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Informarea despre locurile de muncă

Munca legală şi munca la negru

Ce asteaptă angajatorii de la angajaţi şi angajaţii de la 
angajatori?

Explorarea carierei

CUPRINS

TEMA IV - CE PROFESII ÎMI DORESC ŞI CE PROFESII MI 

SE POTRIVESC?

þ Explorarea carierei şi a mediului

þ Trasee educa ionale şi profesionale

 

 ţ

TEMA III - CUM  ÎMI CAUT UN LOC DE MUNCĂ?



1. Explorarea carierei şi a mediului

2. Trasee educaţionale şi profesionale

TEMA 3 

CE PROFESII ÎMI DORESC ŞI 

CE PROFESII MI SE POTRIVESC?

Orientarea şi consilierea în carieră
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þ cum poţi obţine informaţii despre meseriile/profesiile care te 

interesează;

þ ce întreb ri poţi adresa celor din jur pentru a fi cât mai bine informat 

despre meseriile/profesiile care te interesează.

 

 ă

þ cum poţi să-ţi faci un jurnal al profesiilor care îţi va fi de folos când va 

trebui să te decizi ce carieră vei urma.

 

þ e trasee educaţionale şi profesionale poţi alege pentru a avea cariera pe care ţi-

o doreşti.

 c

că o informare atentă şi amănunţită asupra 

meseriilor/profesiilor care te interesează te va 

ajuta în orientare spre o carieră de succes!

PARCURGÂND  ACEASTĂ  TEMĂ . . .

Vei afla

Vei învăţa

Vei înţelege 

Vei şti
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Ce profesii îmi doresc şi ce profesii mi se potrivesc?



După ce ai aflat cine eşti şi cum te poţi înţelege cu cei cu care vii 

în contact, inclusiv cu angajatorii, e timpul să afli ce trebuie să faci ca 

să obţii cât mai multe informaţii despre meseriile, profesiile, 

ocupaţiile din zona în care locuieşti, din ţara ta şi din alte ţări 

explorând cât mai multe posibilităţi pentru viitoarea ta carieră.

Poţi face acest lucru:

þ Urmărind felul în care îşi desfăşoară activitatea profesională 

membrii familiei tale, vecinii, cunoscuţii, prietenii etc.;

þ Vizionând filme despre carieră sau despre diferite meserii;

þ Discutând cu persoane angajate în activităţi care crezi că te 

interesează şi pe tine;

þ Citind materiale, reviste, broşuri, articole, blog-uri sau site-uri 

despre diverse ocupaţii, meserii sau profesii; 

þ Experimentând cât mai multe tipuri de activităţi diferite pentru a 

afla ce anume ţi se potriveşte şi de ce.

 

  

 

 

 

Întreabă-i pe părinţi sau pe alţi membri ai familiei: 

1. Cum şi-au ales profesiile?

2. Ce le place şi ce nu le place în profesia/ocupaţia lor?

3. Ce fel de activităţi desfăşoară?

4. Ce fel de oameni au performanţe în profesia lor? Ce calităţi sau ce 

aptitudini îţi trebuie?

5. Cam cât se câştigă în profesia/meseria lor?

6. A fost vreun eveniment mai deosebit care s-a întâmplat recent la 

locul de muncă şi care i-a făcut să se bucure, să se simtă bine sau, 

din potrivă, să se simtă trişti sau descurajaţi? Ce anume i-a făcut să 

se simtă astfel?

7. Cum li se pare lor viitorul? Sunt şanse de găsire a unui loc de muncă 

în acest domeniu?

EXPLORAREA CARIEREI 
ŞI A MEDIULUI

EXERCIŢIU

REŢINE

Orientarea şi consilierea în carieră

4



1. Notează toate meseriile/profesiile/ocupaţiile pe care le 

cunoşti.

2. Bifează două dintre acestea, care ţi se par cele mai interesante 

şi pe care te-ai gândit că ai vrea să le ai.

Deschide un JURNAL AL 

PROFESIILOR - un caiet 

în care să notezi tot ce afli 

despre o meserie, o 

profesie, o ocupaţie sau 

un post. Îţi va fi de folos 

când va trebui să te 

decizi pe care dintre ele o 

vei alege. 

LUCREAZĂ

Sugestie

3. Scrie tot ce ştii despre aceste două meserii/profesii/ocupaţii referitor la: 

¨ condiţiile de muncă, 

¨ responsabilităţile locului de muncă, 

¨deprinderile şi aptitudinile necesare, 

¨ studii minime impuse şi ce şcoli trebuie urmate, 

¨posibilităţi de angajare în ţară şi în străinătate, 

¨ limitele posibile de câştig şi alte avantaje,

¨oportunităţi de ascensiune în carieră. 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.
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Ce profesii îmi doresc şi ce profesii mi se potrivesc?



Împreună cu alţi 2 - 3 colegi de clasă formulează 10 întrebări pe 

care le-ai pune unei persoane angajate pe un post care te 

interesează.

