâinile 
pentru a ridica, despica, bate cu ciocanul și 
a căra materiale. De asemenea, profesia de 
tâmplar solicită anticiparea, concentrarea, 
abilitățile matematice și capacitatea de a citi 
și interpreta planuri, proiecte, desene liniare 
și schițe pentru a determina specificațiile și 
cerințele aferente. Trebuie să ai abilitatea 
de a-ți organiza munca cu atenție și să 
îndeplinești sarcinile cu puțină sau fără 
supraveghere. Comunicarea interpersonală 
și abilitățile de rezolvare a problemelor sunt 
importante atunci când se comunică cu 
colegii și clienții.

Acesta este un loc de muncă în care 
personalitatea este de o importanță 
maximă. Lucrul la recepția hotelului 
se potriveste persoanelor care sunt 
prietenoase, deschise și vesele. Este 
esențial să te bucuri de interacțiunea 
cu alte persoane, cu oaspeți și colegi 
deopotrivă și să ai abilități bune de 
comunicare pe care să le folosești 
în acest lucru. Aceste abilități includ 
comunicarea verbală și scrisă, precum și 
limbajul corpului. Recepționiștii trebuie 
să fie dispuși să le facă pe plac clienților, 
astfel că munca este potrivită pentru 
persoanele care savurează interacțiunea 
cu alte persoane și posibilitatea de ai 
ajuta să se bucure de vizita lor. Uneori, 
recepționăștii se văd permanent 
întrerupți, deci trebuie să fie răbdători 
și să fie eficienți, chiar și cu oaspeții 
ocazionali dificili.

Recepționerii trebuie, de asemenea, să 
poată gândi din mers, să vină cu soluții 
creative la probleme sau să poată direcționa 
oaspeții către un alt departament sau 
persoană care îi poate ajuta. Ei trebuie să 
poată să facă față unei game largi de sarcini 
în același timp și să rămână calmi sub 
presiunea pe care o poate provoca situația. 
Serviciile de recepție la hotel implică și 
o bună administrare, așa că se potrivesc 
persoanelor care sunt bine organizate și au 
un caracter puternic.  Aptitudinile de utilizare 
a echipamentului de birou sunt un instrument 
util.
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TEHNICIAN (ÎN ELECTRONICĂ) COAFOR

Deoarece electronica este acum 
incorporată în aproape toate sectoarele 
economiei, aceasta oferă o gamă 
largă de posibilități de angajare. Unele 
dintre aceste ocupații se axează pe 
asamblarea, testarea, repararea și 
inspectarea echipamentelor de consum, 
comerciale și industriale și a altor 
produse și sisteme electrice. Altele 
implică proiectarea, dezvoltarea și 
testarea producției și a  funcționării 
echipamentelor și sistemelor electrice și 
electronice. Totul începând cu sisteme 
prin satelit până la sistemele de control 
a ascensorului de schi necesită lucrători 
cu instruire în domeniul electronicii.

Tehnicienii sunt implicați în instalarea, 
amenajarea și repararea rețelelor 
informatice și a sistemelor hidraulice, ei 
stabilesc legături de comunicare în locații 
îndepărtate sau proiectează și instalează 
sisteme electrice. În funcție de domeniul 
lor de expertiză, acești lucrători trebuie să 
cunoască și să înțeleagă diverse concepte 
electronice cu studii în științele aplicate. Pe 
măsură ce tehnologia continuă să crească 
și să evolueze, într-o bună zi totul ar putea 
avea o bază electronică, ceea ce face ca 
electronica să fie o ocupație a viitorului.
Locul de muncă include companii 
comerciale, utilități guvernamentale, firme 
de consultanță, instituții de învățământ, 
industrii bazate pe resurse, companii de 
proiectare și tehnologii avansate și companii 
de comunicații, care angajează  persoane cu 
pregătire în domeniul electronicii.

Coaforii ar trebui să aibă aptitudini bune 
pentru retezarea și coafarea părului 
(lucru manual). Interesul pentru artă și 
modă este util, pentru a putea aprecia 
diferite stiluri și pentru a fi la curent cu 
schimbarea stilurilor. Interesul pentru 
științe este de dorit, pentru a înțelege 
utilizarea produselor chimice la coafat.

Coaforii trebuie să manifeste o manieră 
prietenoasă și să fie capabili să se descurce 
bine cu toate tipurile de oameni. Ei trebuie 
să fie ascultători buni și să poată vorbi cu 
ușurință cu clienții lor. Coaforii au nevoie de 
răbdare și concentrare în munca lor. Este 
necesară o abordare atentă, în special 
atunci când este implicat lucrul cu foarfecele, 
mașini de ras și produse chimice. Condiția 
fizică și rezistența sunt lucruri importante, 
deoarece coaforii stau toată ziua în picioare. 
Aceștia ar trebui să nu aibă afecțiuni 
ale pielii, cum ar fi eczemele, deoarece 
produsele chimice utilizate tind să agraveze 
condiția acestora. Coaforii trebuie să fie 
curați și bine îngrijiți, cu un aspect general 
care ar oferi încredere clienților. Coafurile se 
schimbă cu moda și coaforii trebuie să fie la 
curent cu stilurile noi, produsele de coafură 
și să fie dispuși să le pună în practică.
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PĂDURAR FIZIOTERAPEUT

Pădurarii trebuie să poată planifica, 
organiza și supraveghea munca altora. 
Abilitatea de a planifica înainte pe 
termen lung este esențială; pădurarul 
poate avea satisfacția de a crea o 
resursă durabilă pentru generațiile 
viitoare, dar trebuie să fie conștient 
de faptul că și greșelile sunt de lungă 
durată.

Lucrul implică colectarea și analiza atentă 
a faptelor și cifrelor, astfel încât aptitudinile 
pentru matematică sunt esențiale.
Abilitățile de comunicare, scrisă și verbală, 
sunt necesare pentru negocieri, răspunsuri 
la întrebări, contactarea organizațiilor din 
exterior, gestionarea și supravegherea 
personalului, scrierea de rapoarte și 
corespondență. Unele cunoștințe științifice 
și interesul pentru mediul înconjurător sunt, 
de asemenea, necesare. Condiția fizică este 
importantă; munca implică mult mersul pe 
jos, adesea pe teren deteriorat.

Fizioterapeuții ajută și tratează 
persoanele de toate vârstele cu 
probleme fizice cauzate de boli, 
accidente sau îmbătrânire.  Fizioterapia 
este o profesie de îngrijire medicală 
care consideră starea umană ca 
fiind principală pentru sănătatea și 
bunăstarea persoanelor. O personalitate 
cu tact și înțelegătoare, răbdătoare și 
tolerantă sunt calitățile esențiale pentru 
un fizioterapeut.

Fizioterapeuții trebuie să poată lucra bine 
cu mâinile și să aibă capacitatea de a 
oferi tratamente manipulative. Ridicarea 
și susținerea pacienților poate fi dificilă 
din punct de vedere fizic, iar fizioterapeuții 
trebuie să aibă rezistența și condiția fizică 
necesară pentru îndeplinirea acestor sarcini. 
Abilitățile folosite de fizioterapeuți includ 
terapia manuală, exercițiile terapeutice 
și aplicarea procedurilor electro-fizice. 
Fizioterapeuții trebuie, de asemenea, să 
poată aprecia factorii psihologici, culturali și 
sociali care influențează clienții lor.
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Sarcina 3
Pentru cele două ocupații alese, identificați 
cunoștințele, aptitudinile și atitudinea pe care le implică 
jobul, bazându-vă pe exemplul oferit

CE TREBUIE SĂ 
CUNOSC?

CE TREBUIE SĂ 
FAC?

CUM TREBUIE SĂ 
MĂ COMPORT?
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Exemplu

CE TREBUIE SĂ 
CUNOSC?

CE TREBUIE SĂ 
POT SĂ FAC?

CUM TREBUIE SĂ 
MĂ COMPORT?

Tipurile de instrumente și 
echipament;

Efectuarea calculelor și 
măsurărilor;

Să fii pozitiv și cu 
încredere de sine;

Tehnicile de manipulare a 
materialelor de tâmplărie;

Manipularee materialelor 
de tâmplărie;

Să-ți cunoști punctele 
forte și cele slabe ;

Calcularea cerințelor 
materiale;
Citirea și interpretarea 
planurilor, desenelor 
și specificațiilor; 
Determinarea 
specificațiilor și cerințelor;

Utilizarea instrumentelor 
și echipamentelor de 
tâmplărie;
Instalarea ramelor de 
geamuri, uși sau polițe;
Construirea fundațiilor, 
instalarea grinzilor și 
podelelor;

Să știi să înveți;
Să fii capabil să 
gestionezi conflictele și 
să stăvilești furia

Ramele de ferestre, 
tehnici de construcție a 
ușilor și ferestrelor;
Reglarea tavanelor și 
metodele de construcție 
a acoperișurilor;

Construcția pereților și a 
acoperișurilor;
Construcția scărilor și 
pereților despărțitori;
Instalarea elementelor de 
fixare  în bucătării și băi;

Tehnicile de montare a 
pardoselilor si a gresiei.

Aplicarea ghips-
cartonului, ipsosului, 
materialului de izolare 
atât pentru tavane, cât și 
pentru pereți;
Instalarea parchetului și 
gresiei;
Citirea și interpretarea 
planurilor, proiectelor, 
schițelor și desenelor 
liniare;
Organizarea atentă a 
activității;
Executarea sarcinilor 
cu puțină sau fără 
supraveghere;
Comunicarea cu clienți, 
supraveghetorii și colegii;
Soluționare probleme.
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Sarcina 4:
Individual, identificați factorii personali și de mediu care 
vă pot limita alegerea ocupațiilor pentru care ați optat.

Exemple:
Tâmplăria solicită multă forță fizică și expune lucrătorii 
la praf și alte materiale care pot provoca alergii și afecta 
respirația.  
Recepționiștii de hotel lucrează, de obicei, în ture, în 
timpul weekend-urilor și sărbătorilor naționale. Acest 
lucru poate avea un impact negativ asupra vieții sociale 
și de familie.
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Sesiunea  - Descoperirea ocupațiilor 

Activitatea 2.1
Descoperirea 
ocupațiilor: 
Interviu de 
informare

Sarcina 1: Veți fi divizați în echipe a câte trei persoane. 
Fiecare echipă va primi 12 cartele colorate, câte 2 
de fiecare culoare. Echipele vor trebui să formuleze 2 
întrebări pentru fiecare din cele şase categorii indicate 
mai jos pentru a colecta informații despre anumite 
ocupații de la persoanele interesate.  După terminarea 
acestei activități, fiecare echipă își va posta întrebările 
pe flip-charturi.

1. Domeniul ocupațional (galben) 4. Pregătirea pentru muncă (roșu)

a) a)

b) b)

2. Dezvoltarea carierei (verde) 5. Sfaturi de căutare a locului de 
muncă (alb)

a) a)

b) b)

3. Condiţii de lucru (albastru) 6. Cel mai bun/cel mai rău lucru 
despre acest loc de muncă (roz)

a) a)

b) b)
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Întrebări propuse pentru un interviu de informare
1. Domeniul ocupațional

 ✓ Ce locuri de muncă sunt disponibile în acest 
domeniu? 

 ✓ Care este caracterul acestui loc de muncă?
 ✓ Care sunt principalele obligațiuni și responsabilități?  
 ✓ Descrieți, vă rog, o zi sau o săptămână obișnuită.  
 ✓ Care aptitudini și abilități sunt cele mai importante 

pentru astfel de tipuri de joburi? 
 ✓ Care sunt funcțiile obișnuite pentru nivelul de   

începător? 

2. Dezvoltarea carierei:

 ✓ Care este modelul tipic de dezvoltare a carierei?
 ✓ Care este perspectiva acestei profesii?
 ✓ Care este cea mai înaltă poziție pe care o poate 

obține o persoană în acest domeniu?

3. Condițiile de muncă

 ✓ Care sunt cerințele pentru acest job? Care factori 
de mediu afectează această job?

 ✓ Care sunt orele obișnuite de muncă? 
 ✓ Se lucrează pe schimburi, noaptea, la sărbători?
 ✓ Care este salariul mediu al unei persoane care are 

un job în acest domeniu?   
 ✓ Beneficii 
 ✓ Există riscuri de sănătate și securitate în astfel de 

muncă?
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4. Pregătirea pentru job:

 ✓ Ce sfaturi ați acorda unei persoane care începe să 
lucreze în această ocupație?

 ✓ Cum ar trebui o persoană să se pregătească pentru 
o astfel de muncă? 

 ✓ Cum aș putea obține abilitățile necesare? 

5. Sfaturi privind căutarea unui job:

 ✓ Cum ați găsit acest loc de muncă / Cum aș putea 
eu găsi un loc de muncă în acest domeniu?

 ✓ Ce fel de companii angajează persoane pentru o 
astfel de muncă?  

 ✓ Cum aș putea identifica diferite oportunități, 
publicate și ne publicate?  

 ✓ Cum aș putea să-mi îmbunătățesc CV-ul pentru 
acest job?

 ✓ De ce fel de experiență aș avea nevoie pentru a 
urma o carieră în acest domeniu?    

 ✓ Ținând cont de experiența mea, credeți că sunt pe 
drumul corect?  Ce sfat ați putea sa-mi dați. 

6. Cel mai bun/cel mai rău lucru despre un job:

 ✓ Ce vă doriți cel mai mult de la locul de muncă? 
 ✓ Care-i cel mai rău lucru, care nu v-ar plăcea în 

profesia dvs?
 ✓ Care sunt avantajele și dezavantajele principale?
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Activitatea 2.2
Descoperirea 
ocupațiilor
Cum să înțelegi 
un anunț despre 
un job vacant

Sarcina 1: În pereche, citește cele două anunțuri 
de mai jos, unul publicat într-un ziar cotidian și altul 
mediatizat prin internet.  Utilizând modelul furnizat la 
sfârşitul documentului, enumără cerințele incluse în 
fiecare anunț ”trebuie să aibă” şi “ar dori”.

 

Ziarul Timpul, 12 martie, 2007
Asistent personal 

Un Internet Cafe din sectorul Râșcani, municipiul Chișinău are nevoie urgent de un 
asistent, o persoană matură și sârguincioasă, pentru a oferi suport administrativ şi 
de secretariat. Persoana trebuie să dorească să se încadreze activ în activitatea 
companiei. Obligațiunile includ legătura cu furnizorii si clienții, când proprietarul 
se află în străinătate pe chestiuni de afaceri, capacități excelente de comunicare 
și organizatorice. La fel, abilitățile de tastatură (55 cuvinte per minut) și maniera 
încrezătoare de conversare la telefon sunt lucruri esențiale.  
Experiența în contabilitate este un avantaj. Cunoştințe/experiență de lucru cu clienții 
şi cunoașterea unei alte limbi.

