
A2.1. Consilierea și orientarea în carieră 

Pornind de la nevoia de integrare a tinerilor aparținând grupurilor vulnerabile în educație și pe 

piața muncii, identificată prin „Analiza preliminară la nivelul zonelor de proveniență a 

grupului țintă”, în cadrul acestei activități s-a agreat susținerea de sesiuni de consiliere și 

orientare profesională pentru a veni în sprijinul tinerilor (membri ai grupului țintă) în vederea 

dobândirii de competențe care să răspundă necesităților pieței muncii și identificării celei mai 

bune opțiuni pentru carieră. 

Prin intermediul acestei activități proiectul contribuie în mod direct la îndeplinirea 

Obiectivului specific 6.14 al POCU întrucât ședințele organizate în cadrul proiectului vor 

facilita pentru elevi identificarea unui loc de muncă (crescând numărul absolvenților de 

învățământ secundar și terțiar non-universitar care își găsesc un loc de muncă în urma 

participării la activități de practică la potențiali angajatori. 

Astfel, prin contractul de achiziție publică de servicii nr 145170/05.01.2021 servicii de 

consiliere și orientare profesională elevi în cadrul proiectului “Inovarea procesului 

educațional prin stagii de practică”, Cod SMIS 133030, s-a agreat de către părțile contractante 

Liceul Tehnologic Costin D. Nenitescu, cu sediul în Craiova, Str Pașcani, Nr 9, județul Dolj, 

tel: 0251/591451, 0351/411568, 0722382961, fax 0351/411568, reprezentat prin Împuternicit 

Prof. Fluerașu Ion, în calitate de Autoritate Contractantă, numit în continuare Achizitor şi SC 

EDG Consult SRL, cu sediul în Craiova, Str Vasile Conta, Bl U3, Ap 22, tel 0722534565, 

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J16/168/2002, CIF RO14495929, reprezentată prin 

Administrator Petrescu Cătălin, în calitate de Prestator, numit în continuare Contractant, pe de 

altă parte, realizarea unor activități specializate de consiliere și orientare în carieră și 

elaborare a portofoliului profesional al tânărului (de tip Europass și Youthpass), prin 

care cei 190 membri ai grupului țintă vor participa la câte 2 ședințe de consiliere și orientare 

profesională, 1 față în față și 1 de grup, în scopul corelării viitoarei traiectorii profesionale cu 

cerințele existente pe piața muncii. 

Conform cerințelor Activitatea a fost susținută de către experții Prestatorului, acreditat pentru 

consiliere și orientare profesională în condițiile legii. 

Consilierea și orientarea carierei pentru elevi, axate pe dobândirea de competențe care 

răspund necesităților pieței muncii s-a realizat în conformitate cu METODOLOGIA-CADRU 

cu privire la serviciile de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții, ANEXA 2 la 

Ordinul comun MECTS - MMFPS nr. 4469/ 2012/ nr.1804/2012), conform căreia serviciile 

de consiliere şi orientare a carierei includ cinci tipuri principale de intervenţii: 

a) Informarea cu privire la carieră; 

b) Educaţia cu privire la carieră; 

c) Consilierea carierei; 

d) Consilierea pentru angajare; 

e) Plasarea. 

Informarea cu privire la carieră reprezintă activitatea de bază în cadrul oricărui proces de 

consiliere şi orientare a carierei. Aceasta include toate informaţiile necesare pentru a planifica, 

obţine şi menţine angajarea. Prin acest tip de intervenție se oferă informaţii despre diferite 

ocupaţii, abilităţi, oportunităţi de învăţare, tendinţe ale pieţei muncii, programe educaţionale, 

instituţii educaţionale şi de formare, programe guvernamentale sau nonguvernamentale, 

oportunităţi de muncă etc. 

Educaţia cu privire la carieră este un demers educaţional pe termen lung care vizează 

dezvoltarea de competenţe şi atitudini necesare pentru planificarea şi dezvoltarea carierei, atât 
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în domeniul autocunoaşterii şi dezvoltării personale, cât şi în cel al explorării oportunităţilor 

educaţionale şi profesionale. Elevilor și studenților le sunt oferite cunoştinţe despre piaţa 

muncii, instrumente pentru planificarea carierei, li se dezvoltă abilităţi de a face alegeri 

privind educaţia, formarea, munca şi viaţa în general, oportunităţi de a experimenta diverse 

roluri din viaţa comunităţii sau din viaţa profesională. 

Educaţia cu privire la carieră promovează înţelegerea universului ocupaţiilor şi al lumii 

profesionale, prin intermediul curriculumului şcolar și universitar. 

Consilierea carierei (sau consilierea profesională) îi ajută pe indivizi să îşi clarifice scopurile 

şi aspiraţiile, să îşi înţeleagă propria identitate, să ia decizii informate, să fie responsabili 

pentru propriile acţiuni, să-și managerieze cariera şi tranziţia de la școală la piața muncii, de la 

un loc de muncă la altul. 