EXERCIŢIU

LUCREAZĂ
Uită-te ce tip/tipuri de personalitate ai după cele identificate la 

aplicarea chestionarului Holland (realist, investigativ, artistic, 

social, întreprinzător) şi consultă informaţiile de mai jos pentru a 

vedea dacă ţi-ai pus cam aceleaşi întrebări cu privire la carieră pe 

care şi le pun în general  persoanele cu acelaşi tip de 

personalitate.

Orientarea şi consilierea în carieră
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1. Persoanele de tip REALIST 

þ Ţelurile pe care le urmăresc pot fi atinse?

þ Voi putea participa la proiecte în grup?

þ Meseria, profesia aceasta produce ceva folositor?

þ Responsabilităţile sunt bine formulate?

þ Voi lucra cu unelte, cu maşini?

2. Persoanele de tip INVESTIGATIV

þ Cât de flexibil este mediul?

þ Voi fi liber să realizez proiecte în mod independent?

þ Voi avea posibilitatea să-mi exersez deprinderile de redactare, cercetare, analiză?

þ Voi avea posibilitatea să învăţ noi deprinderi?

þ Voi  fi provocat din punct de vedere intelectual?

3. Persoanele de tip ARTISTIC

þ Voi avea posibilitatea să-mi utilizez imaginaţia, creativitatea, inventivitatea?

þ Este mediul suficient de flexibil?

þ Voi avea timp pentru reflectare sau contemplare?

þ Voi putea să realizez proiecte în mod independent?

4. Persoanele de tip SOCIAL

þ Se pune accentul pe munca în grup sau pe interacţiunea socială?

þ Voi ajuta oamenii prin instruire, predare, consiliere?

þ Voi avea posibilitatea să împărtăşesc sentimentele şi intuiţiile mele?

þ Desemnează această profesie/ocupaţie scopuri etice, umaniste?

5. Persoanele de tip ÎNTREPRINZĂTOR

þ Oferă această profesie/ocupaţie posibilităţi de promovare?

þ Voi putea să-mi asum rolul de lider?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Baban, Adriana, (coordonator), 2009, CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie 
şi consiliere, Editura Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România

Întrebări despre carieră pe care şi le pun oamenii cu diferite tipuri 

de personalitate

INFORMA II 
     

Ţ  UTILE
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Ce profesii îmi doresc şi ce profesii mi se potrivesc?



þ Va exista posibilitatea de a-mi exersa şi valorifica abilităţile de comunicare?

þ Este acesta un mediu de muncă dinamic şi competitiv?

þ Voi putea să-mi utilizez abilităţile de negociere? 

6. Persoanele de tip CONVENŢIONAL 

þ Este mediul suficient de structurat?

þ Voi putea să exersez capacităţile organizatorice?

þ Valorifică acest mediu abilităţile mele de calcul şi analiză a datelor?

þ Oferă mediul stabilitate şi control?

 

 

 

 

 

Oricum, indiferent care este meseria / profesia / ocupaţia pe care 

doreşti să o practici în viitor, ar fi bine să ştii:

1. Ce cursuri sau şcoli trebuie urmate?

2. Ce sarcini şi ce atribuţii trebuie îndeplinite?

3. Ce posibilităţi de dezvoltare există?

4. Există vreun motiv pentru care nu poţi practica această 

meserie?

5. Ai resursele necesare (materiale, financiare, de timp etc.) pentru 

a urma cursurile / şcolile care se cer?

6. Îţi aduce resursele de care ai nevoie (bani sau alte avantaje 

materiale)?

7. Îţi dă statutul, la locul de muncă şi în comunitate, pe care ţi-l 

doreşti?

8. Îţi oferă siguranţa şi stabilitatea de care ai nevoie?

9. Îţi oferă independenţa de care ai nevoie? 

10. Vei putea lucra în zona în care doreşti? 

11. Îţi permite stilul de viaţă dorit? 

12. Îţi oferă posibilitatea de dezvoltare şi de înaintare în ierarhie aşa 

cum îţi doreşti? 

13. Îţi oferă timp pentru familie şi pentru alte activităţi pe care ai vrea 

să le faci în timpul liber?

14. Este suficient de antrenantă munca pe care o vei face?

REŢINE

Orientarea şi consilierea în carieră
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Conform Legii 1/2011, Legea educaţiei naţionale - Legea 

învăţământului din România, traseele educaţionale sunt:

Educaţie timpurie

Învăţământ primar

Învăţământ 
secundar inferior 

(gimnaziul)

Câmpul muncii

Câmpul muncii

Învăţământ 

secundar superior 

(liceul)

Învăţământ 

postliceal

Învăţământ 

profesional

Învăţământ 

universitar

Câmpul muncii

TRASEE EDUCAŢIONALE 

ŞI PROFESIONALE
INFORMA II 
     

Ţ  UTILE
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Ce profesii îmi doresc şi ce profesii mi se potrivesc?



Învăţământul liceal, vocaţional şi tehnologic, învăţământul 

profesional şi învăţământul postliceal se organizează pentru 

specializări şi calificări profesionale stabilite de Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în conformitate cu 

Registrul Naţional al Calificărilor.