Publicitate în Internet

O firma de design grafic, bine stabilită, în sectorul Ciocana, este în căutarea unui 
angajat, cu program redus, pentru a asista la îndeplinirea sarcinilor cotidiene de 
birou. Persoana trebuie să fie capabilă să lucreze într-un mediu cu ritm rapid şi sarcini 
multiple. Rugăm să expediați CV-ul și să ne informați despre disponibilitatea dvs. la: 
info@tdam.md

mailto:info@tdam.org
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Anunțul din ziarul Timpul 

Se cere Se dorește ...

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

Anunțul pe internet

Se cere Se dorește ...

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.
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Răspunsuri propuse:

Anunțul din ziarul Timpul 

Se cere Se dorește 

1. Abilități de tastatură – 55 cuvinte/min 1. Experiență în contabilitate 

2. Manieră încrezută în conversații  
telefonice 2. Cunoașterea bună a altei limbi 

3. Abilități de comunicare 3.Experiență în relații cu clienții şi 
furnizorii

4. Abilități administrative şi 
organizatorice

5. Dorința de a-și asuma responsabilități

Anunțul din Internet

Se cere Se dorește 

1. Abilități de tastatură/dactilografiere Fără doleanțe

2. Abilități bune de comunicare

3. Abilitatea de a folosi diferite 
programe de calculator
4. Abilitatea de a se organiza 
şi a respecta termenii limită

Modele de anunțuri de joburi vacante 
 ❶ WELDER ZIEGLER SRL, vânzător oficial de 

șenile, are un loc vacant de Sudor, la filiala noastră 
din Bălți, care va lucra cu utilaj la șantiere mari de 
construcții.  Nu este necesară nicio experiență, 
instruirea fără plată se oferă la locul de muncă. 
Compania Ziegler oferă salariu competitiv și un 
pachet complet de beneficii, inclusiv echipament 
de siguranță. Candidații pot trimite CV-urile la 
adresa: Ziegler Inc: în atenția resurselor umane/
sudor,  Bălți, strada Cosmonauților 13.   
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 ❷ Asistente superioare și ajutoare de asistente: 
Spitalul Republican este unul din 10 cele mai bune 
spitale din Mun. Chișinău. Acesta deservește 
peste 4.000 de pacienți anual. Secția de îngrijire 
a bătrânilor este planificată pentru a presta servicii 
de îngrijire persoanelor în vârstă. Secția este 
în căutarea a două asistente superioare și trei 
ajutoare de asistente. Candidații trebuie să aibă 
minimum un an de experiență actuală, preferabil în 
îngrijirea bătrânilor. Pentru ajutoarele de asistente 
nu este necesară vreo experiență prealabilă 
însă disponibilitatea de a lucra în schimburi este 
obligatorie. Expediați CV-ul dvs. la: Spitalul 
Republican, mun. Chișinău

 ❸ Fabrica de mobilă din mun. Bălți, în prezent, este în 
căutarea tâmplarilor și asamblorilor de mobilă.
Solicitanții trebuie să fie în stare să proiecteze, 
construiască și să asambleze lucrări în lemn 
şi să confecționeze mobilier (pentru bucătarii, 
dormitoare, grădini, sufragerii şi camere de odihnă). 
Capacitățile de a planifica şi organiza munca, a 
ajuta și consilia clienții sunt un lucru crucial. Pentru 
o examinare confidențială, rugăm să postați CV-ul 
la:  cu referire la Anunțul 301.

 ❹ Darurile mării, o rețea națională de restaurante, 
este în căutarea a doi BUCĂTARI pentru filialele 
sale din Orhei și Cimișlia. Se vor examina numai 
candidații cu experiență în planificarea și pregătirea 
unei varietăți de mâncăruri (din pește, fructe 
de mare, deserturi) și în organizarea și afișarea 
diferitor bufete. Vă rugăm să aplicați la  restaurantul 
Darurile mării, Orhei.

Activitatea 2.3
Misiunea: 
Corelarea 
aptitudinilor cu 
cerințele locurilor 
de muncă

Sarcina 1: Individual, selectați o ocupație care vă 
interesează și încearcați să găsiți cât mai multă 
informație despre ea, fie prin interviuri de informare sau 
prin alte resurse de informare (Clasificatorul Național al 
Ocupațiilor, informații privind serviciul de ocupare a forței 
de muncă, Internet, etc.). Cel puțin, ar trebui să fiți în stare 
să structurați informația după modelul de mai jos.
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 ❶ Denumirea locului de muncă (Tâmplar)
 ❷ Tipurile de companii care oferă astfel de locuri 

de muncă (Companii de producere a mobilei, 
întreprinderi de construcții) 

 ❸ Obligațiile și responsabilitățile principale 
(Folosirea instrumentelor de lucru cu lemnul și 
montarea mobilei din lemn) 

 ❹ Abilitățile și cunoștințele solicitate (Efectuarea 
măsurărilor, mânuirea materialelor necesare, 
folosirea instrumentelor și a utilajului de tâmplărie)

 ❺ Salariul mediu și alte condiții de lucru (la 
început: 5,000 lei pe lună; 40 ore/săptămână, 
posibilitate de lucru în schimburi;  concediu medical 
și vacanță plătite.

 ❻ Riscuri de sănătate și siguranță (expunere la 
praf, cădere de la înălțime) 

NB: În cazul în care optați pentru interviu de informare, 
întrebați prietenii, familia sau cunoscuții dacă ştiu 
pe cineva care lucrează în acest domeniu. După ce 
ați identificat persoana, stabiliți un interviu şi puneți 
întrebările din lista dvs personală  (vedeți activitatea 
2.1). La sfârşitul fiecărui interviu, faceți un rezumat al 
punctelor-cheie. Țineți evidența persoanelor cu care 
ați contactat în timpul exercițiului (numele, adresele, 
numerele de telefon), deoarece ele vă pot fi de folos mai 
târziu, în căutarea unui loc de muncă.
Sarcina 2: Descrieți într-o manieră conchisă 
cunoștințele, abilitățile și atitudinile dvs și corelați-le 
cu locurile de muncă despre care ați adunat informație 
(punctul 4 în șablonul de mai sus).  Citiți principalele 
atribuții şi responsabilități aferente locurilor de muncă 
(punctul 3 în şablonul de mai sus) şi descrieți de ce 
doriți acest loc de muncă.  În cele din urmă, vedeți dacă 
există factori personali şi de mediu, care v-ar împiedica 
să ocupați acest loc de muncă?
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Pregătirea unui curriculum vitae și completarea 
cererii de angajare la muncă

Pregătirea unui CV eficient

1. Pregătirea
Înainte de a începe să scrieți, găsiți timp pentru a efectua o autoevaluare. 
Notați-vă competențele și abilitățile, precum și experiența și activitățile legate 
de muncă.
Acest lucru va facilita pregătirea unui CV detaliat.
2. Elaborarea
Nume, adresa, număr de telefon și adresă de e-mail
Toată informația de contact trebuie inclusă la inceputul CV-ului. 

Evitați poreclele.
Utilizați o adresă permanentă și un număr de telefon la care puteți fi rapid 
contactat.
Adăugați adresa de e-mail, dacă aveți. Alegeți o denumire a poștei 
electronice care să sune profesional.

Obiective de carieră
Acest obiectiv ar trebui să sugereze potențialilor angajatori ce tip de muncă 
doriți să îndepliniți.  

Fiți specific/ă cu privire la locul de muncă dorit. De exemplu: "Obiectivul meu 
de carieră este să obțin o poziție inițială ca asistență medicală într-un spital 
pentru a-mi aplica abilitățile și cunoștințele de îngrijire medicală".
Adaptați obiectivul dvs pentru fiecare loc de muncă pe care vi-l doriți, 
potrivind abilitățile pe care le aveți cu jobul pe care îl căutați.

Educație și formare
Proaspeții absolvenți cu puțină sau fără experiență de muncă ar trebui mai întâi 
să enumere informația cu privire la studii.

Indicați calificările dvs, instituția emitentă și anul absolvirii. 
Adăugați media notelor obținute și menționați premiile/mențiunile de studii.

Experiența legată de muncă
Oferiți o scurtă trecere în revistă a aptitudinilor dobândite prin experiență 
profesională. Concentrați-vă pe realizări și folosiți cuvinte de acțiune (realizat, 
dobândit, adresat, gestionat etc.) pentru a descrie îndatoririle de serviciu. 
Includeți experiența în ordine cronologică inversă - adică puneți ultimul loc de 
muncă pe primul loc și adăugați în sens invers până la primul loc de muncă 
relevant. Includeți:
Titlul postului, 
Numele organizației
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Pregătirea unui CV eficient (continuare)

Amplasarea locului de muncă 
Perioada de repartizare
Descrieți responsabilitățile cu accent pe aptitudinile legate de muncă și realizări.

Altă informație
Ați putea adăuga:

Competențe și aptitudini de bază (de ex: planificarea, soluționarea problemelor, 
abilități de lucru în echipă).
Participarea la activități sociale și sportive (de exemplu, voluntariat) care ar 
putea să-l intereseze pe angajator, deși nu sunt strict legate de poziția la care 
aplicați.

Recomandări
Întrebați două sau trei persoane pe care le cunoașteți, dacă sunt dispuse să fie 
persoane de referință, înainte de a menționa numele lor unui potențial angajator. 
Nu includeți aceste nume în CV, dar indicați: "Referințele pot fi oferite la cerere".
3. Verificarea
O persoană cu experiență în elaborarea CV-urilor, va trebui să analizeze CV dvs 
și să-l redacteze, dacă e necesar. De asemenea, puteți lua următoarele măsuri 
pentru a vă asigura de calitatea CV-ului dvs:

Verificați ortografia, înainte ca altcineva să-l vadă.
Rugați un prieten să examineze textul CV-ului.
Rugați un alt prieten să corecteze CV dvs. Cu cât mai mulți oameni vor vedea 
CV-ul, cu atât mai multe cuvinte greșite și fraze dificile vor fi corectate.

4. Finalizarea
Folosiți hârtie alba, de dimensiune standard A4 (maximum două pagini). 
Imprimați doar pe o parte a foii.
Dacă tapați CV-ul, utilizați dimensiunea fontului de 10 -14 și evitați literele 
italice, script-ul și sublinierea. 
Dacă scrieți CV-ul de mână, asigurați-vă că scrisul este clar și ușor de citit.
Nu utilizați linii orizontale sau verticale, grafice sau umbre.
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Pregătirea unui curriculum vitae și completarea 
cererii de angajare la muncă

Activitatea 3.1:
Identificarea 
experienței 
legate de muncă

Sarcina 1: Citiți, împreună cu un partener, istoria 
Paulei, aptitudinile asociate de locul de muncă pe care 
și-ar dori să-l obțină și lista activităților pe care le-a 
efectuat în trecut.

Isoria Paulei
Paula are 22 de ani și este în căutarea primului loc de 
muncă. Ea și-ar dori să lucreze în calitate de bucătar în 
industria hotelieră. Ea a discutat cu un specialist STO 
care a sfătuit-o să pregătească un CV.
Când a început să elaboreze CV-ul, nu a fost prea greu 
să scrie secțiunile cu informațiile de contact, obiectivul 
de angajare, studii și instruiri.
Paula a descoperit că este mai complicat să elaboreze 
secțiunea privind experiența de muncă. Tocmai a 
absolvit un curs de pregătire profesională de trei ani 
privind prepararea mâncărurilor și, prin urmare, nu are 
încă experiență de lucru în acest sens. Ea și-a amintit 
că specialistul i-a spus să se gândească la experiența 
ei «ascunsă», și anume activitățile din trecut, care i-au 
ajutat să capete aptitudinile care pot fi legate de munca 
pe care și-o dorește. Paula a început să scrie aceste 
activități, dar i-a fost greu să identifice aptitudinile și 
experiența.

Experiența 
 ❶ A finisat un stagiu de trei luni în bucătăria unui 

restaurant unde a învățat să lucreze cu colegii și 
să gestioneze în timp util comenzile primite de la 
clienți.

 ❷ A lucrat timp de o lună în calitate de casier întrun 
supermarket.

 ❸ A lucrat în calitate de voluntar, timp de șase luni 
într-o casă pentru persoane în vârstă, unde a 
fost responsabilă de întreținerea companiei la trei 
persoane, inclusiv bunica ei.
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 ❹ A organizat o cină reușită pentru ceremonia de 
absolvire a școlii sale cu sarcina de procurare a 
alimentelor, supravegherea altor trei studenți care 
se ocupau de gătit și de amenajarea mâncării și 
băuturilor.

 ❺ A avut o slujbă pe perioada de vară în calitate de 
femeie de serviciu la o banca locală.

 ❻ A lucrat timp de trei luni la o băcănie locală cu 
responsabilitatea de a colecta comenzi, selecta 
produsele și a le livra către cele două spitale din 
oraș.

Aptitudini de lucru pentru bucătari
A. Planificarea livrării produselor pentru evenimente 

sau recepții
B. Organizarea și pregătirea felurilor de mâncare 
C. Amenajarea mâncărurilor
D. Primirea și depozitarea bunurilor de bucătărie
E. Curățarea și menținerea echipamentului și a 

spațiilor de bucătărie
F. Planificarea, pregătirea și amenajarea unui bufet
G. Elaborarea meniurilor cost-eficiente 
H. Lucrul cu colegii și clientela

Sarcina 2: Folosind modelul de mai jos, ajutați-o pe 
Paula să identifice experiența care poate fi relevantă 
pentru job-ul, pe care-l caută și s-o potrivească cu 
cerințele locului de muncă.

Experiență relevantă Aptitudini de lucru
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Pregătirea unui curriculum vitae și completarea 
cererii de angajare la muncă

Activitatea 3.2:
Scrierea unui CV 
eficient

Sarcina 1: Citiți CV-ul, de mai jos, model scris 
cronologic și funcțional, și selectați lucrurile care 
corespund cel mai bine necesităților dvs.
Sarcina 2: Aveți 20 minute pentru a pregati propriul CV.
Sarcina 3: În perechi, timp de 5 minute, citiți CV-ul 
colegului și exprimați-vă părerea cu referire la CV-ul lui/ei.
Sarcina 4: În mod individual, selectați din CV-ul dvs 
informația necesară pentru a compila o „carte de vizită„

Model de CV - Cronologic
Numele deplin

Adresa curentă:
AdresaOraș
Număr de telefon - email
Adresa permanentă:
AdresaOraș
Număr de telefon - email
Obiectivul de carieră:

Descrieți, într-o propoziție scurtă, locul de muncă pe care doriți săîl găsiți și 
obiectivul profesional pe care doriți să îl atingeți.