Consilierea carierei este o formă confidenţială de a oferi sprijin persoanelor aflate în situaţii 

de criză sau în scopul prevenirii situațiilor de criză. Consilierea carierei presupune o formă 

specială de comunicare, o relaţie stabilă între două persoane (consilier-client), bazată pe 

principiul dezvoltării personale şi pe creşterea gradului de motivare a clientului, astfel încât 

acesta să se implice activ în rezolvarea problemelor personale, asumându-şi responsabilitatea 

deciziilor în plan profesional. 

Consilierea pentru angajare îi ajută pe indivizi să îşi clarifice scopurile imediate privind 

angajarea, să înţeleagă şi să acceseze un job, să îşi dezvolte abilităţile necesare pentru a căuta 

şi obţine un loc de muncă (redactarea unui CV, abilităţi necesare participării la un interviu). 

Plasarea reprezintă sprijinul acordat indivizilor pentru găsirea unui loc de muncă. Aceasta este 

atât responsabilitatea unor instituţii guvernamentale cu atribuții în domeniu, cât şi a unor 

instituţii private. 

Intervențiile din cadrul serviciilor de consiliere și orientare a carierei se aplică în funcţie de 

specificul și nevoile grupului ţintă (elevi, studenţi, persoane în căutarea unui loc de muncă 

etc.). 

Procesul de consiliere şi orientare a carierei, gândit ca un proces de management al 

carierei, cuprinde următoarele etape: 

a) Planificarea carierei 

b) Strategiile de căutare a unui loc de muncă 

c) Dezvoltarea carierei 

De facto, procesul de consiliere şi orientare a carierei reprezintă activitatea prin care o 

persoană își poate realiza o imagine reală și completă despre sine, despre propria persoană 

astfel încât să desfășoare o muncă, o activitate care îi oferă satisfacții în acest fel având un 

randament și o productivitate ridicată la job. 

Orientarea în carieră constă în acele activități și programe de evaluare sau autoevaluare prin 

care grupul țintă poate descoperi informații noi despre propria persoană incluzând aici și 

atitudinea față de muncă, valorificarea cât mai bună a propriului potențial astfel încât aceștia 

să poată avansa rapid în carieră. 

a) Planificarea carierei este procesul de identificare a modalităţii optime de dezvoltare a 

carierei şi presupune stabilirea obiectivelor, a acţiunilor care vor fi realizate, a resurselor 

necesare (umane, financiare), a termenelor, responsabilităţilor și a rezultatelor concrete 

aşteptate, a strategiilor de eliminare a obstacolelor. 



În cadrul unui program de consiliere a carierei, planificarea carierei se desfăşoară după 

etapele de autocunoaştere şi explorare ocupaţională, educaţională. 

Planificarea carierei presupune evaluarea iniţială a intereselor şi competenţelor, elaborarea 

unui CV şi dezvoltarea unui plan (iniţial) de angajare. Scopul evaluării sau testării este de a-l 

ajuta pe individ în autocunoaşterea propriului potenţial şi a propriilor limite, prin oferirea de 

informaţii obiective şi relevante despre sine, pentru a putea face alegeri realiste cu privire la 

viaţa profesională. 

Instrumentele utilizate în etapa de planificare a carierei sunt testele de aptitudini, interese şi 

abilităţi. Inventarele de interese şi testarea valorilor de muncă sunt utilizate pentru a măsura 

preferinţele individului cu privire la ocupaţii sau viaţa profesională. 

Astfel, au fost folosite următoarele: 

Matricea Progresivă Standard (SPM), construită pentru evaluarea inteligenţei persoanelor 

cu vârsta cuprinsă între 6 şi 80 de ani. Testul a fost adaptat în peste 60 de culturi şi are 

indiactori psihometrici care atestă valoarea sa în evaluarea inteligenţei. 

Permite o măsurare corectă a proceselor intelectuale ale copiilor şi adulţilor. Testul este 

alcătuit din 5 serii a câte 12 itemi, care cresc progresiv‚ în dificultate. 

Testul este alcătuit din cinci seturi sau serii de imagini/diagrame lacunare în care apar 

modificări seriale simultan în două dimensiuni. Fiecare diagramă are o parte lipsă, iar 

persoana testată trebuie să o identifice între alternativele de răspuns care îi sunt oferite. 

Testul Standard este alcătuit din 60 de itemi organizaţi pe cinci serii (A, B, C, D şi E) a câte 

12 probleme. În cadrul fiecărei serii soluţia primei probleme este cât se poate de evidentă. 

Soluţiile la problemele care urmează se bazează pe strategiile care au condus la găsirea 

soluţiilor precedente şi devin din ce în ce mai dificile. Ordinea itemilor oferă antrenamentul 

necesar înţelegerii metodei de lucru. Cele cinci serii oferă cinci oportunităţi de a deprinde 

strategia necesară rezolvării problemelor şi cinci evaluări progresive ale aptitudinilor 

intelectuale ale individului. Pentru menţinerea interesului şi evitarea oboselii, fiecare 

problemă este prezentată într-o manieră clară şi pe cât posibil aspectuoasă. 

Deoarece este necesar ca toate persoanele să înţeleagă ceea ce au de făcut, testul poate fi 

administrat doar individual sau în grupuri de maximum 5 persoane. Pentru maximizarea 

impactului, s-a optat pentru administrarea individuală. 