Dacă priveşti schema din pagina anterioară, vei observa că poţi să 

ajungi „în câmpul muncii”, să ai o meserie/profesie/ocupaţie, în trei 

momente:

1. După terminarea învăţământului obligatoriu;

2. După parcurgerea învăţământului secundar superior, liceal sau 

profesional;

3. După terminarea studiilor postliceale, universitare sau 

postuniversitare.

Există meserii/profesii pentru care te poţi califica urmând 

cursuri de calificare profesională organizate de către Agenţiile 

Judeţene de Ocupare şi Formare Profesională prin Centrele de 

Formare Profesională. De exemplu: zidar, instalator, bucătar, 

ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie, mecanic 

auto, tâmplar, lucrător în cultura plantelor sau în creşterea 

animalelor, agent de pază şi ordine, lucrător în tricotaje şi 

confecţii, brutar, lucrător în comerţ, îngrijitoare bătrâni la 

domiciliu, maseur, contabil etc. 

REŢINE

Sugestie

REŢINE

Orientarea şi consilierea în carieră
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Exemple de trasee educaţionale şi profesionale pentru profesia 

de CONTABIL

Contabilul este persoana care îşi desfăşoară activitatea în 

compartimentul financiar-contabil al unei unităţi publice sau private 

şi realizează parţial sau în totalitate activităţile acestui compartiment.

Te poţi califica în meseria de contabil urmând unul din traseele de mai 

jos:

1

Învăţământ secundar inferior (gimnaziul)

Învăţământ secundar superior (liceul)

Liceu tehnologic cu profil servicii (ex. Colegiul Economic Administrativ Iaşi) 

Diplomă de tehnician în activităţi economice

Câmpul muncii
Poţi profesa ca şi contabil primar, fără drept de semnătură şi 

ştampilă

EXEMPLU
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Ce profesii îmi doresc şi ce profesii mi se potrivesc?



2

Învăţământ secundar inferior (gimnaziul)

Învăţământ secundar superior (liceul)

Liceu tehnologic cu profil servicii sau orice alt 

liceu

Învăţământ universitar

1. Facultate cu specializarea Contabilitate (ex. Specializarea Contabilitate şi Informatică 

de Gestiune din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Univ. Al. I. Cuza 

Iaşi)  Diplomă de Licenţă 

2. Master - Contabilitate, expertiză şi audit (ex. Facultate de Economie şi Administrarea 

Afacerilor, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi)  Diplomă de master 

Câmpul muncii

1. După terminarea facultăţii poţi profesa ca şi contabil angajat în funcţii de economist, 

contabil şef, director economic, auditor intern

2. După terminarea studiilor de master te poţi angaja expert contabil, auditor financiar

Anumite stagii de pregătire şi formare profesionalã şi promovarea unor examene  

prevăzute de organismele profesionale care gestionează profesiile din domeniul 

financiar contabil 

(CECCAR - Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din România, CAFR  

Camera Auditorilor Financiari din România, CCF- Camera Consultanţilor Fiscali etc.)

Câmpul muncii

Profesionist independent: expert contabil, evaluator, auditor financiar, 

consultant fiscal 

Orientarea şi consilierea în carieră
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Învăţământ secundar inferior (gimnaziul)

Învăţământ secundar superior (liceul)

Liceu tehnologic cu profil servicii sau orice alt 

liceu

Cursuri de calificare profesională organizate de către AJOFM, Centre autorizate de formare

(Ex. Curs de iniţiere pentru ocupaţia de contabil organizat de AJOFM Iaşi - 2 luni; 

Curs de contabilitate organizat furnizori de Cursuri de perfecţionare profesională acreditate de 

către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei - 2 luni, etc.)

Câmpul muncii

Poţi profesa ca şi contabil angajat în funcţii de economist, contabil, auditor 

intern

Anumite stagii de pregătire şi formare profesională şi promovarea unor examene prevăzute 

de organismele profesionale care gestionează profesiile din domeniul financiar contabil 

(CECCAR - Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din România, CAFR  Camera 

Auditorilor Financiari din România, CCF- Camera Consultanţilor Fiscali etc.)

Câmpul muncii

Profesionist independent: expert 

contabil

3
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Ce profesii îmi doresc şi ce profesii mi se potrivesc?



Pentru cel puţin două din profesiile care te interesează, caută 
informaţii la cunoscuţi şi pe internet şi notează toate posibilităţile de 
calificare (şcolile/ cursurile pe care le-ai putea urma.) 

LUCREAZĂ

Orientarea şi consilierea în carieră
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Am învăţat cum pot să-mi 
fac un jurnal al profesiilor 
pe care să îl folosesc când 
va trebui să decid ce 
carieră voi urma.

... ai aflat multe lucruri interesante! Acum poţi să-ţi evaluezi singur 

progresele. Trebuie doar să citeşti fiecare afirmaţie şi să bifezi căsuţa 

care corespunde răspunsului tău. 

PARCURGÂND  ACEASTĂ  TEMĂ . . .

Cu cât ai mai multe răspunsuri de 4 puncte cu atât este mai bine! Ai parcurs cu seriozitate toate provocările 

din paginile anterioare. Felicitări!