Exemplu:  Poziția manager de vânzări în care aptitudinile mele de vânzări și 
marketing și entuziasmul pentru inovații vor fi utilizate pentru îmbunătățirea 
serviciilor acordate clienților și pentru extinderea rentabilității companiei.
Studii:

Titlul certificatului/ diplomei/ gradului 
Denumirea instituției de învățământ și de formare, luna/anul de obținere a 
certificatului/diplomei
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Model CV - Cronologic (continuare)

Titlul cetrificatului/diplomei/ gradului
Denumirea instituției de invățământ și data când cetrificatul/ diploma a fost 
eliberată.

Disciplinele relevante
Indicați disciplinele care sunt relevante pentru locul de muncă pentru care 
aplicați (de exemplu: e.g. bazele managementului, finanțe, zidărie, țiglă).

Experiența de muncă:
Cel mai recent loc de muncă

Denumirea postului, (perioada din luna/anul până lună/anul) 
Denumirea companiei, orașul

Descrierea sarcinilor de bază, descrierea acestora ca și rezultate, – de 
exemplu: asistat, dezvoltat, organizat, finalizat. 
Al doilea cel mai recent loc de muncă

Denumirea postului, (perioada din luna/anul până lună/anul) 
Denumirea companiei, orașul
Descrierea sarcinilor de bază, 

Aptitudini:
Limbi străine
Indicați limba straină vorbită și nivelul de cunoaștere.
Computer:
Indicați denumirile programelor pe care le puteți utiliza și gradul de 
competență.
Activități:
Includeți orice activitate (activități culturale, sportive, de voluntariat etc.) care 
se referă la abilitățile necesare pentru locul vacant anunțat. Adăugați enunțul 
"Referințe disponibile la cerere" pentru a arăta că informațiile menționate mai 
sus pot fi verificate.
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Pregătirea unui curriculum vitae și completarea 
cererii de angajare în câmpul muncii

Model CV funcțional
Nume 
Adresa
Orașul

Număr de telefon - email
Obiective de carieră

Descrieți, întro propoziție scurtă, locul de muncă pe care doriți să-l găsiți și 
obiectivul profesional pe care doriți să-l atingeți.

Exemplu: O poziție de manager de vânzări în care abilitățile mele de vânzări 
și marketing și entuziasmul pentru inovare vor fi utilizate pentru îmbunătățirea 
serviciilor pentru clienți și pentru extinderea rentabilității companiei.
Rezumatul calificărilor

Descrieți, întro propoziție scurtă, calificările pe care le-ați obținut.
Exemplu: Experiență extinsă și diversă în domeniul îngrijirii medicale în caz 
de urgență în cadrul spitalelor. Fundal bun în proiectarea, implementarea și 
direcționarea programelor de îngrijire a pacienților. Experiență în sistemele de 
informații spitalicești.
Enumerați cele mai importante arii de lucru – exemplu SĂNĂTATE

Pe puncte, descrieți sarcinile principale pe care le-ați îndeplinit la locurile 
de muncă anterioare (formulați-le ca rezultate - de exemplu, administrat, 
gestionat, finalizat).

Exemplu
Evaluată, planificată, implementată și evaluată îngrijirea diverselor categorii 
de pacienți.
Programe de predare proiectate, administrate și direcționate. 
Lucru pe scară largă cu tehnologia medicală.
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Model CV funcțional (continuare)

Specificați aria principală de lucru – de ex. ADMINISTRARE
Administrarea tuturor operațiunilor unităților de îngrijire a pacienților și a 
celor ambulatorii. Gestionarea incidentelor neobișnuite legate de funcțiile de 
personal și îngrijirea medicală. 

Efectuarea legăturii dintre personalul medical și de ingrijire.
Supravegherea a doi sau patru asistenți medicali. 
Participarea la controlul dosarelor medicale. 
Administrarea programelor de formare continuă a personalului.

Studii
Titlul certificatului/ diplomei/ gradul
Denumirea instituției de învățământ și de formare și luna/anul de obținere a 
certificatului/ diplomei

Angajare
Denumirea companiei, orașul
Denumirea poziției (perioada din luna/anul până luna/anul)
Exemplu: Institutul Național de Sănătate, Centrul “Stil sănătos”, Orașul 
strălucitor al Soarelui, consilier de îngrijire medicală (mai XXXX- prezent).

Adăugați enunțul: "Referințe disponibile la cerere" pentru a arăta că informațiile 
menționate mai sus pot fi verificate.
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Pregătirea unui curriculum vitae și completarea 
cererii de angajare în câmpul muncii

Sarcina 2: Aveții 20 minute ca să- vă pregătiți CV-ul. 
Țineți minte să utilizați cuvintele care exprimă acțiuni 
(exemplele sunt furnizate mai jos).

Cuvinte-cheie pentru CV-uri
Următoarele cuvinte pot ajuta la pregătirea și revizuirea unui Curriculum Vitae. 

Acestea transmit implicarea și realizările și fac CV-ul mai ușor de citit și mai 
eficient

Experimentat în
Condus
Menținut la
Recomandările 
acceptate de 
Analizat/ evaluat
Reușit să 
Dezvoltat
Instruit
Efectuat
Experiența 
implicată/ inclusă
Cunoștințe/ 
experiență
Specializat în
Raportat direct 
către
Control direct/ 
indirect
(Sub-) Contractat

Gestionat 
Inițiat
Inovația s-a soldat 
cu 
Experiență și 
abilități în 
Desemnat să 
Delegat 
Recomandat 
Investigat
Prezentat 
Interacționat cu 
Stabilit 
Profesionist/ 
competent în
Responsabil de
Dosar dovedit în 
Organizat

Dirijat Formulat
Indispensabil 
pentru Câștigător 
al Administrat 
Onorat ca Evaluat
Expert în Planificat
Mai mult decât ..
ani de experiență
Formare extinsă, 
implicat în
Temporar 
desemnat să
Îmbunătățit 
Promovat la /de la 
Implementat

Editat
Elaborat
Coordonat
Demonstrat Asistat 
cu
Consultat
Instalat
Negociat
Recomandat
Bugetat
Inițial angajat 
Acționat ca 
Aprovizionat
Familiarizat cu
Furnizat asistență 
tehnică
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Sarcina 3: În perechi, aveți 5 minute să citiți CV-ul 
colegului și să-i spuneți părerea cu referire la CV-ul lui/ei.

Sarcina 4: Individual, selectați din CV-ul dvs informația 
necesară pentru compilarea ”cărții de vizită” urmând 
exemplul prezentat mai jos.

Numele Deplin

Adresa, 

Orașul

Număr de telefon

E-mail

Obiectiv de carieră 

Abilități și 

experiență

Cristina Mardare

Str. N. Titulescu 22

Valea-trandafirilor

+373 64111111

cristina.mardare@mail.md

Manager vânzări

Aptitudini în vânzări, 
marketing și lucru cu clienții 
pe parcursul a 10 ani de 
experiență în industria 
vânzărilor

mailto:cristina.mardare@mail.md
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Pregătirea unui curriculum vitae și completarea 
cererii de angajare la muncă

Activitatea 3.3:
Îndeplinirea 
formularului 
postulului vacant 

Sarcina 1: Individual, citiți formularul locului de muncă 
vacant prezentat mai jos. Utilizând CV-ul pe care tocmai 
l-ați elaborat, aveți 10 minute să completați cât mai multe 
secțiuni (nu uitați să-l semnați).
Sarcina 2: Se solicită să revizuiți  cererea dvs, cu un 
coleg care va juca rolul unui angajator.

Formular de aplicare pentru postul vacant
Nume de familie Prenume
Data nașterii Locul nașterii Sex
Care este domeniul dvs  preferat de lucru?
Cunoașterea limbilor. Care este limba maternă?

CITIT SCRIS VORBIT ÎNȚELES

ALTE LIMBI UȘOR
MAI 

PUȚIN 
UȘOR

UȘOR
MAI 

PUȚIN 
UȘOR

UȘOR
MAI 

PUȚIN 
UȘOR

UȘOR
MAI 

PUȚIN 
UȘOR

Enumerați tot utilajul de birou, echipamentele și programele soft pe care le puteți utiliza:

Studii

DENUMIREA SCOLII ȘI LOCAȚIA Studiat de la / până la TIP CERTIFICATE

LUNĂ/AN LUNĂ/AN

LISTA DE ANGAJĂRI: Începând cu postul dvs prezent, enumerați în ordine inversă fiecare loc de muncă 
deținut. Utilizați mai multe foi, daca este cazul.

DIN PÂNĂ DENUMIREA EXACTĂ A POSTULUI DESCRIEREA 
RESPONSABILITĂȚILOR

NUMELE ȘI ADRESA ANGAJATORULUI: 
NUMELE SUPERIORULUI/ SUPERVIZORULUI:
REFERINȚE: enumerați două persoane de referință.

NUME DEPLIN ADRESA DEPLINĂ AFACERE SAU PROFESIE

                       DATĂ: SEMNĂTURĂ 
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Activitatea 3.4:
Scrierea scrisorii 
de intenție

Sarcina 1: În mod individual și în baza exemplului de 
scrisoare de intenție furnizat mai jos, aveți 15 minute 
pentru a scrie o scrisoare de intenție (motivație) pentru a 
răspunde la unul din anunțurile de angajare prezentate 
în Activitatea 2.2 Cum să citiți un anunț de angajare.

Sarcina 2: Schimbați cu un coleg scrisorile de intenție. 
Aveți 5 minute pentru a citi și comenta conținutul.

Model Scrisoare de Intenție
Bld Ștefan cel Mare 132
(022) 233333 (staționar)

 PIonescu@art-gt.md (e-mail)

(data – dd/mm/yyyy)
Dra. Tatiana Palade, Manager Departamentul Contabil
Compania XYZ 
Strada Trandafirilor10
Chișinău

Stimată doamnă Palade,
Vă scriu cu intenția de a mă prezenta la sugestia profesorului Valentin Cojocaru de la Universitatea de 
Stat din Moldova. Dumnealui mi-a menționat că sunteți foarte interesată să discutați cu studenții contabili 
despre o posibilă oportunitate de carieră în cadrul companiei dvs.
După cum puteți vedea în curriculum vitae anexat, am o experiență academică vastă în contabilitate, 
combinată cu o experiență de peste cinci ani de muncă în evidența contabilă și contabilitate. Stagiul 
meu recent la Banca Traian mi-a permis să dezvolt și să-mi aprofundez în continuare abilitățile tehnice și 
analitice. În timpul acestui stagiu, am fost membru al echipei care a finalizat cu succes un proiect major de 
conversie a unui sistem de contabilitate manual într-unul computerizat. Profesorul Cojocaru a indicat că 
acest tip de conversie reprezintă o preocupare majoră pentru organizația dvs. în anul următor. Cred că aș 
putea aduce o contribuție semnificativă și valoroasă la implementarea proiectului companiei dvs.
Aș fi încântată să discut cu dvs. despre modul în care experiența mea de studii și experiența anterioară 
în muncă pot contribui la satisfacerea nevoilor companiei dvs. Vă voi contacta în următoarele câteva zile 
pentru a discuta despre posibilitatea de a organiza o întâlnire.

Vă mulțumesc pentru timpul și atenția acordată. 
Cu sinceritate,

 

Paula Ionescu  (Semnătura)

Anexă: Curriculum Vitae

mailto:PIonescu@art-gt.md 
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Fișa 7: Sfaturi pentru scrierea CV-urilor și evitarea 
celor mai frecvente zece greșeli

Este foarte important ca CV-ul pe care îl trimiteți 
potențialilor angajatori să fie clar, concis și bine scris. 
Iată câteva sfaturi pentru a evita cele mai frecvente 
capcane.

1. Evitați greșelile de tipar și gramaticale
CV-ul trebuie să fie perfect din punct de vedere gramatical 
și fără erori, altfel angajatorii vor crede că nu puteți scrie 
sau că l-ați pregătit fără să vă pese prea mult.

2. Nu faceți declarații sau descrieri generice
Angajatorii trebuie să poată înțelege ceea ce ați făcut 
și ce ați realizat. De exemplu, o propoziție generică, 
cum ar fi “am lucrat cu angajații într-un restaurant”, ar 
putea fi redactată după cum urmează: “am recrutat, 
instruit și supravegheat mai mult de 20 de angajați într-
un restaurant cu cifra de afaceri anuală de 200 mii MDL”. 
Ultima propoziție este orientată spre rezultat și este mult 
mai probabil să atragă atenția angajatorului.

3. Personalizați-vă CV-ul
Pentru fiecare anunț, trebuie să vă revizuiți CV-ul astfel 
încât să evidențiați experiența, aptitudinile și experiența 
dvs, studiile, care sunt cele mai relevante pentru această 
poziție.
Ori de câte ori veți încerca să dezvoltați un CV tipizat 
pentru toți angajatorii, aproape întotdeauna  angajatorii 
vor renunța imediat la acesta.
Angajatorii doresc să simtă că ați scris CV-ul în mod 
special pentru ei și așteaptă să demonstrați cum și de 
ce vă potriviți pentru poziția vacantă.

Pregătirea unui curriculum vitae și completarea 
cererii de angajare în câmpul muncii
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4. Evidențiați mai degrabă realizările decât 
sarcinile

Evitați enumerarea sarcinilor de lucru în curriculum. 
Angajatorilor nu le pasă atât de mult de ceea ce 
ați făcut dar de ceea ce ați obținut. De exemplu, 
descrierile bazate pe sarcini, cum ar fi “participarea la 
întâlnirile de marketing “ sau “actualizarea dosarelor 
departamentale”, ar trebui transformate în “dezvoltarea 
unei campanii de marketing prin munca în echipă” și 
“organizarea și menținerea sistemului de evidență a 
departamentelor”.

5. Fiți concis
Nu există o mărime standard pentru CV-uri. Cu toate 
acestea, regula de bază este să nu depășească două 
pagini. Acest lucru necesită ca propozițiile să ofere 
detalii asupra informațiilor cheie, dar întro manieră 
concisă.

6. Formulați un obiectiv clar de carieră 
Angajatorii citesc declarația privind obiectivul de 
carieră. De aceea, ar trebui să evitați propozițiile vagi 
cum ar fi “căutarea unei poziții provocatoare care să-mi 
ofere dezvoltare profesională”. Utilizați declarații clare 
precum “o poziție de marketing provocatoare, care îmi 
va permite să-mi folosesc abilitățile și experiența în 
colectarea de fonduri pentru organizațiile non-profit .“

7. Utilizați verbe
Evitați să folosiți propoziții precum “responsabil de”. 
În schimb, puteți utiliza verbele de acțiune (de ex. 
“Soluționarea solicitărilor utilizatorilor ca parte al unui 
ghișeu IT de deservire care acordă ajutor către 4000 de 
studenți și personal”).
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8. Includeți informație importantă
Ați putea fi tentat să nu mai menționați activitățile, care, 
la prima vedere, nu par a fi legate de postul pentru care 
optați. Totuși, trebuie să verificați întotdeauna dacă 
aptitudinile și experiența au o anumită pertinență. De 
exemplu, ați putea lua în calcul posibilitatea de a renunța 
la munca pe care ați făcut-o pentru a câștiga niște bani 
în timp ce vă faceți studiile. Cu toate acestea, dacă 
aveți puțină experiență de muncă, aceste informații ar 
putea spune angajatorului că aveți o experiență și că ați 
dobândit abilități de muncă legate de jobul respectiv. 