Instrumente şi metode utilizate pentru evaluarea psihologică a personalităţii 

Având în vedere că există mai multe categorii de astfel de instrumente şi metode utilizate în 

domeniul psihodiagnozei personalităţii: 

a. Instrumente psihometrice: chestionarele, inventarele şi testele care măsoară diferite aspecte 

sau trăsături ale personalităţii sau încearcă surprinderea unei imagini generale de ansamblu 

asupra acesteia, pornind de la o concepţie teoretică de lucru.  

b. Teste proiective.  

c. Probe calitative, de tipul testelor situaţionale. 

încercând a răspunde unei cerinţe esenţiale şi fundamentale în evaluarea psihologică, s-a 

impus cu necesitate corelarea acestor tipuri de metode şi tehnici în demersul concret de 

evaluare. Astfel, s-a optat pentru a nu realiza evaluare utilizând un singur tip de metodă, ci 

întotdeauna prin corelarea informaţiilor obţinute cu ajutorul mai multor metode. 

S-au folosit tipuri de teste de personalitate considerând teste bazate pe autoevaluare (de tipul 

chestionarelor sau inventarelor) şi teste de heteroevaluare (liste de adjective sau scale clinice), 



teste cu răspuns dihotomic, trihotomic, pe scală Likert, cu alegere forţată (ipsative) sau de tip 

Q-sort, teste unidimensionale sau parţiale, care măsoară o singură trăsătură de personalitate şi 

teste care urmăresc evaluarea întregii personalităţi, o imagine de ansamblu, coroborat cu teste 

care evaluează subiectul independent de contextul particular în care se află sau în care se face 

evaluarea şi teste care evaluează subiectul în interacţiune cu situaţia, această a doua categorie 

fiind întâlnită în special în domeniul organizaţional sau educaţional. 

Chestionarul de auto-percepere a rolului în echipă ajută membrii GT sa își evalueze rolul în 

echipă. Conține șapte secțiuni, fiecare privind un aspect diferit al lucrului în grup. Fiecare 

secțiune are 8 afirmații, care descriu 8 atitudini sau reacții față de situația descrisă în 

respectiva secțiune. Fiecare profil este unic. 

Fiecărei meserii îi corespunde un anumit tip de personalitate, de aptitudini, în general indivizii 

unui grup vocațional au personalități similare. Aceștia răspund și reacționează în marea 

majoritate a problemelor într-un mod similar, oferind mediului respectiv de lucru anumite 

caracteristici. Astfel de caracteristici au fost analizate și observate în urma unor analize și 

cercetări privind orientarea profesională prin testele de aptitudini, interese şi abilităţi. 

De ce unii oameni sunt buni în mod natural la anumite activități și se chinuie enorm când vine 

vorba de altele; cum unii sunt foarte orientați spre a organiza informație, pe când alții pot 

învăța ultra rapid să facă acrobații periculoase cu torțe aprinse fără să se rănească? Și cum se 

face oare că anumite persoane pot rezolva ecuații complicate fără pix și hârtie, iar altele pot 

învăța câte 3-4 limbi străine la perfecție în doar câțiva ani, dar când vine vorba de cântat la un 

instrument, sunt total legate de mâini? 

Ei bine, răspunsul la aceste întrebări stă în modul în care noi toți suntem configurați cerebral. 

Este vorba de aptitudini. Fie ele organizatorice, tehnice, artistice, intelectuale, personale sau 

profesionale, aptitudinile sunt înnăscute și ne dau ușurința și lejeritatea cu care învățăm să 

facem ceva. Deși cruciale în succesul profesional, aptitudinile nu sunt totul. Pe lângă acestea, 

mai sunt și preferințele care decid cât de mult se manifestă unele aptitudini. Iar ca și rezultat 

al muncii depuse într-o zonă sau alta, ne alegem și cu anumite abilități. Aptitudinile sunt 

talente și abilități înnăscute care ne favorizează să facem anumite lucruri rapid și fără mult 

efort mental. Sunt acele activități pe care le facem în mod natural bine, pur și simplu. 

Aptitudinile rămân destul de stabile ca și nivel pe parcursul vieții și nu depind de cultură, 

cunoștințe, experiențe sau educație. Aptitudinile sunt înrudite destul de mult cu IQ-ul. Unii 

oameni pot picta extraordinar dar nu pot fredona o melodie corect nici dacă se chinuie, alții 

sunt buni la a comunica cu ceilalți dar nu sunt în stare să-și organizeze programul. Aceste 

diferențe sunt factori importanți ce contribuie la eficiența fiecăruia în meseria pe care o 

practică. Fiecare domeniu, fie că e medicină, inginerie, drept sau management, necesită o 

anumită combinație de aptitudini pentru a avea succes în cadrul său. Fără aptitudini specifice, 

lucrul într-un domeniu aduce de obicei muncă anevoioasă și insucces. O persoană dotată cu 

aptitudini verbale puternice nu se va simți niciodată total satisfăcută într-o postura de 

ceasornicar să spunem, însă s-ar putea să observe succese notabile ca purtător de cuvânt sau 

lucrând în vânzări, marketing, etc. Identificarea (punctele forte naturale) este o activitate 

crucială pentru a a afla ce carieră ni se potrivește. 