Chiar dacă nu ai reuşit să ai toate răspunsurile de 4 puncte, nu te descuraja. Fă o listă cu lucrurile pe care nu 

le-ai înţeles. Discută cu colegii, părinţii, fraţii, profesorul diriginte sau consilierul şcolar. Cel mai important este să 

cauţi răspunsuri! Mult succes în continuare!

Consider că :
DA

În mare 
măsură

În mică 
măsură NU

4 p 3 p 2 p 1 p

Am înţeles că trebuie să am 
cât mai multe informaţii 
despre profesiile care mă 
interesează.

Ştiu ce întrebări pot adresa 
celor din jur pentru a afla 
cât mai multe informaţii  
despre  meseriile/ profesiile 
care mă interesează.

Ştiu că există mai multe 
trasee educaţionale şi 
profesionale pe care le pot 
urma pentru cariera pe 
care mi-o doresc.

Sunt convins că o informare 
atentă şi amănunţită asupra 
meseriilor/profesiilor care 
mă interesează mă va ajuta 
în orientarea spre o carieră 
de succes!
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Ce profesii îmi doresc şi ce profesii mi se potrivesc?



CUM  ÎMI CAUT 

UN LOC DE MUNCĂ?

1. Informarea despre locurile de muncă

2. Munca legală şi munca la negru

3. Ce aşteaptă angajatorii de la angajaţi şi angajaţii 
de la angajatori?

TEMA 4 

Orientarea şi consilierea în carieră
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þ ce paşi ar trebui să faci pentru a căuta şi găsi un loc de muncă potrivit 

aşteptărilor tale;

þ la cine poţi apela pentru a obţine informaţii despre locuri de muncă;

þunde poţi căuta anunţuri de locuri de muncă.

 

 

 

þ să cauţi şi să analizezi anunţuri de locuri de muncă;

þ să deosebeşti anunţurile sigure de cele periculoase;

þ să concepi un anunţ prin care să aduci la cunoştinţă că eşti în căutarea unui 

loc de muncă.

 

 

 

 

þ ce înseamnă un loc de muncă legal şi care sunt avantajele unui astfel 

de loc de muncă;

þ cum să ceri informaţii despre aşteptările angajatorului;

þ ce drepturi şi obligaţii ai în calitate de angajat.

 

 

că este foarte bine să fii informat când 

eşti în căutarea unui loc de muncă!

PARCURGÂND  ACEASTĂ  TEMĂ . . .

Vei afla

Vei învăţa

Vei şti

Vei înţelege 

Cum îmi caut un loc de muncă?
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INFORMAREA DESPRE LOCURILE 
DE MUNCĂ

Imaginează-ţi că ai terminat cursurile pe care ţi le-ai propus şi te 

pregăteşti să-ţi cauţi un loc de muncă. Ce paşi ar trebui să faci 

pentru a-l găsi?

Noi îţi sugerăm:

R pasul 1: fă-ţi o listă cu aptitudinile, abilităţile, scopurile şi interesele 
personale şi identifică meseriile/profesiile care corespund acestor 
cerinţe;

R pasul 2: fă o listă de domenii în care ai vrea să lucrezi pentru că ar fi 
potrivite intereselor şi aptitudinilor tale;

R pasul 3: completează lista de mai sus cu  preferinţele pe care le ai 
în legătură cu condiţiile şi mediul în care ai vrea să lucrezi: în oraş 
sau mediul rural, într-un birou sau în aer liber, program de zi sau de 
noapte, program fix sau flexibil etc.;

R pasul 4: fă-ţi o listă cu persoanele sau locurile de unde ai putea 
obţine  informaţii în legătură cu oportunităţile de angajare;

R pasul 5: vorbeşte cu una dintre aceste persoane şi notează 
recomandările pe care ţi le face; identifică firmele locale care 
activează în domeniile recomandate;

R pasul 6: întreabă ce oportunităţi de continuare a studiilor ai pentru 
ca să ai şanse la un post cât mai bun în domeniul dorit;

R pasul 7: identifică instituţiile de învăţământ sau organizaţiile locale 
(de exemplu AJOFM) care oferă specializări în domeniul care te 
interesează;

R pasul 8: alege una din domeniile identificate la pasul 2 şi vezi ce 
meserii/ profesii sau locuri de muncă poate pune la dispoziţie;

R pasul 9: alege una dintre aceste meserii şi obţine cât multe 
informaţii despre ceea ce presupune ea (de la persoane care o 
practică sau caută pe internet);

R pasul 10: află ce studii şi abilităţi sunt necesare pentru practicarea 
ei şi cum pot fi dobândite.

EXERCIŢIU

REŢINE

Orientarea şi consilierea în carieră
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Cum îmi caut un loc de muncă?
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Exemple de persoane şi instituţii pe care le poţi contacta pentru a 

obţine informaţii:

Profesorul diriginte sau orice 
alt profesor în care ai încredere

Consilierul/psihologul 
şcolar

Consilierul specializat pe 
probleme de orientare în 

carieră

Găseşte un moment şi roagă-i să îşi facă timp să stea 
de  vorbă  cu  tine.