9. Utilizați șabloane îngrijite și clare
Dacă utilizați cinci fonturi diferite sau machete fanteziste, 
riscați să obosiți sau să distrageți atenția cititorilor de 
la conținut.  Arătați CV-ul altcuiva înainte de a-l trimite, 
astfel încât să vă poată spune dacă îl consideră îngrijit 
și vizibil atractiv.

10. Oferiți infomație deplină de contact 
Verificați chiar și cele mai minuțioase detalii, cum ar fi 
numărul de telefon, denumirea străzii, codul numeric 
personal și adresa de e-mail, pentru a vă asigura că 
puteți fi contactat.

Pregătirea unui curriculum vitae și completarea 
cererii de angajare în câmpul muncii
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Lista de verificare a CV-ului
Această listă de verificare poate fi utilizată de solicitanții de locuri de muncă pentru 
a se asigura că nu au uitat nimic. Pentru fiecare întrebare inclusă în următoarea listă 
de verificare, verificați dacă informația și / sau activitatea a fost finalizată, urmează 
să fie finalizată sau nu este inclusă în CV sau nu este aplicabil în cazul dvs. 

SECȚIUNI ÎNTREBĂRI FINALIZAT SE VA 
FINALIZA

DECIS 
SĂ NU SE 
INCLUDĂ

NU ESTE 
APLICABIL

Detalii 
personale

Sunt toate detaliile 
personale incluse in CV?

Obiectiv de 
carieră

Am inclus formularea 
privind cariera pentru 
a-mi descrie obiectivul și 
ambițiile?

Istorie de 
studii

Denumirile instituțiilor de 
învățământ și adresele 
acestora sunt incluse în 
CV?
Sunt disciplinele relevante 
ale studiilor indicate în CV?
Sunt realizări remarcabile 
incluse în această 
secțiune?

Experiența 
asociată 
de locul de 
muncă

Sunt posturile anterioare 
enumerate în această 
secțiune a CV-ului?
Am inclus competențele 
și îndatoririle implicate la 
aceste locuri de muncă?
Detaliile angajatorilor și 
locul angajării specificate 
în CV?
Datele de angajare 
sunt incluse în această 
secțiune?
Am inclus exemple 
relevante de muncă în 
perioada de studii?
Am inclus exemple 
relevante de alte tipuri 
de activități (de exemplu, 
stagii, lucrul cu organizații 
de voluntariat)?
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Lista de verificare a CV-ului (continuare)

SECȚIUNI ÎNTREBĂRI FINALIZAT SE VA  
FINALIZA

DECIS 
SĂ NU SE 
INCLUDĂ

NU  ESTE 
APLICABIL

Interese Sunt interesele mele, 
activitățile sociale 
și hobby-urile care 
evidențiază abilitățile utile 
și experiența incluse în 
CV?

Referințe Am contactat cel puțin 
două persoane care 
ar dori să-mi ofere 
referințe?

CV CV-ul meu este gata 
pentru a fi expediat către 
angajatori?

Scrisoarea 
de intenție

Scrisoarea de intenție 
este finalizată și gata 
pentru expediere?

Pregătirea unui curriculum vitae și completarea 
cererii de angajare în câmpul muncii
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Planificarea căutării unui loc de muncă

Sesiunea Planificarea căutării unui loc de 
muncă 

Activitatea 4.1(a)
Tatonarea pieței 
muncii ascunse: 
Explorarea 
rețelelor 

Sarcina 1: În mod individual, va trebui să faceți o listă a 
membrilor rețelei care ar putea fi de folos în scopuri de 
căutare a unui loc de muncă. Ați putea selecta unul sau 
câteva mijloace din cele expuse mai jos:  

• Vorbiți cu membrii familiei, prietenii și rudele pentru 
a afla propunerile lor referitoare la persoanele sau 
întreprinderile care ar putea fi contactate;

• Dacă e posibil, întâlniți-vă cu învățătorii din 
domeniul pe care vreți să-l urmați. Mulți dintre ei 
mențin legături cu persoanele care activează în 
aceste industrii;  

• Programați o întâlnire cu un specialist STO sau 
CGC pentru a afla contactele și rețelele disponibile;  

Sarcina 2: După ce aveți o listă cu cel puțin 5 
întreprinderi potențiale, adunați cât mai multă informație 
despre fiecare. Examinați registrul întreprinderilor ținut 
de STO sau CGC despre piața muncii sau materialele 
informative disponibile în camerele de comerț locale sau 
adresați-vă persoanelor care cunosc aceste instituții.
Sarcina 3: Selectați două din întreprinderile pe care le-
ați cercetat și contactați-le, fie telefonic sau personal, 
pentru a afla dacă dispun de locuri de muncă vacante. 
Urmați pașii indicați mai jos:

 ❶ Reexaminați CV-ul ca să vă asigurați că cele 
aflate pe parcursul cercetărilor sunt incluse (locuri 
vacante la întreprindere, abilități,cunoștințe și 
experiența necesară pentru poziția în cauză).
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 ❷ Exersați și repetați lucrurile pe care vreți să le 
spuneți făcând următoarele notițe: 

„Buna ziua, mă numesc ____________.  Înțeleg că 
întreprinderea dvs. (sau întreprinderea pentru care 
lucrați) activează în domeniul........ Sunt foarte interesat 
să lucrez în acest domeniu. Mă întrebam dacă aveți sau 
veți avea (sau dacă întreprinderea dvs. va avea) vreun 
loc de muncă vacant în timpul apropiat”.

• În cazul în care persoana de contact spune nu, 
întrebați dacă anticipează orice apariție a locurilor 
vacante în viitorul apropiat sau dacă poate cineva 
cunoaște alte posibilități de angajare în același 
domeniu de afaceri.

• Asigurați-vă să obțineți numele complet și poziția 
persoanei cu care ați vorbit.

• Țineți CV-ul sau cartea dvs de vizită în față, în cazul 
în care persoana de contact va dori să vă pună 
întrebări.

• În cazul în care persoana de contact pare 
interesată, întrebați dacă ar putea să se întâlnească 
cu dvs pentru a discuta anumite posibilități de lucru 
în detalii.

• Dacă persoana de contact nu poate să se 
întâlnească cu dv, întrebați dacă îi puteți trimite o 
copie a CV-ului.

• Indiferent de ce s-ar întâmpla, mulțumiți persoana 
de contact și reafirmați-vă interesul de a lucra în 
organizația respectivă.

Sarcina 4: Raportați în sesiunea plenară despre 
experiența dvs în căutarea unui loc de muncă. Păstrați 
informația despre persoana de contact și organizația 
respectivă. Vă poate fi de folos în viitor.  
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Activitatea 4.1 (b)
Tatonarea pieței 
muncii ascunse:
Contactarea 
angajatorilor
(sarcină)

Sarcina 1: Pe parcursul activității 2.1. Interviu de 
informare, ați creat o listă de persoane și întreprinderi 
care lucrează în domeniul care vă interesează și care 
oferă locuri de muncă vacante.   Selectați cel puțin două 
din aceste întreprinderi și adunați toată informația despre 
ele. Puteți examina registrul întreprinderilor ținut de 
STO, CGC sau materialele informaționale disponibile în 
camerele de comerț locale sau puteți contacta persoane 
care cunosc aceste instituții.  
Sarcina 2: Contactați companiile selectate,fie prin 
telefon, fie personal pentru a afla dacă au posturi vacante. 
Dacă persoana de contact este un angajat al copmaniei 
care vă interesează, aflați de la el/ea care este cea mai 
potrivită persoană pentru a afla mai multe detalii despre 
posturile vacante. Urmați pașii indicați mai jos: 

 ❶ Reexaminați-vă CV-ul ca să vă asigurați că cele 
aflate pe parcursul interviului de informare și 
cercetare sunt incluse (posturi vacante la companie, 
aptitudini, cunoștințe și experiența necesară, etc.). 

 ❷ Exersați și repetați lucrurile pe care vreți să le 
spuneți făcând următoarele notițe: 

„Buna ziua, mă numesc ____________.  Înțeleg că 
compania dvs. (sau compania pentru care lucrați) 
activează în domeniul........ Sunt foarte interesat să 
lucrez în acest domeniu. Mă întrebam dacă aveți sau 
veți avea (sau dacă întreprinderea dvs. va avea) vreun 
loc de muncăvacant în viitorul apropiat”.

• În cazul în care persoana de contact spune nu, 
întrebați dacă anticipează oricare apariție a posturilor 
vacante în viitorul apropiat sau dacă poate cineva 
cunoaște alte posibilități de angajare în același 
domeniu de afaceri.
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• Asigurați-vă să obțineți numele complet și poziția 
persoanei cu care ați vorbit.

• Țineți CV-ul sau cartea dvss de vizită în față, în cazul 
în care persoana de contact va dori să vă pună 
întrebări.

• În cazul în care persoana de contact pare interesată, 
întrebați dacă ar putea să se întâlnească cu dvs 
pentru a discuta anumite posibilități de lucru în 
detalii.

• Dacă persoana de contact nu poate să se 
întâlnească cu dvs, întrebați dacă îi puteți trimite o 
copie a CV-ului.

• Indiferent de ce s-ar întâmpla, mulțumiți persoana 
de contact și reafirmați-vă interesul de a lucra în 
organizația respectivă.

Sarcina 3: Raportați în sesiunea plenară despre 
experiența dvs în căutarea unui loc de muncă.   Păstrați 
informația despre persoana de contact și organizația 
acesteia. Vă poate fi de folos în viitor. 



Pregătirea pentru interviuri de angajare la muncă
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Sesiunea Pregătirea pentru interviu de 
angajare

Activitatea 5.1
Exersarea cu 
întrebări pentru 
interviu

Sarcina 1. Tabelul de mai jos totalizează întrebările care 
ar putea apărea pe parcursul interviului și oferă unele 
variante de răspunsuri. Individual, aveți 10 minute la 
dispoziție pentru a citi tabelul de mai jos și a sublinia în 
CV-ul dvs părțile utile pentru a răspunde la întrebări.  

Întrebări și răspunsuri la interviu 
Povestiți-mi ceva despre dvs.
Aceasta este o întrebare deschisă pentru a sparge gheața. Important este ca 
răspunsurile dvs să fie legate de locul de muncă. Fiți specific și nu bateți pasul pe 
loc. Răspunsul dvs nu trebuie să fie mai lung de două minute.  
De ce ați vrea să lucrați în această companie?  
Astfel, angajatorul va afla dacă ați făcut cercetări. Fiți concret și menționați în ce 
mod ceea ce ați aflat despre companie se asociază cu planurile dvs de carieră.  
De ce ați ales anume acest domeniu de activitate?
Acest răspuns vă oferă posibilitatea să demonstrați entuziasmul și dedicația 
pentru acest domeniu.  
Descrieți cel mai bun/cel mai rău șef 
Fiți pozitiv. Spuneți cele mai bune lucruri despre șeful dvs, dacă e posibil, și dacă 
se insistă, oferiți și momente negative cu o derulare pozitivă, de felul: ”Am avut 
un șef care deseori se exprima foarte neclar. Oricum, din acest motiv am învățat 
să apreciez o comunicare bună”.
Care sunt principalele dvs puncte forte / slabe?
Este ușor de expus punctele forte, dar fiți atent ca acestea să fie asociate cu locul 
viitor de muncă. Cât despre punctul dvs slab principal, includeți o desfășurare 
pozitivă. De exemplu, ”Eu mă simt agitat în conlucrarea cu superiorii, deși am 
devenit mai încrezut după ultimul loc de lucru unde superiorii mei m-au încurajat 
să pun întrebări”.  
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Întrebări și răspunsuri la interviu (continuare)

Unde vă vedeți peste trei ani? 
Spune-ți intervievatorului că sperați să fiți parte a companiei în oricare poziție, 
unde ați putea contribui cel mai mult având drept bază abilitățile și experiența 
acumulată pe parcursul ultimilor trei ani.  
Descrieți o experiență în care ați activat ca parte a echipei. Este foarte important 
să puteți arăta cum ați contribuit și cum ați condus echipa. Acordați acestei 
întrebări o atenție deosebită și pregătiți răspunsuri pentru ambele situații. 
Activitățile sportive de echipă sunt un exemplu oportun.  
Care sunt hobby-urile dvs?
Întrebarea pare să fie irelevantă. Intervievatorii pun astfel de întrebări pentru 
a afla lucruri despre personalitatea dvs și pentru a testa capacitățile dvs 
interpersonale. În plus, răspunzând la întrebarea despre hobby-uri sau 
interese vă permite să evidențiați unele puncte forte. Participarea la jocuri 
sportive - demonstrează capacitatea de lucru în echipă; abilitățile artistice 
indică atenția la detalii.   
Aveți întrebări? 
Această întrebare poate fi anticipată întotdeauna. Drept rezultat al cercetării 
efectuate, aveți un șir de întrebări bune asociate de companie/locul de lucru.  
Demonstrați că sunteți pregătit/ă.
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câmpul muncii

Sarcina 2. Cu un partener, aveți 15 minute pentru a 
exersa răspunzând la cinci întrebări din 10, înserate în 
boxa de mai jos. Țineți cont de răspunsurile oferite și 
gândiți-vă cum ați putea să le îmbunătățiți.

Întrebare Răspuns 
1. Povestiți-mi despre dvs.... 

2. Ce experiență aveți în acest 
domeniu? 

3. Care părți din educația dvs le 
considerați relevante pentru 
poziția dată?  

4. De ce vreți să lucrați în această 
organizație? 

5. Ce așteptări aveți de la un loc 
de muncă? 

6. Ce ați făcut în ultimul an ca să vă 
îmbunătățiți cunoștințele?

7. Cum stabiliți relații de lucru cu 
persoane necunoscute?  

8. Ce abilități și cunoștințe 
specifice veți practica dacă veți 
obține locul de muncă?  

9. Ce vă face să credeți că sunteți 
cel mai bun solicitant pentru 
poziția dată?  

10. Aveți întrebări?  
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Activitatea 5.2
Joc de rol: 
Interviu de 
angajare

Notă pentru facilitator: Dacă un angajator real este invitat 
să realizeze acest interviu în cadrul acestei sesiunii, 
Sarcina 2 necesită o modificare corespunzătoare.   
Sarcina 1. Individual, citiți informația din tabelul de mai 
jos referitoare la lucrurile ce urmează a fi efectuate și 
cele de evitat la un interviu de angajare.  