Interesele sunt rezultatul experienței, lucrurilor pe care le învățăm și a mediului la care 

suntem expuși. Interesele se pot schimba mult de la un an la altul, pe măsură ce cunoștințele și 

experiența evoluează. Interesele sunt influențate de factori din afară. Este foarte improbabil ca 

la 30 de ani să avem aceleași interese ca la 16 ani. Visele de a deveni doctor, pompier sau 

preot pot fi și ele influențate într-o oarecare măsură de cei din jur, cum ar fi de exemplu 

influența unui unchi care a ajuns pilot de aeronave civile sau a unui părinte care e un bun 

mecanic auto. Dacă avem interese foarte slabe într-un domeniu, de greșeli într-o carieră nu 
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poate fi vorba, pentru că nici măcar un prim job în acea direcție nu va fi dorit. Din nefericire 

însă, doar pentru că avem interese puternice într-un domeniu, nu înseamnă neapărat că avem 

și aptitudinile necesare. Să urmărești o carieră în care nu avem aptitudini naturale este un 

drum sigur către muncă depusă în plus, fără rezultate notabile, fapt care duce către frustrare și 

eșec. Aceasta este vestea proastă. Vestea bună este că un interes crescut într-un domeniu în 

care nu avem aptitudini, dar avem un mare interes, poate deveni un hobby super satisfăcător. 

De altfel, chiar așa se și recomandă alegerea unui hobby. 

Chestionarul de interese profesionale Holland a ajutat să vedem dacă membrii GT sunt realiști 

(motori), investigativi (intelectuali), artistici (estetici), sociali (de susţinere), întreprinzători 

(persuasivi) sau convenţionali (conformiști). Holland, psiholog, autorul testului, afirma că, 

pentru orice tip de personalitate, ocupaţia care conţine caracteristici similare tipului respectiv 

îi oferă individului o satisfacţie mare, deoarece oamenii caută medii profesionale şi ocupaţii 

care să le permită să-şi exercite deprinderile şi aptitudinile, să-şi exprime opiniile şi valorile. 

Abilitatea poate fi definită ca și capacitatea de a putea face ceva. Abilitatea este ceva ce un 

individ posedă la un anumit moment al vieții sale, indiferent dacă are sau nu aptitudini sau 

preferințe pentru acel ceva. Asta la capitolul teorie. Practic, în viața de zi cu zi, abilitățile sunt 

strâns legate de preferințe și de aptitudini. Dacă vrem să dobândim abilități dar nu avem 

aptitudini, nici măcar un interes crescut nu ne va ajuta să ajungem la un nivel crescut al 

abilităților. Vom face progrese mici însoțite de frustrări mari. Majoritatea angajatorilor nu au 

nici ei destulă răbdare cu un om care rămâne constant în urma celorlalți, așa că rețeta aceasta 

nu este potrivită decât pentru un hobby de weekend. Pe de cealaltă parte, dacă avem aptitudini 

pentru ceva dar ne lipsește interesul, nu vom petrece destul timp exersând, învățând și nici nu 

vom avea suficientă concentrare pentru a ajunge la un nivel ridicat de abilități. Acesta este și 

motivul pentru care consilierul în carieră caută să afle aptitudinile și pentru care întreabă 

detalii legate de istoricul tău și de comportamentul anterior. Mai ales că aptitudinile și 

interesele nu se manifestă neapărat în domenii înrudite. Spre exemplu, sunt mulți oameni care 

nu au aptitudini pentru munci fizice dar cărora le place la nebunie să lucreze cu mâinile și să 

meșterească.  

Astfel, echipa de consilieri a aflat aptitudinile, abilitățile și interesele membrilor GT prin teste 

și pentru o evaluare informală a actualului domeniu în care membrii GT lucrează și dacă li se 

potrivește sau nu, deși nu sunt științifice deloc prin natură, s-a conturat o imagine de ansamblu 

asupra aptitudinilor și abilităților necesare joburilor respective.  

b) Strategiile de căutare a unui loc de muncă includ căutarea oportunităţilor de învăţare şi 

angajare, dezvoltarea abilitaţilor necesare participării la un interviu de angajare, tehnici de 

negociere. Cei care se află în căutarea unui loc de muncă trebuie să fie capabili să ştie unde 

anume să caute locuri de muncă, să îşi pregătească un CV adaptat respectivului loc de muncă 

şi o scrisoare de intenţie, să fie capabili să îşi dezvolte o reţea care îi va ajuta să găsească locul 

de muncă. 

După etapele de autocunoaştere şi explorare aptitudinală, ocupaţională, educaţională, s-a 

trecut la prezentarea tehnicilor și strategiilor de căutare a unui loc de muncă. Având în vedere 

contextul actual, în care comunicarea şi transmiterea de informaţii cu privire la locurile de muncă 

se face atât prin metodele clasice (agenţii de recrutare, AJOFM-uri), cât şi prin mijloace de 

comunicare modernă (Reţele de socializare, site-uri/platforme web specializate, reţelele de 

contacte personale), membrii GT trebuie să fie conştienţi că pentru a găsi locul de muncă dorit 

trebuie să utilizeze toate aceste surse pentru a-şi atinge obiectivele profesionale. 