Vorbeşte cu ei la ore sau întreabă-i în pauză când au 

timp să stea de vorbă cu tine.

Mergi la Cabinetul de Consiliere din şcoală. Dacă nu 

există astfel de cabinet în şcoala ta, întreabă 

profesorul diriginte unde se află Centrul Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională.

Află unde este sediul Agenţiei Judeţene de Ocupare a 

Forţei de Muncă. Mergi la sediu şi programează-te 

pentru o discuţie cu unul din consilieri. Înscrie-te în 

baza lor de date.

La cine poţi apela? Ce ai de făcut?

Părinţii şi alţi membri ai 
familiei

Specialiştii din agenţiile/ 
firmele de recrutare

Află care sunt agenţiile/firmele de recrutare din 
oraşul tău sau care oferă servicii de recrutare/ 
consiliere on-line şi programează-te pentru o 
discuţie cu unul din specialişti.

INFORMA II 
     

Ţ  UTILE

Orientarea şi consilierea în carieră
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1. Locurile de muncă pot fi cunoscute (anunţate prin mass  media  - ziare, reviste, radio, 

TV, internet) sau necunoscute (sunt disponibile dar nu sunt mediatizate decât în interiorul 

firmei).

2. Căutarea activă a unui loc de muncă se face în feluri diferite: urmărirea anunţurilor în 

presă şi/sau pe internet, înscrierea datelor personale pe formulare de solicitare a unui loc de 

muncă din site-uri electronice specializate, prin cunoscuţi sau prin contactarea personală a 

celor care fac angajări, prin anunţarea intenţiei tale de angajare.

Informaţii despre posibile locuri de muncă 

poţi obţine şi de la rude, cunoscuţi, vecini, colegi sau foşti colegi de şcoală, părinţii 

acestora, prieteni, persoane pe care le întâlneşti întâmplător! 

Spune tuturor că eşti în căutarea unui loc de muncă; spune-le ce fel de muncă ai dori 

şi ce experienţă ai!

Psihologi, asistenţi sociali sau 
alţi specialişti din organizaţii 
neguvernamentale care au 
programe adresate tinerilor

Angajatorii  reprezentanţii 
firmelor/instituţiilor care fac 

angajări

Patronii firmelor/ 
directorii instituţiilor

Interesează-te care sunt organizaţiile neguverna-

mentale din localitatea ta şi programează-te pentru o 

discuţie cu unul din specialişti.

Participă la târguri de locuri de muncă care au loc cel 

puţin o dată pe an în oraşele mari ale ţării. La aceste 

târguri poţi sta de vorbă direct cu reprezentanţii 

firmelor.

Îi poţi contacta:

personal - acest mod de a căuta un loc de muncă îi 

sensibilizează mai ales pe patronii care caută 

persoane active şi hotărâte şi pentru care prima 

impresie contează mult; 

 prin telefon - prin acest mod patronul (angajatorul) 

nu se poate eschiva, nu poate refuza un răspuns; 

 prin scrisoare - acest mod oferă posibilitatea de a 

pune accent pe calificări, abilităţi, talent; este potrivit 

mai ales pentru cei care au deja un loc de muncă şi 

vor să-l schimbe;

• 

•

•

REŢINE
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Poţi să publici un anunţ într-un ziar local sau central prin care 

aduci la cunoştinţa celor interesaţi că eşti în căutarea unui loc de 

muncă!

 Anunţul trebuie să cuprindă:

1. descrierea exactă a activităţii pe care vrei şi eşti calificat să o 

desfăşori (de exemplu: mecanic auto, asistentă medicală copii 

etc.), cu litere îngroşate;

2. cunoştinţele, abilităţile şi experienţa profesională;

3. domeniile în care vrei să lucrezi (de exemplu: învăţământ, 

domeniul sanitar, zootehnie etc.)

4. localitatea în care ai dori să ai locul de muncă;

Reprezentant Vânzări, Distribuitor - Romania 

Lucrător comercial cu atestat şi calificare în domeniu, specializat în 

tehnici de vânzare şi negociere; permis auto categoriile B, C, E; 

vorbitor de limba engleză, franceză şi italiană; experienţă în vânzări, 

distribuţie şi transport de marfă; corect, perseverent, dispus la 

deplasări şi program prelungit.

1. Întocmeşte un anunţ de căutare a unui loc de muncă 

respectând indicaţiile de mai sus.

2. Citeşte-l în faţa clasei şi cere colegilor tăi şi profesorului să-şi 

spună părerea. 

3. Organizează în clasă un loc unde aceste anunţuri să fie afişate.

EXEMPLU

LUCREAZĂ

REŢINE

Orientarea şi consilierea în carieră

22 



Fă-ţi o listă cu motivele pentru care un angajator ar trebui să te 

angajeze pe tine şi nu un alt candidat la post. Gândeşte-te că 

aceste motive nu ţin neapărat de calificare sau experienţă.  

Anunţurile prin care sunt comunicate locuri de muncă vacante 

nu sunt întotdeauna serioase şi sigure! 