Tabel

Ce să faceți 15 lucruri pe care le veți evita la 
interviul de angajare 

1. Veniți cu 10-15 mai devreme.
2. Folosiți timpul de așteptare pentru 

a reexamina informația despre 
angajator.

3. Luați cu dvs un pix și hârtie pentru 
notițe. Solicitarea unui pix denotă 
lipsa de pregătire.  

4. Fiți pozitiv. Recrutorii memorează o 
atitudine pozitivă.  

5. Ascultați atent fiecare întrebare a 
intervievatorilor înainte de a da un 
răspuns.

6. Dacă e necesar, faceți o pauză și 
gândiți-vă înainte de a răspunde la 
întrebările dificile.   

7. Mergeți înainte, chiar dacă simțiți că 
ați făcut vreo greșeală.  

8. Faceți extra copii de CV și referințe, 
puneți-le într-o mapă.

9. Nu discutați salariul și beneficiile. 
Dacă vă întreabă, răspundeți fără a 
specifica anumite sume. (Eu câștigam 
circa..... pe timpul când eram student, 
scopul era să acumulez experiență și 
ceva bani pentru taxe....)

1. Să întârziați la interviu.
2. Să arătați nu prea bine. 
3. Să manifestați lipsa de interes 

și entuziasm; să fiți pasiv și 
indiferent. 

4. Să întrebați despre salariu și 
beneficii.

5. Să criticați angajatorul 
precedent.

6. Să mențineți un contact slab cu 
intervievatorul prin privire

7. Să nu dați întrebări despre locul 
de muncă.

8. Să răspundeți fără sfârșit la 
întrebare.

9. Să fiți arogant, complexul ”a le 
ști pe toate”.

10. Să demonstrați incapabilitatea 
de a vă exprima clar. 

11. Să fiți lipsit de încredere și 
stabilitate, nervos, stingherit.  

12. Să vă scuzați, să fiți evaziv, să 
ezitați la factori nefavorabili, de 
felul unei înregistrări.
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Tabel (continuare)

Ce să faceți 15 lucruri pe care le veți evita la 
interviul de angajare 

10. Dați răspunsuri scurte și concise. 
Dacă nu vă roagă să dați detalii, 
limitați-vă la răspunsuri de 2 -3 
minute per întrebare.  

11. Puneți întrebări. Întrebările bune 
necesită pregătire anterioară. 
După cum ați răspunde la interviu, 
scrieți toate întrebările pe care 
vreiți să le adresați. De exemplu: 

Descrieți vă rog o zi obișnuită la 
locul de muncă?
Cum veți evalua solicitanții? 
Cine vor fi colegii și șefii mei?
În ce mod este un angajat 
evaluat și promovat în 
companie?
Cine sunt clienții companiei? 
Cine sunt concurenții dvs.? 
Care sunt așteptările de la noii 
angajați? Ce calități ați dori să 
aibă viitorii angajați?
Cât de repede îmi veți da 
un răspuns? Când veți lua o 
decizie finală? 

12. Mențineți fluxul conversației. 
Păstrând conștiincios fluxul 
conversației - un dialog în loc de 
monolog - veți fi perceput mai 
pozitiv.   

13. Să fiți lipsit  de curtoazie, să 
aveți maniere proaste. 

14. Forma de aplicare să fie 
neîngrijită.  

15. Să manifestați lipsa interesului 
față de companie sau industrie.  

Pregătire pentru interviuri de angajare
în câmpul muncii
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Sarcina 2: Veți fi împărțiți în trei grupuri: doi-trei 
participanți vor juca rolul de persoane în căutarea unui 
loc de muncă, care vor fi la interviu în fața unui panel 
de intervievatori, format din trei participanți în panel. 
Participanții rămași vor urmări interviul și vor aprecia 
performanța persoanelor în căutare de lucru.   

A) Instrucțiuni pentru solicitanții unui loc de muncă 
Aveți 15 minute pentru a vă pregăti de interviul de 
angajare la muncă, în baza următoarelor instrucțiuni.  
Veți juca rolul Paulei la interviul de angajare cu 
reprezentanții lanțului de restaurante Marimar. 
Întreprinderea a publicat următorul anunț:  

Marimar, o rețea națională de restaurante, este în 
căutarea a doi BUCĂTARI pentru filialele sale din 
sectoarele Rîșcani și Ciocana. Vor fi examinați numai 
candidații cu experiență în planificarea și prepararea 
unei varietăți de bucate, precum și  în organizarea 
şi prezentarea diferitor bufete/dineuri. Vă rugăm să 
aplicați la restaurantul Marimar, Rîșcani.

Paula a aplicat și a prezentat CV-ul său, evidențiind 
următoarele lucruri:

 ✓ A făcut un stagiu, de trei  luni, în bucătăria unui 
restaurant, unde a învățat să conlucreze cu colegii și 
să servească comenzile clienților la timp.   

 ✓ A organizat cu succes un dineu cu ocazia ceremoniei 
de absolvire a școlii sale îndeplinind funcțiile de 
procurare a produselor alimentare și supraveghind 
alți trei colegi responsabili de prepararea bucatelor 
și organizarea prezentării acestora și a băuturilor.

 ✓ A lucrat timp de trei luni la băcănia locală având 
responsabilitățile de colectare a comenzilor, 
selectare a alimentelor și livrarea acestora către 
două spitale din oraș. 
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Întreprinderea v-a informat că fiecare candidat va 
susține un interviu de cunoaștere de 10 minute în incinta 
restaurantului Marimar din sectorul Rîșcani.
Vă puteți pregăti de interviu reexaminând experiența 
Paulei și abilitățile necesare pentru a fi angajat/ă în 
această funcție.  

Paula are 22 ani.  Ea a locuit în sectorul Rîșcani 
toată viața și cunoaște bine toate cartierele și 
locuitorii acestora. Recent a finalizat un curs 
de trei ani de formare profesională de bucătar 
și este în căutarea primului loc de muncă. Ar 
dori să lucreze bucătar în industria hotelieră.

Experiența Paulei

1. A făcut un stagiu, de trei  luni, în bucătăria  
unui restaurant, unde a învățat să conlucreze 
cu colegii si să servească comenzile 
clienților la timp.

2.  A lucrat o lună pe post de casieră într-un 
supermarket.

3. A făcut voluntariat timp de cinci luni întrun 
azil, unde a ținut companie la trei persoane, 
inclusiv bunica ei 

4.    A organizat cu succes un dineu cu 
ocazia ceremoniei de absolvire a școlii 
sale îndeplinind funcțiile de procurare a 
produselor alimentare și supraveghind 
alți trei colegi responsabili de pregătirea 
mâncărurilor și organizarea prezentării 
bucatelor și băuturilor.

5. A lucrat vara ca deridicatoare la o bancă 
din localitate.

6. A lucrat timp de trei luni la băcănia locală 
având responsabilitățile de colectare a 
comenzilor, selectare a alimentelor și livrarea 
acestora către două spitale din oraș. 

Abilități asociate de lucrul de bucătar 

A. Planificarea mâncării pentru un eveniment 
sau funcție

B. Organizarea și prepararea bucatelor

C. Prezentarea bucatelor 

D. Recepționarea și păstrarea livrărilor de 
produse alimentare 

E. Curățenia și întreținerea utilajului de 
bucătărie

F. Planificarea, prepararea și aranjarea unui 
buffet

G. Pregătirea meniurilor cost-efective 

H. Conlucrarea cu colegii și clienții

Pregătire pentru interviuri de angajare 
în câmpul muncii
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B) Instrucțiuni pentru intervievatori 
Aveți 15 minute pentru a vă pregăti și a intervieva 
candidații la un loc de muncă, în baza următoarelor 
instrucțiuni.  
Sunteți membrul unui panel din trei intervievatori care 
lucrează pentru rețeaua de restaurante Marimar. 
Compania a anunțat două poziții de bucătar, după cum 
urmează:

Marimar, o rețea națională de restaurante, este 
în căutarea a doi BUCĂTARI pentru filialele sale 
din sectoarele Rîșcani și Ciocana. Vor examinați 
numai candidații cu experiență în planificarea și 
prepararea bucatelor, precum și în organizarea şi 
afişarea diferitor bufete/dineuri rugăm să aplicați la 
restaurantul Marimar, Rîșcani.

Compania este parte a unei rețele de restaurante, care 
se specializează în organizarea evenimentelor de familie 
(căsătorii, zile de naștere, etc.) Restaurantele Marimar 
oferă mâncare la prețuri rezonabile într-un mediu 
prietenos, de familie.  Restaurantele Marimar oferă trei 
mese (dejunul, prânzul și cina, bufet sau a la carte) și 
lucrează de la 6.00 până la 24.00. Fiecare restaurant 
își câștigă profitul deservind oamenii care lucrează și 
locuiesc prin vecinătate. 
Întreprinderea este în căutarea unei persoane care 1) 
este disponibilă să lucreze în ture, 2) lucrează bine în 
echipă și 3) va putea îndeplini funcțiile de mai jos:

 ✓ Planificarea  catering-ului pentru un eveniment 
 ✓ Organizarea și prepararea bucatelor
 ✓ Aranjarea bucatelor
 ✓ Recepționarea și păstrarea alimentelor
 ✓ Curățarea și întreținerea bucătăriei
 ✓ Planificarea, prepararea și aranjarea unui bufet
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Pregătire pentru interviuri de angajare 
în câmpul muncii

 ✓ Elaborarea meniurilor cost-efective 
 ✓ Conlucrarea cu colegii și clienții 

Acest interviu de scanare are drept scop deciderea care 
candidați vor trece la următoarea etapă a procesului 
de recrutare. Membrii panelului au 10 minute pentru a 
intervieva fiecare candidat. Candidatul următor este 
Paula.   

Paula are 22 ani.  Ea a locuit în sectorul Rîșcani toată viața și cunoaște bine 
toate cartierele și locuitorii acestora.  
Recent a finalizat un curs de trei ani de formare profesională de bucătar și este 
în căutarea primului loc de muncă. Ar dori să lucreze ca bucătar în industria 
hotelieră.

Experiența Paulei

 ✓ A făcut un stagiu, de trei  luni, în bucătăria unui restaurant, unde a învățat să 
conlucreze cu colegii și să servească comenzile clienților la timp.

 ✓ A lucrat o lună în post de casieră într-un supermarket.
 ✓ A făcut voluntariat timp de cinci luni întrun azil, unde a ținut companie la trei 

persoane, inclusiv bunica ei.
 ✓ A organizat cu succes un dineu cu ocazia ceremoniei de absolvire a școlii sale 

îndeplinind funcțiile de procurare a produselor alimentare și supraveghind 
alți trei colegi responsabili de prepararea bucatelor și organizarea prezentării 
acestora și a băuturilor.

 ✓ A lucrat vara ca deridicatoare la o bancă din localitate.
 ✓ A lucrat timp de trei luni băcănia locală având responsabilitățile de colectare 

a comenzilor, selectarea alimentelor și livrarea acestora către două spitale 
din oraș.  
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Cu alți membri ai panelului treceți peste întrebările de 
mai jos și selectați-le pe acelea pe care vreți să i le 
adresați Paulei.  

Întrebări pentru intervievatori 
1. Povestiți-ne despre dvs, unde ați învățat și ce aptitudini aveții pentru a lucra 

în acest domeniu.
2. De ce ați vrea să lucrați la această întreprindere?
3. De ce ați ales anume acest domeniu de muncă?
4. Care sunt punctele dvs. principale forte/slabe?  
5. Să presupunem că un client nu va fi satisfăcut de mâncarea pe care ați 

preparat-o. Ce veți face? 
6. Puteți descrie obligațiile dvs. principale de la serviciul precedent?  
7. Descrieți o experiență în care ați activat ca parte a echipei.  
8. Să zicem că un coleg întârzie să preia sarcinile de la dvs., iar dvs. trebuie să 

finalizați alte sarcini, ce veți face?  
9. În ce mod rezultatele dvs. de la școală se asociază cu acest job?  
10. Aveți întrebări? 

La sfârșitul tuturor interviurilor, panelul va decide 
dacă  candidații au trecut interviul de cunoaștere și vor 
raporta în sesiunea plenară privind impresiile lor despre 
candidați (ce au făcut bine, ce poate fi îmbunătățit, 
impresii generale).

Chapter
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C) Instrucțiuni pentru observatori

În calitate de membru al echipei din doi - trei participanți, 
să faceți observații asupra doi/trei candidați care susțin 
un interviu de cunoaștere de 10 minute pentru poziția 
de bucătar la restaurantul Marimar. Înainte de începutul 
interviurilor, vedeți lista de întrebări (mai jos) propuse 
candidaților pentru a evalua performanța acestora. 
Completați fișa de punctaj pentru fiecare candidat.  

Rugăm să notați performanța  (numele 
candidatului) de la 1 (slab) la 5 (excelent)

1. A fost candidatul îngrijit și îmbrăcat 
corespunzător? 1 2 3 4 5

2. El/ea s-a prezentat, a dat mâna și a așteptat 
înainte de a se așeza?  1 2 3 4 5

3. El/ea a demonstrat abilități de ascultare?  1 2 3 4 5

4. El/ea a răspuns în mod efectiv? 1 2 3 4 5

5. A fost candidatul în stare să se exprime clar 
și concis?  1 2 3 4 5

6. El/ea a remarcat propriile abilități și cunoștințe? 1 2 3 4 5

7. El/ea a pus întrebări potrivite? 1 2 3 4 5

8. El/ea s-a simțit relaxat și încrezut? 1 2 3 4 5

9. El/ea a manifestat o atitudine profesionistă? 1 2 3 4 5

10. A fost interviul cu succes? 1 2 3 4 5

Punctajul TOTAL 
(calculează)

Pregătire pentru interviuri de angajare 
în câmpul muncii
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Tabel
Interviu prealabil  
Lista de verificare 

Înainte de a merge la interviu, verificați următoarele:
Ați studiat informația despre organizația unde mergeți la 
interviu? 
Fiți gata cu răspunsurile de ce vreți să lucrați anume în această 
organizație și cum ați putea fi cea mai bună candidatură. 



Cunoașteți numele și funcția intervievatorului?
Aflați numele și poziția persoanei cu care vă veți întâlni și luați 
numărul de telefon în caz de apariție a unei situații excepționale.  



Aveți toată informația necesară pentru interviu?
Aceasta include CV-ul sau datele personale, numele și adresele 
persoanelor de referință, pix și caiet de notițe.    



Ați formulat răspunsurile pentru întrebările obișnuite la un 
interviu? Gândiți-vă cum această poziție se asociază cu abilitățile și 
aspirațiile dvs?(domeniul profesiei și oportunitățile de promovare).