Astfel, o persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, poate apela la una sau mai multe 

modalități de căutare descrise mai jos, conform datelor postate pe site-ul www.anofm.ro: 

http://semneletimpului.ro/social/educatie/cum-sa-ne-dezvoltam-abilitati-noi.html
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 Consultarea listelor cu locuri de muncă vacante afișate saptamanal de către Agențiile Județene 

pentru Ocuparea Forței de Muncă, respectiv Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de 

Muncă București și înscrierea în baza de date ca persoană în căutarea unui loc de muncă. 

 Participarea la Bursele locurilor de muncă organizate de catre Agențiile Județene pentru 

Ocuparea Forței de Muncă, respectiv Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă 

București 

 Înscrierea în bazele de date ale agențiilor (autorizate) private de recrutare și plasare a forței de 

muncă 

 Internet 

 Consultarea ofertelor de locuri de muncă din ziare. Lansarea unui anunț în căutarea unui loc de 

muncă (la rubrica: cereri muncă) 

 Afișare de anunțuri (fluturași) cu oferta de muncă 

 Candidatura spontană 

Din punctul de vedere al celui care caută o slujbă, locurile de muncă se pot clasifica în: 

 cunoscute publicului larg (de exemplu, cele anunţate în presă) pentru care există concurenţă; 

 cunoscute doar la nivelul firmelor, companiilor respective şi pentru care, practic, nu există o 

concurenţă reală. 

O persoană aflată în căutarea unui loc de muncă poate apela la una sau mai multe modalităţi de 

căutare, tradiționale și netradiționale: 

Metode tradiţionale de căutare a unui loc de muncă 

Metodele tradiţionale de căutare a unui loc de muncă se axează cel mai mult pe solicitarea 

posturilor publicate, anunţate de către eventualii angajatori. Acestea se caracterizează, totuşi, prin 

posibilităţi limitate, dat fiind faptul că majoritatea posturilor vacante existente într-o companie nu 

sunt anunţate public. Cu toate acestea unii candidaţi pot avea succes în obţinerea postului dorit. 

Un avantaj în folosirea metodelor tradiţionale îl constituie efortul mai mic depus de solicitant în 

căutarea locului de muncă. 

1. Anunţurile de mică publicitate - Anunțurile în presa scrisă (publicaţii, ziare publicitare, ziare 

naţionale, reviste economice, publicaţii de specialitate) sau mai nou, electronică reprezintă una 

dintre cele mai vechi și simple metode de căutare a unui loc de muncă. Totuși, multor ocazii de 

angajare nu li se face niciodată publicitate; uneori, atunci când o persoană vede anunţul, postul 

respectiv s-a şi ocupat; anunţul este văzut de foarte multe persoane, deci concurenţa poate fi foarte 

mare. Există firme care afişează posturile disponibile la avizierele facultăţilor de profil. Nu trebuie 

neglijate organizaţiile mici sau pe cele care oferă doar voluntariat. Există posibilitatea ca după ce 

s-a terminat perioada de voluntariat să se treacă la angajări. Persoanele care se află în căutarea 

unui post de muncă pot da şi ele anunţuri în ziare şi în publicaţii de specialitate. Anunţurile în 

ziare sunt, deseori scumpe, dar aceasta nu trebuie să inhibe iniţiativa personală de a da un anunţ. 

De asemenea, este recomandabil să se cunoască, de la bun început, locul cel mai potrivit pentru a 

da anunţul (ziar de mare tiraj, ziar local etc.). 

2. Agenţiile de plasare sau recrutare a resurselor umane - Există mai multe tipuri de agenţii: 

 care oferă consultanţă în ceea ce priveşte pregătirea pentru interviu şi susţinerea acestuia, 

conceperea CV-ului, oferirea de date privind posturile disponibile; 

 de tip "headhunter", în care agenţii sunt plătiţi de firmele care apelează la acestea pentru a-şi 

completa poziţii de conducere sau poziţii care necesită o calificare deosebită. Aceste firme 

urmăresc să-şi dezvolte o bază de date care conţine aproape exclusiv candidaţi cu pregătire 

superioară, chiar dacă ei nu îşi caută un nou loc de muncă. 



Agenţiile naţionale pentru ocuparea forţei de muncă reprezintă instituții publice care, prin 

activitatea lor, încearcă să ajute la recrutarea forţei de muncă, a candidaţilor la posturile vacante 

făcute publice de către diverşi angajatori de pe teritoriul întregii ţări. Serviciile de consultanţă 

oferite de către aceste agenţii sunt gratis, ele funcţionând în interesul comunităţii. În acelaşi timp 

există şi agenţii sau firme private care se ocupă de recrutarea candidaţilor, dar care, spre deosebire 

de agenţiile naţionale, sunt plătite de către angajatori, pe de o parte şi solicitanţii pentru un loc de 

muncă, pe de altă parte, pentru a-i ajuta în găsirea candidatului potrivit pentru un anumit post de 

lucru. 