Un anunţ în care poţi avea încredere conţine informaţii despre:

þ

prezentare a firmei şi a planurilor ei;

þ  post - denumirea exactă, principalele sarcini;

þ cerinţele sau condiţiile de angajare - o anumită calificare, un 

anumit nivel de studii, anumite abilităţi şi capacităţi, experienţă, 

permis de conducere etc.

þ beneficii - nivelul salariului sau alte avantaje pe care le primeşte 

angajatul: bonuri de masă, calificare la locul de muncă, maşină şi 

telefon de serviciu etc.

þ conţinutul dosarului de aplicaţie - Curriculum Vitae şi Scrisoare 

de intenţie. Unele firme pot solicita şi cerere de angajare, copii 

după actele de identitate şi după diplome de studii, fotografii, 

adeverinţe medicale, cazierul judiciar etc.

þ data până la care se pot trimite documentele şi unde anume - 

adresa sediului, telefon, fax, e-mail.

 firmă - nume, adresă, telefon, fax, e-mail etc. sau chiar o scurtă 

 

EXEMPLU

LUCREAZĂ

Nu uita că angajatorul îşi urmăreşte propriile interese atunci 

când angajează o persoană pe un post! Ca să te aleagă trebuie 

dovedeşti că ştii exact ce vrei şi ceea ce ai de oferit! Trebuie să-l 

convingi că va avea de câştigat dacă te angajează pe tine.

REŢINE

REŢINE
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Citeşte anunţul de mai sus şi răspunde la următoarele întrebări:

1. Dacă ai îndeplini toate condiţiile cerute în anunţ ai aplica 

pentru acest post?

2.  Dacă DA, ce elemente din anunţ te-au convins?

Unele anunţuri, deşi conţin elemente care atrag atenţia, sunt 

anunţuri „capcană”! Acestea pot ascunde locuri de muncă la 

„negru” sau pot fi o metodă de recrutare pe care o folosesc 

traficanţii de fiinţe umane.

EXERCIŢIU

REŢINE

Firma ... angajează

REPREZENTANT VÂNZĂRI

Cerinţe:

- studii medii (avantaj superioare)

- experienţa în vânzări minim 1 an

- abilităţi de comunicare şi negociere

- persoană dinamică

-permis conducere auto

Se oferă:

- apartenenţa la un mediu de lucru dinamic şi performant

- posibilitate de avansare

- pachet salarial avantajos

CV-urile se primesc pe fax: 0232. 223000 sau pe mail office@...

până la data de 5.08.2006, ora 12

Orientarea şi consilierea în carieră
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Citeşte anunţurile de mai sus şi răspunde la următoarele întrebări:

1. Care dintre anunţurile de mai sus crezi că sunt „anunţuri 

capcană” şi ce elemente le fac periculoase?

2. Ce crezi că ţi se poate întâmpla dacă aplici pentru un loc de 

muncă dintr-un „anunţ capcană”?

EXERCIŢIU

18 iulie 2006

SC ... SRL, fabrică cu vechime in domeniul 

producţiei de încălţăminte, angajează în condiţii 

avantajoase personal: muncitori necalificaţi, 

absolvenţi liceu promoţia 2004, 2005, 2006, 

cusători, femeie de servici.

tel. 0232/..., str. Chişinăului

 ... International, acreditată de Ministerul Muncii şi 

Ministerul Culturii, oferă contracte de muncă cu 

pregătire profesională, atestat, salarii avantjoase, ca 

dansatoare, animatoare, în Caraibe, Luxemburg, 

Elveţia, Japonia, Germania, Austria, Italia şi România. 

Câştiguri: 2000 euro, 3000 euro, 5000 euro/lună. 

Asigurăm transport şi pregătire profesională. Str. ..., 

visa-a vis de autogară. 

Tel. 0232/...

MUNCĂ Italia nord, bărbaţi: construcţii (gresie, 

faianţă, tencuit, fierari-betonişti) permis cat. B , 

pădure (drujbişti), agricultură şi zootehnie şi femei 

menaj. Ofer şi rog seriozitate. Garantat 100%.

Tel. 074...

PLECĂRI urgente în Grecia, pt. bărbaţi şi femei, 

agricultură (cules de struguri, cartofi), menaj, 

îngrijire copii şi bătrâni. Comision după prima lună 

de muncă

Tel. 072...

SC angajează modele video-chat. Program 

flexibil, colectiv şi condiţii de muncă plăcute, 

aparatură şi asistenţă profesională. Cerem şi 

oferim seriozitate.

Tel. 076... . Ofer 100$ intermediarilor pentru 

fiecare model adus.

CONSILIERI CLIENTELĂ PERSOANE JURIDICE

Profil: absolvenţi cu studii superioare, experienţă 

de minim un an în această activitate sau similară, 

cunoscători ai unei limbi de circulaţie 

internaţională.

CV cu foto şi scrisoare de intenŢie se vor depune 

la secretariatul din str. ..., până la data de 

24.09.2006

Cum îmi caut un loc de muncă?