Ați exersat cu cineva răspunsurile la întrebările pentru 
acest interviu? 

Nu uitați să vă informați și să știți DINAINTE lucrurile cele mai evidente, pur și 
simplu să cunoașteți unde mergeți la interviu. Care este adresa companiei? 
Cât timp trebuie să planificați pentru deplasarea la locul interviului? Testați 
drumul spre companie ca să fiți sigur/ă că veți ajunge acolo la timp și cât timp 
vă va lua călătoria.  
La fel, nu uitați să planificați 10-15 minute în plus pentru cazul în care vă vor 
ruga să completați o cerere de aplicare.  
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Tabelul: 6.1 Întrebări care nu sunt permise la un interviu 

Familia și starea civilă 

Nepermis 
Sunteți căsătorit/ă sau aveți un 
partener permanent?
Cu cine locuiți?
Câți copii aveți? 
Sunteți însărcinată?
Planificați să creați o familie? 
Când? Câți copii planificați?
Care sunt aranjamentele de 
îngrijire a copiilor?

Permis 
Veți dori să vă mutați în altă parte, 
dacă va fi necesar?  
Deplasarea la lucru este o parte 
importantă a lucrului. Aveți careva 
restricții privind capacitatea de a 
călători?  
Aveți responsabilități personale/de 
familie sau angajamente care vă 
vor împiedica să urmați un program 
de lucru specific?   
Anticipați unele absențe regulate 
de la lucru, dacă da, rog să explicați 
circumstanțele.  

Gen 

Nepermis
Cum credeți că vă veți simți la un 
loc de lucru care întotdeauna a fost 
ocupat de un bărbat (sau femeie, 
dacă persoana intervievată este un 
bărbat)
Ce credeți despre supravegherea 
unui bărbat/femeie?
Ce credeți despre o relație între 
colegi? 

Permis
Ce puteți oferi companiei noastre?
Povestiți-mi despre experiența 
dvs. anterioară privitor la 
supravegherea personalului 
Ați fost vreo dată supus/ă unor 
sancțiuni disciplinare pentru 
comportamentul la locul de lucru?  

Chestiuni personale

Nepermis 
Ce înălțime ai?
Cât cântărești? (Întrebările despre 
greutate și înălțime întotdeauna 
sunt ilegale, dacă nu se poate 
dovedi că sunt cerințe minime 
pentru locul de muncă).

Permis 
Puteți ridica o greutate  de 10kg 
și duce la distanța de 100 metri? 
- deoarece acest fapt este parte a 
obligațiilor de la locul de muncă.

Pregătire pentru interviuri de angajare 
în câmpul muncii
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Tabelul: 6.1 Întrebări care nu sunt permise la un interviu (continuare)

Sănătate și abilități fizice 

Nepermis
Aveți vreo dezabilitate?
Ați fost bolnav sau ați suportat vreo 
intervenție recent?
Completați, acest chestionar 
medical.
Care este data ultimului examen 
medical?
Familia dvs. este sănătoasă?
Când v-ați pierdut vederea/ 
piciorul/ auzul/etc.?  

Permis 
Sunteți apt să îndepliniți funcțiile 
principale aferente acestui loc 
de muncă cu sau fără ajustări 
rezonabile? (Această întrebare 
este permisă dacă intervievatorul a 
descris minuțios locul de muncă.)  
Veți fi în stare să îndepliniți în 
siguranță toate sarcinile asociate 
de această poziție? 
Puteți ridica 10kg și deplasa la 100 
metri, deoarece acest lucru este 
parte a funcție? 

NB: examenul medical este permis 
DUPĂ prezentarea ofertei de muncă; 
rezultatele sunt confidențiale cu 
excepția motivelor de sănătate.  

Origine etnică /cetățenie

Nepermis
Unde v-ați născut /părinții dvs.?
Care este limba dvs. maternă? 
Care este țara a cărei cetățenie o 
dețineți?
Sunteți cetățean al acestei țări?

Permis 
Dispuneți de unele abilități 
lingvistice ce v-ar ajuta la 
îndeplinirea acestei munci?
(Permis dacă cunoștințele de 
limbi sunt direct relevante pentru 
îndeplinirea acestei munci?
Aveți permis de lucru? 

Rasă/Culoare/Religie?

Nepermis
Toate întrebările sunt interzise 

Permis
Sunteți disponibil să lucrați 
sâmbăta și duminica?
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Evaluarea ofertelor de muncă și gestionarea 
primei perioade de muncă

Sesiunea Evaluarea ofertelor de muncă și 
gestionarea primei perioade de 
muncă

Activitatea 6.1 (a)

Evaluarea 
ofertelor de 
muncă

Sarcina 1: Individual, citiți lista de mai jos și apreciați 
valoarea muncii de la 1 (ne important) la 4 (foarte 
important).  Fiecare coloană permite înserarea valorilor 
adiționale, după caz. Încercuiți valorile apreciate cu 3 
și 4. Acestea vor indica lucrurile importante pentru dvs. 
într-un proces de muncă.

Job-ul Scorul Întreprinderea Scorul

1. Obligații și 
responsabilități  

1. Inovativă din punct de 
vedere tehnologic 

2. Corespunderea valorilor/ 
intereselor/ abilităților 

2. Încadrată intens în 
cercetări și design 

3. Personalitățile șefilor și 
colegilor 3. Stiluri de management

4. Varietatea sarcinilor de 
lucru 

4. Oportunități de creștere și 
promovare 

5. Oportunitatea de a avea  
realizări individuale 

5. Disponibilizări și 
restructurări 

6. Oportunitatea de a lucra 
independent

6. Reputația și imaginea 
angajatorului 



137

Sesiunea

(continuare 1)

Job-ul Scorul Întreprinderea Scorul

7. Oportunitatea de a 
aplica istoricul academic 

7. Stabilitatea financiară și 
perspectiva de creștere 

8. Salariul și alte beneficii; 8. Salariu, beneficii și orele 
de lucru 

9. Orele de lucru: (orar 
de lucru flexibil, lucru 
peste program, lucru în 
schimburi)

9. Persoane în funcții de 
conducere 

10. Mediul fizic, sănătatea 
și siguranța la locul de 
muncă 

10. Politici privind 
personalul 

11. Condițiile de muncă 
(asigurarea medicală, 
pensia de vârstă, etc.)

11. Instruirea și educația 
continuă 

12. Semnificația socială a 
job-ului

12. Realocări și transferuri 
necesare 

13. Presiunea și ritmul 
lucrului; circuitul 
personalului 

13. Angajator public sau 
privat 

14. Stimularea intelectuală 14. Consacrată versus 
companie nou creată 

15. ................................. 15. ............................

16. ................................. 16. .............................
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Evaluarea ofertelor de muncă și gestionarea 
primei perioade de muncă

(continuare 2)

Industria Scorul Locația Scorul

1. Istoricul creșterii 1. Oportunitatea pentru 
cariera partenerului 

2. Necesități de mărfuri și 
servicii în viitor 

2. Climatul

3. Dependența de ciclul de 
afaceri  

3. Costul vieții; distanța 
până la lucru 

4. Dependența de politicile și 
programele guvernului 

4. Viața din comunitate; 
mediul 

5. Potențial viitor de lungă  
durată 

5. Locația cartierului 
general și a filialelor 
companiei 

6. Istoricul disponibilizărilor și 
reducerilor 

6. .................................

7. ...................................... 7. .................................

Sarcina 2: Citiți oferta de muncă, pe care ați primit-o, 
selectați cele mai importante valori și vedeți dacă 
acestea două corespund.
Sarcina 3: Completați formularul de analiză a 
poziției cu informația oferită de angajator, corelând-o 
posibilităților și valorilor dvs. Acest exercițiu vă va 
înlesni pregătirea pentru interviu. Odată cu completarea 
formularului veți putea stabili niște pași de acțiune și 
prioritiza ofertele identificate pentru aplicare.

Formular de analiză a poziției
Angajator
Poziție, titlu
Termenul limită de aplicare

Anunțul de job Calificările și viziunile dvs.
Responsabilitățile 

de bază
Cerințele 
obligatorii

Cerințele 
preferabile

Aspecte pozitive și 
negative ale jobului

Calificări, 
adaptați CV-ul

Întrebări către 
angajator
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Activitatea 6.1.(b)

Corelarea 
ofertelor de 
muncă cu 
valorile mele 
referitoare la 
muncă

Sarcina 1: Individual, citiți prioritățile valorilor referitoare 
la muncă, pe care le-ați pregătit pentru Activitatea 
1.1. Adăugați valori adiționale.  Încercuiți toate valorile 
marcate cu 3 și 4.  Acestea vor indica lucrurile importante 
pentru dvs. într-un proces de muncă. 
Sarcina 2: Citiți oferta de muncă pe care ați primit-o, 
aflați cât mai multă informație despre valorile importante 
pentru dvs. și vedeți dacă acestea corespund. 

Prioritatea dvs.

Calitatea lucrului 

Contribuția în muncă și societate

Statutul social asociat cu job-ul 

Provocarea intelectuală 

Nivelul salariului și alte beneficii financiare 

Siguranța la locul de muncă 

Chestiuni de inovație 

Capacitatea de a învăța 

Mediul de lucru 

Lucrul în echipă  

Relațiile cu colegii de lucru 

Varietatea sarcinilor de lucru 

Obiectivele și scopurile ce urmează a fi atinse 

Independența în procesul de lucru  

Creativitatea 

Progresul în carieră 

Orele de lucru 
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Resursa 1

Resursa1:        Glosar al termenilor
cheie privind angajarea

Convenții 
colective

Acordurile colective se încheie între una sau mai multe organizații patronale și una 
sau mai multe organizații sindicale. Acestea vizează: i) stabilirea condițiilor de muncă 
și a condițiilor de angajare; ii) reglementarea relațiilor dintre angajatori și lucrători; și 
iii) reglementarea relațiilor dintre angajatori sau organizațiile lor și una sau mai multe 
organizații sindicale.

Munca decentă Munca care este i) productivă și asigură un venit echitabil; ii) asigură securitatea la locul 
de muncă și protecția socială a lucrătorilor și a familiilor acestora; iii) oferă perspective 
mai bune pentru dezvoltarea personală și integrarea socială; iv) acordă libertatea de 
exprimare pentru a permite oamenilor să-și exprime preocupările, să se organizeze și 
să participe la deciziile care le afectează viața; și v) asigură egalitatea de șanse și de 
tratament, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Angajat Angajații sunt toți acei lucrători care dețin locuri de muncă remunerate.  Aceștia au un 
contract de muncă care le dă dreptul la o remunerație de bază, de obicei sub formă 
de venit și salarii. Spre deosebire de lucrătorii independenți și angajatori, această 
remunerație nu depinde direct de veniturile întreprinderii. Angajatorul este responsabil 
pentru plata impozitelor și a contribuțiilor de asigurări sociale.

Angajator Angajatorii sunt acei lucrători care desfășoară activități independente și angajează 
continuu una sau mai multe persoane pentru a lucra pentru ei ca angajați.

Organizație 
patronală

Companiile bazate pe apartenență în calitate de membri care fac lobby pentru acestia 
și reprezintă interesul membrilor săi, de ex.: angajatorii.

Contract de 
angajare

Acord între angajator și muncitor care conține termenii și condițiile de angajare, 
convenite de cele două părți menționate mai sus. De asemenea, acesta precizează 
dacă raportul de muncă are o durată nedeterminată sau determinată. Acesta este, de 
obicei, în formă scrisă și conține numele și adresa angajatorului; numele angajatului, 
titlul postului și descrierea sarcinilor; locul de munca; orele de lucru și elementele de 
remunerare. De asemenea, conține data de începere și, pentru contractele pentru o 
perioadă determinată, data de încheiere.

Pericol Un pericol este definit ca orice activitate, situație sau substanță care poate provoca 
vătămări fizice sau psihice.

Lucru perioculos Orice tip de muncă care - prin natura sa sau prin împrejurările în care se desfășoară - 
poate pune în pericol sănătatea sau securitatea lucrătorului.

Munca la 
domiciliu

Munca la domiciliu este o muncă efectuată de o persoană de acasa sau în alte locații 
alese de aceasta (cu excepția locului de muncă al angajatorului), pentru remunerare, 
care rezultă întrun produs sau un serviciu specificat de angajator. Lucrătorii la domiciliu 
nu au de obicei gradul de autonomie și de independență economică necesară pentru a 
fi considerați lucrători independenți.
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(continuare 1)

Ore de lucru Ore de lucru standard, de obicei opt ore pe zi sau 40 de ore pe săptămână, care 
sunt stabilite prin contractul de muncă și / sau convenția colectivă. Orice sumă mai 
mică decât programul de lucru standard este considerată o activitate cu fracțiune 
de normă. Cu toate acestea, chiar dacă lucrați cu fracțiune de normă, aveți aceleași 
drepturi și îndatoriri ca și lucrătorul cu normă întreagă.

OIM Organizația Internațională a Muncii (OIM) este agenția specializată a Națiunilor 
Unite dedicată reducerii sărăciei, realizării unei globalizări corecte și promovării 
oportunităților pentru femei și bărbați de a obține o muncă decentă și productivă 
în condiții de libertate, echitate, securitate și demnitate umană. Ca organizație 
tripartită, OIM lucrează cu guvernele, organizațiile patronale și sindicale.

Minimum de trai Un minimum de trai ia în considerare costurile reale de viață care pot varia între 
diferite regiuni ale unei țări, în special între zonele rurale și cele urbane. Abordarea 
privind minimumul de trai ia în considerare aceste diferențe, dar și costul vieții și 
urmărește stabilirea unei remunerații minime, flexibile care să garanteze că lucrătorii 
pot câștiga suficient pentru a le permite un trai decent.

Salariul mediu Salariul minim este suma minimă datorată unui lucrător pentru munca efectuată 
sau pentru serviciile prestate într-o anumită perioadă. Acesta poate fi garantat prin 
lege, nu poate fi redus nici prin acord individual sau colectiv și este fixat astfel încât 
să acopere nevoile minime ale unui lucrător și ale persoanelor aflate în întreținerea 
acestuia.

Munca de 
noapte

Munca de noapte este o activitate care se desfășoară în decursul a cel puțin 
șapte ore consecutive, de la ora zece noaptea până la ora cinci dimineața.

Reglementări 
privind 
securitatea 
și sănătatea 
ocupațională

Aceste reglementări vizează plasarea lucrătorilor într-un mediu ocupațional, adaptat 
capacităților psihologice. Ele promovează cel mai înalt grad de bunăstare fizică, 
mentală și socială a lucrătorilor în toate ocupațiile; prevenirea îmbolnăvirii cauzată 
de condițiile de muncă; precum și protecția lucrătorilor aflați la locul lor de muncă de 
riscurile care rezultă din factori care afectează sănătatea.