3. Târgurile locurilor de muncă - Târgurile locurilor de muncă sunt evenimente publice cu ocazia 

cărora întreprinderile își trimit reprezentanții pentru a se întâlni în mod direct cu potențialii 

angajați. Principalul organizator al acestor târguri este ANOFM, care organizează în fiecare an și 

târguri specializate, precum cel pentru femei și pentru absolvenți. Din păcate la aceste târguri la 

standuri nu se găsesc întotdeauna persoanele responsabile de angajare, sau numărul prea mare de 

solicitanţi nu permite un contact direct cu persoana responsabilă. Mai nou au apărut și târguri 

private, organizate de diferite firme sau ONG-uri și chiar târguri online, cum este BestJobs, care a 

organizat anual campanii de înregistrare a candidaturilor în baza de date. 

Noi metode de căutare a unui loc de muncă 

Aceste metode implică o amplă autoevaluare a celor care sunt în căutarea unui loc de lucru şi 

cunoaşterea exactă a postului căutat, locaţia şi modalitatea de obţinere a acestuia. Ele oferă 

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

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

„ascunse” pot fi depistate pe mai multe căi: Internet, networking (reţeaua contactelor personale), 

identificarea angajatorilor şi identificarea tendinţelor. 

1. Internetul - Internetul este o metodă modernă de căutare a unui loc de muncă. Obţinerea şi 

înţelegerea rapidă a informaţiilor este o poziţie bună de concurs pentru persoanele care sunt în 

căutare de lucru. Nu este întâmplător că tot mai mulţi, în special generaţiile mai tinere, încearcă 

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

care îşi caută un loc de muncă on-line, creşte şi numărul ofertelor de pe Web. Astfel, în zilele 

noastre, e mult mai uşor să concurăm pentru un post prin Internet. Totodată, este foarte dificilă 

urmărirea, datorită numărului şi varietăţii acestora, a posturilor şi serviciilor publicate pe Internet. 

În favoarea desluşirii acestora, sunt cunoscute două metode: selectarea acelor firme unde dorim să 

lucrăm; sau dintre nenumăratele oferte de serviciu alegerea acelora care sunt apropiate intereselor 

profesionale, indiferent de firma care publică postul. 

Unde se pot găsi aceste informaţii? 

 Website-uri specializate în postarea de anunţuri de angajare: www.balaur.ro, www.bizoo.ro, 

www.careerbuilder.ro, www.ejobs.ro, www.hipo.ro, www.4credite.ro, www.cautaeroi.ro, 

www.crewingjobs.ro, www.finjob.ro, www.iquest.ro, www.bestjobs.ro, www.cambra.ro, 

www.deskjobs.ro, www.flyingjobs.ro, www.jobber.ro, www.jobdent.ro, www.joburiit.ro, 

www.netjobs.ro, www.romjob.ro, www.tetatet.ro, www.jobincluj.ro, www.joobs.ro, www.new-

employment.eu, www.voluntar.ro, www.tjobs.ro, www.jobinmarketing.ro, www.myjob.ro, 

www.ofertelocuridemunca.ro, www.secretare.ro  

 rețele de socializare: anumite companii preferă să recruteze prin intermediul rețelelor de 

socializare precum LinkedIn sau Facebook. LinkedIn este cea mai mare rețea de socializare 

profesională, unde puteți lua contact cu persoane care lucrează în domeniul vizat. Puteți găsi noi 

oportunități de angajare optând pentru anumite grupuri profesionale din domeniul dvs. 

 Cele mai multe Website-uri au rubrici de „Posturi” sau „Carieră”; 
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 Website-urile firmelor de consultanţă în domeniul resurselor umane, oficiilor de plasament al 

forţelor de muncă: ex. www.anofm.ro – pagina Web a Agenţiei Naționale pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă; 

 Website-urile ziarelor şi săptămânalelor. 

2. Networking - Networking-ul sau „reţeaua contactelor personale” este o noţiune din ce în ce mai 

populară, care indică constituirea contactelor personale şi este un instrument foarte util pentru 

oricine. Membrii familiei, rudele, prietenii, colegii sau relaţiile lor pot fi foarte folositoare în 

căutarea unor posturi. 

Networking-ul formal - Este cunoscut deja faptul că majoritatea posturilor vacante nu sunt publice 

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

Aşadar, networking-ul formal reprezintă un proces structurat în care puteţi utiliza prieteni, rude şi 

cunoştinţe care ar putea ajuta în realizarea legăturii cu profesionişti din domeniul de interes. 

Networking-ul profesional sau informal - Prin networking profesional se presupune iniţierea unor 

relaţii cu persoane dintr-un anumit mediu profesional în care se intenţionează să se activeze în 

viitor. 

c) Dezvoltarea carierei este procesul de învăţare şi adaptare la diferite roluri exercitate de 

către o persoană pe parcursul vieţii, include diferite stadii, aflate în succesiune cronologică şi 

presupune medierea între factorii de personalitate şi cerinţele sociale, în beneficiul 

individului. 

Acest proces cuprinde totalitatea factorilor psihologici, sociologici, educaţionali, fizici, 

economici care, combinaţi, influenţează natura şi importanţa muncii pe parcursul întregii vieţi 

a unei persoane. 