25 



Poţi spune că munceşti legal atunci când închei cu angajatorul un 

Contract de Muncă sau o Convenţie Civilă. Dacă nu se întâmplă 

acest lucru înseamnă că munceşti ilegal, „la negru”.

Citeşte cu atenţie situaţiile de mai jos şi încearcă să identifici şi să 

completezi în coloanele corespunzătoare elementele 

caracteristice muncii legale şi cele pe care le întâlnim în munca 

prestată „la negru”.

Ce este legal?

Ce este ilegal?

Mircea are 15 ani, este în clasa a 

VII-a la şcoala din sat. El provine 

dintr-o familie foarte săracă aşa că 

s-a hotărât să renunţe la şcoală şi 

să-şi caute un loc de muncă. 

Reuşeşte să se angajeze la o 

fermă, la cules de fructe. Patronul 

nu a semnat nici un contract cu 

Mircea. Băiatul lucrează în fiecare 

zi, de la ora 7:00 la ora 19:00.

Situaţia 1

MUNCA LEGALĂ 
ŞI MUNCA „LA NEGRU”

EXERCIŢIU

REŢINE

Orientarea şi consilierea în carieră
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Chiar dacă, în cele mai multe situaţii, un loc de muncă ilegal, “la 

negru”, îţi aduce mai mulţi bani, este bine să ştii că un loc de 

muncă legal are avantaje:

 Ai asigurare medicală pentru tine, pentru soţie/soţ şi pentru 

copii; 

 Ai posibilitatea de a obţine împrumuturi financiare (bancă, 

C.A.R.);

 Beneficiezi de protecţie şi de despăgubiri în caz de accidente la 

locul de muncă;

 Poţi beneficia de protecţie în caz de abuzuri sau exploatare la 

locul de muncă;

 Vei avea o pensie la bătrâneţe sau în caz de boală;

 Poţi beneficia de şomaj în cazul în care eşti disponibilizat etc. 

•

•

•

•

•

•

Ce este legal?

Ce este ilegal?

Situaţia 2

Corina are 16 ani şi a terminat 

clasa a VIII-a. De şase luni s-a 

angajat ca vânzătoare la un 

magazin. Programul ei ar trebui să 

fie de la ora 8:00 la ora 16:00, însă 

patronii îi cer să ţină magazinul 

deschis până la ora 18:00. Deşi, la 

angajare a semnat un contract, nici 

până în prezent nu a primit un 

exemplar din contract.

REŢINE

Cum îmi caut un loc de muncă?
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Gândeşte-te bine sau întreabă mai multe persoane 

apropiate şi completează în tabelul de mai jos alte 

avantaje / dezavantaje ale unui loc de muncă legal şi ale 

unui loc de muncă “la negru”

Loc de muncă legal

Loc de muncă ilegal

Avantaje

Dezavantaje

Avantaje

Dezavantaje

LUCREAZĂ

Orientarea şi consilierea în carieră

28 



A. Drepturi ale angajaţilor

þ dreptul la salarizare pentru munca depusă;

þ dreptul la odihnă zilnică şi săptămânală;

þ dreptul la concediu de odihnă anual;

þ dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

þ dreptul la demnitate în muncă;

þ dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

þ dreptul la formare profesională;

þ dreptul la informare şi consultare;

þ dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a 

mediului de muncă;

þ dreptul la protecţie în caz de concediere;

þ dreptul la negociere colectivă şi individuală;

þ dreptul de a participa la acţiuni colective;

þ dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

B. Obligaţii ale angajaţilor

þ obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile pe 

care le are prin fişa postului;

þ obligaţia de a respecta disciplina muncii, prevederile cuprinse în regulamentul 

intern, în contractul colectiv de muncă individual sau colectiv.

þ obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

þ obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate în muncă;

þ obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

1. Este bine să ştii că la locul de muncă, mai ales atunci când 
*lucrezi legal, ai anumite drepturi şi obligaţii : 

CE AŞTEAPTĂ ANGAJATORII 

DE LA ANGAJAŢI ŞI ANGAJAŢII 

DE LA ANGAJATORI?

INFORMA II 
     

Ţ  UTILE

Cum îmi caut un loc de muncă?
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2. De asemenea, este bine să ştii că poţi să soliciţi tu de la angajator (pentru că intră în 

obligaţiile lui):

þ să  încheie un contract de muncă;

þ să-ţi asigure un loc de muncă potrivit pregătirii tale profesionale, aptitudinilor şi 

competenţelor;

þ să-ţi precizeze clar care-ţi sunt sarcinile de lucru şi să-ţi arate cum se execută acestea;

þ să-ţi creeze condiţii pentru dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor ca să poţi avansa;

þ să te înţeleagă, să te respecte, să te asculte şi să ţi se accepte unele greşeli pe parcursul 

adaptării;

þ să nu te dispreţuiască şi să nu te discrimineze;

þ să-ţi ofere un salariu comparativ cu alte locuri de muncă asemănătoare sau în 

concordanţă cu calificarea profesională, studiile şi importanţa funcţiei;

þ să nu-ţi îngrădească dreptul la concediu de odihnă, concediu medical, dreptul la 

asistenţă medicală, la repaus săptămânal, la protecţie socială, dreptul la grevă;

þ să-ţi asigure protecţia muncii, echipamente de protecţie şi pauze de odihnă. 