Ore 
suplimentare

Toate orele lucrate care au depășit orele normale. Orele suplimentare pot fi 
efectuate până la atingerea orelor maxime de lucru fie pe zi, fie pe săptămână.

Concediu plătit Concediul plătit este perioada anuală în care lucrătorii își iau timp liber de la lucru, 
continuând să primească un venit și să aibă dreptul la protecție socială. Lucrătorii 
pot lua un număr specific de zile lucrătoare sau săptămâni pentru concediu, în 
scopul de a le oferi posibilitatea de odihnă și recreere prelungită.

Lucrători cu 
fracțiune de 
normă

Persoanele angajate, ale căror ore de muncă normale sunt mai mici decât cele 
ale lucrătorilor cu normă întreagă.

Perioada de 
preaviz și 
concediere

Angajatorii sau angajații, care doresc să pună capăt unei relații de muncă, trebuie 
să respecte termenul de preaviz care precizează durata raportului de muncă, până 
la intrarea în vigoare a încetării contractului de muncă.

Perioada de 
probă

Perioada de probă pe parcursul căreia ambele părți, angajatorii și angajații 
au dreptul să pună capăt contractului de muncă cu o perioadă de preaviz sau 
limitată.

Remunerare Salariul obișnuit, salariul de bază sau orice alte remunerații suplimentare plătibile 
direct sau indirect, în numerar sau în natură, de către angajator lucrătorului și 
incluse în contractul de muncă.
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Perioade de 
odihnă

Perioadele de timp liber acordate lucrătorilor pentru a-și păstra siguranța, sănătatea 
și bunăstarea.

Persoană care 
desfășăară 
activitate 
independentă

Oricine își obține propriile câștiguri prin intermediul afacerii, contractului sau, al activității 
independente. Mai precis, persoana care desfășoară o activitate independentă este o 
persoană care are o activitate economică proprie, în general, fără angajați plătiți.

Lucrul în 
schimburi

Lucrul în schimburi este o metodă de organizare a timpului de lucru, prin care 
lucrătorii se succed unul pe altul la locul de muncă, astfel încât unitatea să poată 
funcționa mai mult decât orele de lucru ale lucrătorilor individuali în diferite ore de zi și 
de noapte.

Protecție socială Protecția care acoperă accesul la îngrijirea sănătății și securitatea veniturilor pentru 
bătrâni, bolnavi, șomeri precum și în cazul pierderii unui întreținător al familiei.

Organizații 
sindicale

Organizațiile sindicale sunt organizații ale angajaților bazate pe apartenență de 
membru, care depășesc în mod normal limitele unei întreprinderi, stabilite pentru 
a proteja sau îmbunătăți, prin acțiuni colective, situația economică și socială a 
lucrătorilor.

Salariu Remunerația sau câștigurile exprimate în mod obișnuit în termeni de bani și stabilite 
prin acord reciproc, prin legi sau reglementări naționale. Acesta este plătit de către un 
angajator unui lucrător salariat pentru munca efectuată sau pentru serviciile prestate.

Reprezentanții 
lucrătorilor

Organizațiile care sunt recunoscute ca atare în temeiul legislației sau practicii 
naționale pentru a reprezenta lucrătorii prin desemnarea sau alegerea 
reprezentanților, aleși în mod liber de lucrători.

Persoană tânără Tinerețea este perioada de viață dintre copilărie și maturitate. Definiția acceptată la 
nivel internațional cuprinde toate persoanele cu vârstele cuprinse între 14 și 25 de 
ani.
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Resursa 2:          Planificarea și implementarea
atelierelor de instruire: linii 
directoare pentru facilitatori/
specialiști

Înțelegerea 
publicului

Înțelegerea temperamentului și a caracteristicilor participanților este esențială pentru 
succesul unui atelier de instruire. Cu această înțelegere, facilitatorii vor putea să 
organizeze atelierul în funcție de nevoile și așteptările participanților. Resursa 4 a 
acestui set de instrumente oferă un exemplu simplu de chestionar privind nevoile de 
instruire care poate fi folosit pentru a înțelege mai bine așteptările participanților.

Dezvoltarea 
obiectivelor de 
învățare

Obiectivele de învățare sunt enunțurii care descriu în mod clar ceea ce participanții 
vor putea să facă ca urmare a experienței de învățare. Acestea descriu rezultatele 
dorite ale evenimentului de formare. Aceste obiective ajută facilitatorii:
să decidă ce doresc să realizeze în cadrul atelierului și cum să o facă; 
să ajusteze atelierul în funcție de nevoile participanților;
să înțeleagă dacă participanții consideră atelierul relevant și potrivit nevoilor lor;
să determine conținutul și activitățile;
 să specifice ce vor putea participanții să facă la sfârșitul atelierului; și 
 să măsoare rezultatele obținute la final.

Identificarea 
criteriilor de 
planificare a 
atelierului

Odată ce obiectivele de învățare au fost identificate, facilitatorii pot selecta și / sau 
dezvolta materialele de instruire și tehnicile de instruire care vor fi folosite în timpul 
atelierului.
Facilitatorii trebuie să aibă o cunoaștere aprofundată a materialului pe care îl includ 
în curs. De asemenea, trebuie să fie familiarizați cu principalele metode de instruire.
Următoarele linii directoare îi ajută pe facilitatori să aleagă ce vor să includă în atelier și 
abordările de instruire care vor fi folosite. Aceste informații ar trebui incluse în planurile 
sesiunilor. Un model al acestor planuri este inclus în acest set de instrumente la 
resursa 5.
1. Definiți obiectivelor astfel încât să fie clar ce se preconizează a fi realizat până la 
sfârșitul atelierului.
2. Pregătiți o prezentare generală a atelierului care prezintă obiectivele și conținutul.
3. Prezentați concepte simple, unul câte unul.
4. Selectați cea mai bună tehnică de instruire pentru a încuraja cunoașterea 
(adică jocurile pe roluri, studiile de caz și schimbul de experiență dintre participanți) și 
oferiți mijloace alternative de învățare (adică o varietate de abordări instructive).
5. Oferiți un număr suficient de exemple pozitive ale conceptului, prezentând exemple 
concrete pentru a explica conceptele.
6. Dacă este posibil, luați exemple din ideile sau cunoștințele familiare participanților 
pentru a arăta o legătură cu cazurile reale.
 7. Oferiți participanților oportunități de a se implica în atelier (adică prin discuții de   
grup, activități practice, sesiuni de întrebări și răspunsuri, rezolvarea problemelor).
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8. Alocați suficient timp discuțiilor și practicilor participanților
9. Oferiți oportunități de feedback sau interacțiune cu participanții, pentru a monitoriza 
progresul învățării.
10. Furnizați suficiente exerciții pentru a stimula dobândirea de cunoștințe sau abilități 
în măsura în care acestea se automatizează.
11. Faceți un rezumat al fiecărei sesiuni și conectați-l cu cel precedent la următorul 
subiect. Asigurați un mediu prielnic, auto-motivant.

Sfaturi pentru 
desfășurarea 
atelierelor

Această secțiune oferă câteva sfaturi pentru desfășurarea atelierelor. Avantajele și 
dezavantajele utilizării principalelor metode de învățare sunt rezumate în resursa 3 a 
acestui set de instrumente.

Specialiști calificați și cu cunoștințe
Având un scop specific de participare la atelier (adică să dobândească cunoștințe și 
competențe) și cu timp limitat la dispoziție, participanții așteaptă ca facilitatorii să fie 
calificați, cu cunoștințe și să le poată transmite eficient cunoștințele și abilitățile. Prin 
urmare, este important ca facilitatorii să vină la atelier bine pregătiți.
Aplicarea în lumea reală
Participanții se așteaptă ca formarea să ofere cunoștințe și abilități pe care le pot 
aplica direct și imediat. Este important ca facilitatorii să răspundă așteptărilor, făcând 
efectiv cercetări în "lumea reală" și găsind aplicații de concepte în viața reală. Acest 
lucru le va permite să ofere exemple practice. Facilitatorii pot, de asemenea, să 
utilizeze resursele persoanelor cu experiență și cunoștințe în domeniul specific. Cu cât 
mai relevant este atelierul, cu atât mai mulți participanți vor putea să se asocieze cu 
acesta și să învețe din el. În acest fel, participanții își vor valida participarea la atelier. 
Ei îl vor considera eficient și util.

Începutul 
atelierului

Modul în care facilitatorii deschid atelierul va da tonul pentru ceea ce urmează. Aceștia 
pot folosi această ocazie, nu doar pentru a începe, făcând o impresie bună despre ei 
înșiși și atelier, ci și pentru a stabili cel mai bun mediu de învățare. Facilitatorii nu au 
control asupra atitudinii participanților, dar cu siguranță pot face aceste atitudini mai 
pozitive, câștigându-le de la bun început.

Salutarea participanților
Salutul facilitatorilor este prima activitate care trebuie desfășurată în fața întregului 
grup. Aceasta ar trebui să ofere participanților o imagine pozitivă a facilitatorilor. O 
primire simplă și sigură este suficientă. De exemplu, aceștia pot pur și simplu să 
spună: "În numele Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, aș dori să vă urez bun 
venit la acest atelier de lucru privind abilitățile de căutare a locurilor de muncă. Sper că 
o să-l găsiți util și productiv ".

Prezentarea personală
Facilitatorii ar trebui să se prezinte formal. Acesta este momentul pentru a-și stabili 
credibilitatea. Aceștia pot oferi informații despre trecutul lor, experiența relevantă, 
calificările legate de atelier și, în sfârșit, pot adăuga câteva detalii personale pentru a 
crea relații.
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Menționați scopul atelierului
Facilitatorii ar trebui să explice scopul atelierului și să dea o scurtă specificare cu 
privire la ceea ce se așteaptă de la participanți. Aceștia ar trebui să descrie pe scurt 
obiectivele principale și să întrebe participanții ce-și doresc să învețe. Acest lucru va 
ajuta la validarea nevoilor participanților și la definirea subiectelor care necesită mai 
multă atenție.
Aceste informații pot fi înregistrate pe un flipchart.

Descrieți agenda
Facilitatorii ar trebui să treacă peste agenda atelierului (adică ce se va face și când, 
cum se vor organiza sesiunile, activitățile, timpul și pauzele). Participanților trebuie să 
cunoască orarul de timp al activităților, care a fost trimis împreună cu scrisoarea de 
invitație sau, dacă au fost făcute revizuiri, să remită un calendar revizuit.

Furnizați informații practice
Facilitatorii ar trebui să descrie pe scurt unde participanții pot găsi facilitățile principale 
(de exemplu, toalete, telefoane, zone de masă și de fumat).

Introduceți participanții
Facilitatorii pot cere participanților fie să se prezinte, sau să folosească activitatea 
de spargere a gheții. Alegerea depinde de faptul dacă facilitatorii doresc să 
obțină informații de la participanți sau să creeze o atmosferă specială. Pentru 
prima, facilitatorii pot cere fiecărui participant să-și spună numele și motivele de 
participare la atelier. Dacă simt că mulți participanți se simt inconfortabili în ceea ce 
privește prezentarea personală, ei se pot gândi la o altă activitate pentru sesiunea 
introductivă.

Spargerea 
gheții

Activitățile de spargere a gheții sau încălzire, pot ajuta facilitatorii să creeze o 
atmosferă informală și să ajute participanții să se simtă mai bine cu facilitatorii și cu 
ceilalți participanți.
Acestea sunt concepute pentru a ajuta facilitatorii să stabilească un mediu pozitiv 
și colaborativ și să creeze un climat de deschidere care să faciliteze relațiile 
interpersonale.
Spărgerea gheții este un procedeu deosebit de utili în întroducerea persoanelor 
într-un grup. Este potrivit dacă participanții nu se cunosc sau se simt întro oarecare 
măsură îngrijorați de ceea ce se va întâmpla.

Construirea 
raportului

Stabilirea și menținerea raportului este esențial pentru succesul atelierului. Raportul 
bun are ca rezultat o interacțiune mai deschisă între facilitatori și participanți și între 
participanți ca atare. Există mai multe moduri în care facilitatorii pot construi relații. 
Următoarele sunt doar câteva exemple:
Folosiți numele persoanelor atunci când vă adresați participanților și răspundeți la 
întrebările lor.
Tratați-i pe toti cu politețe si demnitate.
Fiți deschis și accesibil. Menționați că participanții sunt bineveniți să își aducă 
propriile contribuții la sesiuni.
Gestionați sensibil și cu tact greșelile.
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Validarea 
atelierului

Evaluarea este un aspect important al procesului de formare și ar trebui inclus 
în planificare. Acesta oferă facilitatorilor informații foarte utile și feedback privind 
eficacitatea formării. Se leagă direct de obiectivele stabilite la începutul procesului de 
planificare, deoarece va arăta dacă obiectivele au fost atinse.
Există patru niveluri de evaluare. Nivelul ales de facilitatori va depinde de tipul de 
informație pe care îl doresc. Mai jos sunt descrise diferite niveluri de evaluare, care 
vor ghida facilitatorii în determinarea tipului pe care vor dori să-l realizeze.

Evaluarea reacției
Acest tip de evaluare vizează colectarea feedback-ului de la participanți cu privire la: 
i) conținutul cursului, inclusiv claritatea obiectivelor cursului, eficacitatea metodelor 
de instruire și durata și ritmul instruirii, ii) aptitudinile și cunoștințele dobândite, iii) 
materiale de instruire și ajutoare vizuale, iii) facilitatori și alte resurse și iv) facilitățile 
atelierului. Un model de chestionar pentru evaluarea reacției poate fi găsit în resursa 
6 a setului de instrumente.

Evaluarea învățării
Evaluarea nivelului de învățare examinează cunoștințele și abilitățile dobândite de 
participanți. Este specific conținutului și bazat pe performanța participanților în timpul 
instruirii. Evaluarea nivelului de învățare poate fi realizat prin: i) participarea la curs, ii) 
evaluarea participanților în curs de desfășurare pe parcursul activităților (de exemplu, 
aplicarea cunoștințelor și a competențelor în timpul jocurilor pe roluri, studiilor de 
caz); iii) ), și observații în clasă.

Evaluarea performanței
Evaluarea nivelului de performanță analizează măsura în care cunoștințele și 
abilitățile dobândite în cursul formării au fost transferate (sau aplicate) într-un mediu 
real. Informațiile pentru acest nivel de evaluare pot fi colectate prin: i) observația 
directă; ii) interviurile supraveghetorilor, iii) evaluările performanței și iv) rapoartele 
participanților.