În analizarea unei candidaturi pentru ocuparea unui post, angajatorul are nevoie de un 

minimum de informații despre persoana în cauză, de aceea, oricine se află în căutarea unui loc 

de muncă va trebui să învețe să-și redacteze o scurtă biografie, denumită Curriculum vitae 

(lat. "cursul vietii"). Membrii GT au fost îndrumați în ceea ce privește realizarea unui CV care 

să nu reprezinte o simplă înșiruire de ani, slujbe, școli urmate, ci un document care să scoată 

în evidență cele mai importante realizări, astfel încât angajatorul să fie convins că afce 

alegerea corectă. 

Dacă CV-ul este un instrument necesar pentru a-i stârni interesul celui care vă angajează, 

scrisoarea de intenţie este „ambalajul”. 

La angajare, dosarul trebuie să conţină, alături de CV şi referinţe (pe o foaie separată), o 

SCRISOARE DE INTENŢIE. O scrisoare de intenţie ar trebui să completeze un CV nu să-l 

dubleze. Scopul său este acela de a interpreta un CV care este mai degrabă orientat pe date şi 

este mai factual şi să adauge un accent personal. Scrisoarea de intenție trebuie personalizată 

pentru fiecare post în parte. Ea poate să facă diferenţa între obţinerea unui interviu (de 

angajare) şi ignorarea CV-ului, aşadar, contează foarte mult dedicarea unei mari atenţii felului 

în care este laborată scrisoarea de intenţie. 

În funcţie de profesia specifică avută în vedere, portofoliul profesional poate conține și alte 

documente/ materiale care confirmă veridicitatea informațiilor prezentate în CV: 

 Documente privind vechimea în muncă: carte de muncă, contracte individuale de muncă 

(cu acte adiţionale ulterioare), adeverinţe de vechime în muncă; 

 Copii ale documentelor personale privind educaţia şi formarea profesională: acte de studii 

(pentru toate formele de educaţie absolvite), certificate de formare profesională continuă; 

 Dovezi legate de afilieri profesionale; 



 Dovezi legate de abilităţi specifice (ex.: abilităţi oratorice, abilităţi manageriale, de 

compunere); 

 Exemple de produse ale activităţii (ex.: proiecte şcolare, materiale elaborate în perioadele 

de practică sau diverse experienţe de muncă). 

Uneori un portofoliu poate deveni foarte voluminos cuprinzând o serie întreagă de elemente.  

După ce s-a parcurs etapa de preselecţie pe baza CV-ului, a Scrisorii de intenţie/prezentare și 

a portofoliului profesional, urmează INTERVIUL. Interviurile de angajare sunt întotdeauna 

stresante, chiar şi pentru acele persoane care au participat la mai multe interviuri de acest tip 

de-a lungul timpului. Desigur, cea mai bună modalitate de a reduce stresul este pregătirea. 

Sunt o serie de întrebări standard ce apar într-un interviu de angajare şi pentru care se pot 

pregăti răspunsurile dinainte. Pe parcursul interviului de angajare, de regulă cea mai 

importantă parte este reprezentată de discuţia despre experienţa şi calificările candidatului. 

Membrii GT au fost instruiți în ceea ce privește structura unui interviu, la posibilele întrebări 

ce pot fi adresate în cadrul unui interviu de angajare (legate de istoricul în muncă, legate de 

candidat, legate de noua poziţie şi companie, legate de viitor). După interviu, pentru a fi 

sporite șansele de reușită, membrii GT au fost instruiți în trimiterea unei scrisori de mulțumire 

pentru timpul acordat şi disponibilitatea de a fi invitat la interviu, aprecieri asupra felului în 

care a decurs interviul, cu menționarea a cel puţin unui lucru care a lăsat o impresie plăcută la 

interviu (poate fi vorba de ospitalitate, atmosfera destinsă şi placută, subiectele interesante pe 

care le-a propus spre a fi discutate) și cu  motivarea încă o dată a interesului pentru postul 

respectiv şi pentru integrarea în colectivul din care face parte intervievatorul. 

Beneficiile pentru membrii GT după parcurgerea acestor etape de consiliere și orientare în 

carieră: 

 Odată ce este realizat un test de carieră sau de orientare profesionala membrii GT au 

descoperit care sunt meseriile principale ce se apropie cel mai mult de personalitatea acestora. 

În urma unui asemenea test de carieră sau de orientare profesională membrii GT au realizat o 

evaluare a intereselor dominante. Interesele sunt identificate in urma evaluarilor de orientare 

profesionala, ele reflectă tipurile de activitati care le fac placere.  

 În general, foarte multe persoane confundă interesele cu abilitățile unei persoane dar există 

o diferență foarte mare între interesele și abilitățile unei persoane asupra cărora s-a insistat 

foarte mult în cadrul sesiunilor individuale și de grup implementate. În urma acestor sedințe 

de orientare profesională s-au identificat interesele dominante și abilitățile dezvoltate în 

decursul timpului. Interesele vorbesc despre ceea ce anume face plăcere, iar abilitățile ce 

putem face efectiv, experiența, cunoștințele sau pregătirea pe care am acumulat-o într-un 

anumit domeniu. Cu cât interesele și abilitățile se suprapun mai mult, cu atât și membrii GT 

sunt mai mulțumiți în ceea ce fac. 