Vei fi întotdeauna în avantaj dacă vei şti ce aşteaptă angajatorii 

de la angajaţi şi ai să răspunzi acestor aşteptări:

þ

firmei;

þ Să îndeplineşti sarcinile de la serviciu în întregime şi la timp;

þ Să faci dovada practică a calificării pe care ai declarat-o;

þ Să dai dovadă de interes, iniţiativă, creativitate în rezolvarea 

problemelor;

þ Să fii devotat şi ataşat firmei, să contribui la bunul renume al 

acesteia câştigat prin calitatea produselor sau al serviciilor;

þ Să contribui cu loialitate la dezvoltarea şi păstrarea dotărilor 

firmei;

þ Să accepţi şi să îndeplineşti sarcinile, instrucţiunile şi sugestiile 

patronului;

þ Să desfăşori o activitate susţinută, în conformitate cu sarcinile de 

serviciu precizate de şefii direcţi sau înscrise în fişa postului; 

þ Să fii eficient şi să dai dovadă de responsabilitate în muncă; 

þ Să foloseşti întreaga capacitate intelectuală, aptitudinile, 

priceperile, deprinderile, cunoştinţele pe care le ai pentru a 

obţine rezultate performante, competitive;

þ Să respecţi prevederile şi normele de protecţie a muncii;

þ Să fii disciplinat, să ai relaţii civilizate cu colegii şi şefii;

þ Să respecţi prevederile speciale ale firmei (secretul de serviciu, 

stagii de formare etc.);

 Să respecţi programul de lucru, regulile, statutul şi prestigiul 

REŢINE
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După angajare este bine să ai în vedere şi să te comporţi 

corespunzător, pentru că este posibil:

þ

þ să fii singurul bărbat sau singura femeie în grup;

þ să lucrezi cu persoane de diferite niveluri de educaţie, 

experienţă, calificare, competenţă;

þ să comunici cu persoane cu diferite opinii politice şi 

religioase;

þ să cooperezi cu persoane cu valori culturale şi obiceiuri 

diferite de ale tale;

þ să fii în subordinea cuiva sau să coordonezi activitatea altora.

În toate aceste cazuri şi în multe altele care se pot ivi trebuie să 
dai dovadă de atenţie, flexibilitate, toleranţă, înţelegere, 
acceptare, adaptare personală.

 să fii cel mai tânăr sau cel mai bătrân în grup;

INFORMA II 
     

Ţ UTILE
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Am înţeles că trebuie să mă 

informez foarte bine când 

pornesc în căutarea unui loc de 

muncă.

Ştiu ce paşi ar trebui să fac 

pentru a căuta şi găsi un loc de 

muncă potrivit aşteptărilor mele.

Ştiu la ce persoane şi ce 

instituţii pot apela pentru a 

obţine informaţii despre locuri 

de muncă.

Am învăţat unde şi cum trebuie 

să caut anunţuri pentru un loc 

de muncă.

Am înţeles că există anunţuri 

de locuri de muncă nesigure 

sau care ascund capcane de 

care trebuie să mă feresc.

Ştiu cum să scriu un anunţ prin 

care să aduc la cunoştinţa 

celorlalţi că sunt în căutarea 

unui anumit loc de muncă.

Sunt convins că un loc de 

muncă legal îmi oferă mai 

multe avantaje decât un loc 

de muncă „la negru”.

Am înţeles că, atât angajatul cât 

şi angajatorul, au drepturi şi 

obligaţii care trebuie respectate 

reciproc.

... ai aflat multe lucruri interesante! Acum poţi să-ţi evaluezi singur 

progresele. Trebuie doar să citeşti fiecare afirmaţie şi să bifezi căsuţa 

care corespunde răspunsului tău. 

PARCURGÂND  ACEASTĂ  TEMĂ . . .

Cu cât ai mai multe răspunsuri de 4 puncte cu atât este mai bine! Ai parcurs cu seriozitate toate 
provocările din paginile anterioare. Felicitări!

Chiar dacă nu ai reuşit să ai toate răspunsurile de 4 puncte, nu te descuraja. Fă o listă cu lucrurile pe care nu 
le-ai înţeles. Discută cu colegii, părinţii, fraţii, profesorul diriginte sau consilierul şcolar. Cel mai important este să 
cauţi răspunsuri! Mult succes în continuare!

Consider că :
DA

În mare 
măsură

În mică 
măsură NU

4 p 3 p 2 p 1 p

Orientarea şi consilierea în carieră

32 




	coperta f2_1.pdf
	Fascicul 2.pdf
	cuprins.pdf
	Page 1

	tema 3 - 1 2-8.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

	tema 3 - 2 9-15.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

	tema 4 - 1 16-25.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

	tema 4 - 2 26-28.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	tema 4 - 3 29-32.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4


	coperta f1_1.pdf