Evaluarea rezultatelor
Evaluarea nivelului rezultatului analizează impactul instruirii asupra grupului țintă. 
Altfel spus, analizează dacă atelierul a produs rezultatele așteptate (de exemplu, a 
oferit un răspuns eficient la problemele de căutare a locurilor de muncă cu care se 
confruntă tinerii).
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Resursa 3:       Metode de instruire:
Avantaje și dezavantaje

Metodă Avantaj Dezavantaj
Prelegere - Facilitatorul are 
întreaga responsabilitate 
pentru prezentarea faptelor 
și principiilor pe cale orală. 
Prelegerile formale se folosesc 
în majoritatea cazurilor atunci 
când se prezintă informații 
grupurilor mari. Comunicarea 
este practic unilaterală (de la 
instructor la studenți). Prelegerile 
informale includ participarea 
activă a studenților prin utilizarea  
întrebărilor ca fiind eficiente în
procesul de comunicare 
bidirecțional.

Permite facilitatorilor să transmită 
informații unui grup mare de 
participanți întro perioadă scurtă 
de timp. De asemenea, oferă o 
bună introducere și trecere la alte 
tehnici de instruire. De exemplu, 
facilitatorii pot folosi o prelegere 
pentru a introduce un studiu de 
caz, pentru a rezuma rezultatele 
și cunoștințele dobândite din 
studiul de caz, a face o tranziție 
la următorul subiect și a introduce 
următoarea activitate.

Pune sarcina învățării pe instructor 
și limitează oportunitățile de 
participare și de învățare de la 
egal la egal. De asemenea, oferă 
un feedback minim asupra faptului 
dacă facilitatorii primesc informații 
sau dacă mesajele sunt înțelese 
de participanți.

Chestionare - Prin această 
metodă, facilitatorul transmite 
cunoștințe și abilități punând 
întrebări. Transferul de cunoștințe 
și abilități poate avea loc și prin 
participanții care adresează 
întrebări facilitatorului.

Încurajează participanții să se 
implice activ în procesul de 
învățare. Oferă feedback cu privire 
la faptul dacă facilitatorii primesc 
mesajele potrivite. Prin această 
metodă, facilitatorii pot evalua 
capacitatea participanților de a 
aplica conceptele discutate.

Poate dura mult timp. Facilitatorii 
ar trebui să se asigure că 
procesul de chestionare nu 
conduce la subiecte irelevante 
și că contribuie la realizarea 
obiectivelor. Un alt dezavantaj 
este că-i poate încuraja pe cei mai 
activi să răspundă la întrebări și 
să descurajeze alți participanți să 
participe.

Discuție - Prin discuții, 
participanții sunt rugați să 
participe la un forum deschis, 
unde pot face schimb de 
idei. Forumul poate implica o 
discuție generală de grup sau o 
interacțiune în grupuri mai mici. 
Discuțiile trebuie să fie obiective, 
concentrate și să conducă la 
atingerea obiectivelor atelierului.

Oferă excelente oportunități 
de învățare de la egal la egal. 
Participanții pot să facă schimb 
de idei, să învețe de la alții, să 
compare cunoștințele și opiniile și 
să analizeze colectiv subiectele 
de discuție.

Poate consuma mult timp si poate 
conduce participantii
pe piste greșite de discuții. Aici 
sunt necesare abilități eficiente de 
facilitare.

Demonstrație - această metodă 
are scopul de a oferi o "imagine 
clară" a unei sarcini de învățare. 
Se bazează pe principiul că cel 
mai bine se  învață prin practică.
Participanții învață abilități fizice 
sau mentale prin exersarea 
acestor abilități sub supraveghere.

Permite participanților să-și 
demonstreze abilitățile și să obțină 
feedback imediat dacă conceptele 
au fost înțelese și aplicate corect. 
De asemenea, le permite să-și 
dezvolte abilitățile și să încurajeze 
încrederea în sine prin practică.

Aceasta necesită un timp 
considerabil de pregătire și o 
planificare atentă. Facilitatorii 
trebuie să se asigure că 
demonstrația și practica sunt 
strâns legate de situații reale.
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Metodă Avantaj Dezavantaj
Studiu de caz- Un studiu de 
caz este o prezentare pregătită 
a faptelor și / sau descrierilor 
situațiilor reale care se 
bazează pe evenimente reale. 
Participanților li se cere să discute 
împreună aceste fapte / situații și 
să elaboreze cel mai bun mod de 
acțiune sau soluția care trebuie 
găsită.

Ajută la dezvoltarea aptitudinilor 
de formare a opiniei, de luare 
a deciziilor și de rezolvare a 
problemelor. De asemenea 
îmbunătățește învățarea 
grupurilor inter-umane, deoarece 
participanții pot observa modul 
în care cazul a fost perceput 
și abordat de fiecare grup, 
oferind astfel întregii clase soluții 
alternative a unei probleme date.

Este nevoie de timp pentru a 
dezvolta un studiu de caz bun. 
Unele studii de caz simplifică o 
problemă cu privire la situația 
actuală, astfel încât soluțiile la 
aceste studii de caz sunt doar 
parțial eficiente sau complet 
ineficiente în situațiile reale.

Jocul de rol - Aceasta este o 
metodă prin care participanții 
acționează în diferite situații 
prin asumarea rolurilor atribuite. 
Transferul de cunoștințe și abilități 
are loc prin simulări în care 
participanților li se cere să joace 
un rol (singuri sau în grupuri mici).

Acesta ajută participanții să-
se identifice cu punctele de 
vedere ale celorlalți, atitudinile, 
credințele și sentimentele lor. De 
asemenea, oferă participanților 
ocazia de a practica noi atitudini, 
comportamente și abilități.
În cele din urmă, scade
conștiința de sine și construiește 
încrederea în sine de a prezenta 
noi abilități.

Unii participanți s-ar putea să nu 
se simtă confortabil cu această 
metodă instructivă. Pentru a 
elimina rezistența la jocurile de 
rol, facilitatorii ar trebui să explice 
beneficiile acestei metode în 
învățarea și practicarea unui nou 
comportament sau abilități și să 
sublinieze că în exercițiu nu este 
vorba de abilitățile de acționare, ci 
de aplicarea corectă a ceea ce s-a 
învățat.

Asalt de idei - Aceasta este 
o metodă instructivă prin care 
toți participanții sunt rugați să 
contribuie cu ideile lor pentru 
a rezolva o problemă comună, 
luând în considerare o varietate 
de soluții posibile. Activitățile sunt 
adaptate în funcție de nevoile 
participanților, adică, problema 
este cea pe care o întâlnesc în 
mod normal în viața de zi cu zi.

Permite gândirea creativă pentru 
idei noi, încurajează participarea 
deplină (adică toate ideile sunt 
înregistrate în mod egal) și 
se bazează pe cunoștințele și 
experiența grupului. Creează 
un spirit de cooperare între 
participanți.

Poate fi nefocalizat. Participanții 
pot avea dificultăți în a devia de 
la realitatea cunoscută. Dacă nu 
se administrează bine, pot apărea 
critici și evaluări negative. Valoarea 
pentru participanți depinde în mare 
parte de nivelul lor de maturitate

Persoana - resursă - Este, de 
asemenea, posibil ca facilitatorii 
să utilizeze alte persoane 
în calitate de experți, adică 
persoane care au experiență 
și cunoștințe și au o experiență 
enormă în domeniu. Poate că le-
au dobândit prin ani de experiență 
sau prin nivele mai înalte de 
studiu sau cercetare în domeniu. 
Există modalități diferite în care 
facilitatorii pot folosi alte persoane 
de resurse în atelierul lor.

Poate personaliza subiectele și 
împărți stereotipuri audienței.

Este posibil ca persoana resursă 
să nu fie un vorbitor bun. În unele 
cazuri, personele pot umbri 
conținutul.

Resursa 3
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Resursa 4

Resursa 4:       Exemplu de instruire bazată
pe necesități
Chestionar de analiză
Acest chestionar a fost conceput pentru a colecta 
informații cu privire la nevoile și așteptările 
participanților la atelierul “Explorarea pieței muncii: 
abilități de căutare a locurilor de muncă pentru tineri”. 
Rezultatele chestionarului vor constitui baza pentru 
adaptarea planului atelierului, precum și pentru 
dezvoltarea materialelor de instruire care vor fi utilizate 
în timpul acestei activități.
Răspundeți la următoarele întrebări și returnați 
chestionarul către facilitator cât mai curând posibil. 
Instrucțiuni cu privire la modul de a răspunde la 
întrebări specifice pot fi găsite în conținutul textului.
Datele colectate prin acest chestionar vor fi tratate în 
mod confidențial.
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A. Date personale

(1) Dn/Dna               Nume de familie: 

 Prenume: 

(2) Data nașterii: / / (zi/lună/an)

(3) Adresa:   Orașul:     

B. Studii și instruiri

(4) Vă rugăm, indicați nivelul de studii.

Primar 

Secundar 

Universitar 

Altul, (vă rugăm să specificați)  

(5) Care a fost domeniul studiilor dvs.?

Resursa 4
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C. Necesități și așteptări

(6) Ați cautat vreodată un loc de muncă?

Da Nu

(7) Care sunt cele mai importante așteptări de la atelierul “Explorarea pieței  
muncii:abilități de căutare a locurilor de muncă pentru tineri”?

(8) Ce subiecte/arii ați vrea ca acest atelier să abordeze? (vă rugăm să indicați 
maximum patru arii dintre cele enumerate mai jos)

a) Autoevaluarea (competențe și atitudini) 

b) Înțelegerea ocupației 

c) Descoperirea opțiunilor de carieră 

d) Scrierea unui Curriculum Vitae efficient 

e) Compilarea cererilor de locuri de muncă 

f) Contactarea angajatorilor, găsirea posturilor vacante 

g) Interviuri de locuri de muncă 

h) Evaluarea ofertelor de locuri de muncă 

i) Executarea sarcinilor unui nou loc de muncă 

j) Altele (specificați)________________________________________) 

Resursa 4
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(9) Care sunt metodele dvs preferate de învățare? (vă rugăm să le indicați pe toate 
care se aplică)

a) Prelegere 

b) Studiu de caz 

c) Exerciții de grup și discuții 

d) Jocuri pe rol 

e) Altele (vă rugăm să specificați______________________________) 

(10) Vă rugăm să adăugați orice comentariu sau observație care credeți că ar fi 
utilă pentru proiectarea ulterioară a atelierului de instruire.

Resursa 4
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Resursa 5

Resursa 5:       Model de plan al sesiunii
Sesiunea 1

Obiectiv de 
învățare

Conținut Resurse de instruire

Identificarea propriilor 
valori legate de 
lucru, atitudini și 
competențe

Întroducere (15 min) Participanți și 
facilitator Scopul activității de formare
Secvență de învățare
Obiectivele de învățare ale sesiunii 1

Flip chart care afișează:
Scopul activității de formare Strategia 
de învățare și succesivitatea  
Obiectivele de învățare ale Sesiunii 1

Aflați mai multe despre sine (10 min)
- Prezentare: importanța auto-
descoperirii și a autoevaluării (atitudini, 
valori legate de muncă și
aptitudini)
Activitatea 1.1. Înțelegerea atitudinilor 
și prioritizarea valorilor legate de muncă 
(15 minute)

Flip chart care afișează:
    Definiții de competențe
(cunoștințe, competențe și atitudini)
Corelarea valorilor legate de muncă cu 
ariile ocupaționale diverse

Descoperirea interesului (15 minute) 
Prezentare: tipuri de personalitate și 
ocupații diverse
Activitatea 1.2.Descoperirea intereselor 
și activităților care participanților le 
place să le practice (15 minute)

Flip chart care afișează:
Exemple de corelare a tipurilor 
complexe de personalitate, ariile 
diverse de ocupare și locuri de muncă

Corelarea intereselor 
și aspirațiilor 
individuale cu 
opțiunile de carieră

Identificarea abilităților (15 min) 
Abilități de bază, vocaționale 
și esențiale în ceea ce privește 
capacitatea de angajare
Activitatea 1.3 Abilități de muncă
(20 de minute)
Încheiere (5 min)
Rezumatul învățării-cheie

Pregătirea unui flip chart care conține 
exemple de:
Abilități de bază 
Competențe profesionale
Abilități esențiale în materie de 
angajare.
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Resursa 6:       Model de chestionar 
de validare

Atelier: “Explorarea pieței muncii: abilități de căutare a locurilor de muncă pentru tineri”
Locație:

Data:

Vă rugăm să răspundeți la întrebările de mai jos. Evaluați 
aspectele atelierului în funcție de criteriile indicate în 
fiecare întrebare. Vă rugăm să fiți sincer în furnizarea de 
răspunsuri. Acest chestionar este anonim și rezultatele 
vor fi distribuite numai întro formă agregată.
Feedback-ul dvs. este înalt apreciat. Mulțumim.

Resursa 6
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Resursa 6
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Au fost obiectivele, conținutul și metoda atelierului explicate 
înaintea începerii acestuia?     

După acest atelier, considerați că: C
om

pl
et

În
 g

en
er

al
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ai

 m
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t s
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țin
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Activitatea de instruire a fost bine-structurată și bine-organizată     

Facilitatorul a fost profesionist     

Activitatea atelierului s-a concentrat pe elementele cheie     

Facilitatorul/ persoana de resurse a luat în calcul feedback-ul 
participanților     

Conținutul livrat a fost potrivit și interesant     

Grupul de participanți a contribuit la învățarea mea     

Metodele de învățare au fost adecvate     

Locul de desfășurare se potrivea nevoilor participanților     

După acest atelier, consider că: C
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Obiectivele activității de formare au fost atinse     

Ceea ce am învățat va avea un impact pozitiv asupra căutării mele de 
locuri de muncă     
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În general, consider acest atelier

Foarte relevant 

Relevant 

Mai mult sau mai puțin relevant 

Puțin relevant 

Irelevant 

Cum ați îmbunătăți această activitate a atelierului? (Verificați tot ce se aplică)

 Furniza informații mai bune înaintea atelierului  Clarifica obiectivele activității de formare

 Reduce conținutul inclus  Crește conținutul inclus

 Actualiza conținutul inclus  Îmbunătăți metodele de instruire

 Face activitățile mai stimulative  Îmbunătăți organizarea


Asigura ca activitatea de instruire să fie mai 
puțin dificilă  Face activitatea de instruire mai dificilă

 Încetini ritmul  Accelera ritmul

 Mai mult timp pentru activitatea de instruire 
Scurta timpul pentru activitatea de 
instruire

După acest atelier, cât de relevante credeți că următoarele subiecte 
sunt pentru dvs? Fo
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Explorarea carierei și a ocupațiilor     

Corelarea propriilor abilități cu cerințele locului de muncă     

Scrierea unui CV și a unor scrisori de intenție     

Completarea formularului de aplicare     

Cercetarea și contactarea potențialilor angajatori     

Răspunsul la întrebările interviului de angajare     

Gestionarea primelor luni la un loc nou de muncă     