 In timpul vietii interesele au o dinamica continua si sunt anumiti factori care le pot 

influenta din aceasta cauza li s-a recomandat membrilor GT ca acestea sa fie analizate in mod 

periodic prin testele de orientare profesionala, ele fiind si o sursa importanta pentru auto-

cunoastere. 

 Pentru a avea o carieră mulțumitoare, membrii GT au nevoie ca acea carieră să aibă 

activitățile de bază congruente cu punctele lor forte (aptitudinile).  

 Pentru a avea o carieră pe termen lung membrii GT trebuie să aibă și un interes crescut 

pentru specificul său.  

 Intersectând cele două puncte de mai sus, în timp, membrii GT vor obține abilități necesare 

carierei la un nivel ridicat. Adică vor deveni experți în domeniu.  
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Consilierea membrilor grupului țintă este un suport pentru realizarea planurilor personale în 

privința profesiei, într-un mod realist și adaptat pentru cerințele pieței muncii, ușurând 

tranziția de la școală la viața activă. În condițiile unei complexități tot mai mari a pieței 

muncii, elevul trebuie să fie pregătit să ia decizii realiste în raport cu viitoarea carieră. 

Membrii grupului țintă au fost îndrumați spre alegerea viitoarei cariere, în continuarea 

studiilor sau în vederea găsirii unui loc de muncă adecvat nivelului de pregătire și tipului de 

studii pe care le urmează. 

Prin accesul la ședințele de consiliere și orientare profesională, aceștia au beneficiat de: 

 Dezvoltarea abilităților de autoevaluare realistă a propriilor cunoștinte, abilități, în raport cu 

pregătirea educațională deținută; 

 Dezvoltarea abilităților de reglare emoțională și comportamentală în situații diverse legate 

de carieră;  

 Oferirea suportului necesar pentru luarea deciziilor și realizarea unor planuri 

individualizate educaționale și de carieră; 

 Orientare spre continuarea studiilor și învățare pe tot parcursul vieții. 

Prin intermediul sesiunilor de consiliere și orientare profesională membrii grupului țintă vor 

beneficia de:  

 ajutor în demersul de cunoaștere de sine, a aptitudinilor, intereselor, valorilor; 

 informații credibile, exacte și direct utilizabile depre propria persoană și compatibilitatea sa 

cu diferite profesii; 

 informații și surse de informare despre posibilitățile de desfășurare a stagiilor de practică, 

lumea profesiilor și a traseelor educaționale și profesionale; 

 conturarea unei strategii de întâmpinare a viitorului; 

 suport moral și emoțional în situații de indecizie cu privire la viitorul lor social și 

profesional; 

 dezvoltarea unei atitudini flexibile raportată la carieră;   

 adaptarea cu ușurință la dinamica socială și economică; 

 libertate în luarea deciziilor, fiind în cunoștință de cauză 

Consilierea și orientarea profesională derulată în cadrul proiectului, aspiră să-i facă pe 

membrii grupului țintă coparticipanți la propriile destine, prin informare, educare, 

autoformare, autoorientare, capabili de a face alegeri educațional-profesionale raționale, 

justificate și motivante. 

Conform Cadrului competenţelor stabilit de IAEVG (International Association for 

Educational and Vocational Guidance), consilierii EDG Consult SRL cu atribuţii specifice 

domeniului consilierii şi orientării în carieră deţin următoarele competenţe cheie: 

a) demonstrează un comportament etic şi o conduită profesională adecvată în îndeplinirea 

rolurilor şi responsabilităţilor; 

b) demonstrează susţinerea şi conducerea clientului în procesul de învăţare, în dezvoltarea 

carierei şi în rezolvarea problemelor personale ale acestuia; 

c) demonstrează conştientizarea şi aprecierea diferenţelor culturale ale clientului, pentru a 

interacţiona în mod eficient cu toate categoriile de populaţie; 



d) integrează teoria şi cercetarea în practica orientării, dezvoltării carierei, consilierii şi 

consultării; 

e) demonstrează abilitatea de a proiecta, implementa şi evalua programe şi intervenţii de 

consiliere şi orientare; 

f) demonstrează conştientizarea propriilor capacităţi şi limite; 

g) demonstrează abilitatea de a comunica eficient cu colegii sau clienţii, utilizând un nivel 

adecvat al limbajului; 

h) demonstrează cunoaşterea unor informaţii actualizate despre educaţie, formare, tendinţele 

de angajare, piaţa muncii şi aspecte sociale; 

i) demonstrează deschidere socială şi multiculturală; 

j) demonstrează abilităţi de cooperare eficace într-o echipă de profesionişti. 

Consilierii de carieră EDG Consult SRL posedă competenţe specializate, în următoarele 

domenii: 

Competenţe specializate 

a) Evaluare 

b) Orientare educaţională 

c) Dezvoltarea carierei 

d) Consiliere individuală şi de grup 

e) Managementul informaţiilor 

f) Consultare şi coordonare 

g) Cercetare şi evaluare 

h) Managementul de programe/ servicii 

i) Dezvoltarea unei relaţii cu comunitatea 

j) Plasare 

 

  

 


