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þ are este diferenţa între ocupaţie - profesie - funcţie;

þ nde poţi găsi informaţii detaliate despre profesiile care te interesează;

þ u ce mă ajută profilele ocupaţionale.

 c

 u

 c

þ să analizezi un profil ocupaţional;

þ ce poţi să faci pentru a depăşi situaţia de şomaj;

þ ce înseamnă reorientarea şi recalificarea profesională.

 

 

þ n ce condiţii poţi beneficia de indemnizaţia de şomer;

þ n ce momente ale carierei reorientarea sau recalificarea profesională pot 

fi opţiuni benefice.

 î

î

că o ocupaţie, o meserie/o profesie nu 

reprezintă, în mod obligatoriu, 

o alegere pentru toată viaţa!

PARCURGÂND  ACEASTĂ  TEMĂ . . .

Vei afla

Vei învăţa

Vei şti

Vei înţelege 
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Ce schimbări pot apărea pe parcursul carierei?



PROFESIA înseamnă specializarea într-un anumit domeniu de 

activitate prin studiile făcute în cadrul diferitelor şcoli şi cursuri, 

după finalizarea şcolii generale. 

Ai o profesie după ce termini un liceu de profil, o şcoală profesională, 

o facultate, cursuri postuniversitare, un doctorat, un curs de 

profesionalizare /calificare etc.  

OCUPAŢIA reprezintă activitatea pe care o desfăşori pe cont propriu sau într-o 

instituţie, unitate economico-socială, firmă şi care asigură o sursă de venit.

Ocupaţia poate fi aceeaşi cu profesia (Ex. un mecanic auto care lucrează ca mecanic auto la o 

firmă de taxi) sau poate fi diferită de profesie (Ex. Un om care are profesia de mecanic auto, dar 

se angajează în vânzări - are ocupaţia de agent de vânzări). 

MESERIA cuprinde complexul de cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice dobândite 

prin şcolarizare şi activitate practică în domeniu. 

Ca şi în exemplul de mai sus, meseria poate coincide sau nu cu ocupaţia.

              

FUNCŢIA este activitatea pe care o desfăşori într-o ierarhie funcţională, de conducere 

sau execuţie.

În exemplul de mai sus, mecanicul auto poate îndeplini funcţia de şef de echipă, director de 
departament, director adjunct, patron etc.

Meseria / Profesia sunt dobândite prin studii şi sunt scrise pe 

Certificatul de absolvire, Diploma de licenţă etc.

Ocupaţia este activitatea pe care o faci în mod real la locul de 

muncă, chiar dacă nu coincide cu profesia/meseria.

Funcţia este poziţia într-o ierarhie.

PROFESIA - OCUPAŢIA - FUNCŢIA

INFORMA II 
     

Ţ UTILE

REŢINE

Orientarea şi consilierea în carieră
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Profesia/Meseria Ocupaţia Funcţia Coincid?

INGINER

DIRECTOR

PROFESOR DIRECTOR ADJUNCT

DA

NU

NU

În multe cazuri în care o persoană are o anumită meserie/profesie 

dar lucrează în alt domeniu decât cel pentru care s-a pregătit în 

şcoală, este considerată necalificată în ocupaţia pe care o practică şi 

este plătită mai puţin decât s-ar cuveni potrivit studiilor pe care le 

are.

Gândeşte-te la persoanele pe care le cunoşti (membri ai familiei, 

vecini, prieteni, simpli cunoscuţi) şi pentru 5 dintre ele 

completează tabelul de mai jos:

Persoana Meseria / profesia Ocupaţia Funcţia

INGINER INGINER

INGINER

INGINER

INGINER

EXEMPLU

ATENŢIE!

LUCREAZĂ
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Ce schimbări pot apărea pe parcursul carierei?



Ocupaţiile existente şi reglementate prin lege în România 

sunt descrise în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) care a 

fost adaptată şi completată în anul 2011, astfel încât să se realizeze o 

armonizare a sistemului ocupaţiilor din ţara noastră cu ISCO - 

International Standard Classification of Occupations valabil în ţările 

din Uniunea Europeană şi nu numai.

Astfel, ocupaţiile, meseriile şi profesiile pentru care se 

pregătesc tinerii din România pot fi practicate cu success în orice ţară din UE. De asemenea, 

majoritatea diplomelor şi certificatelor de calificare profesională sunt recunoscute atât în 

România, cât şi în Uniunea Europeană.

Pofilul ocupaţional este o descriere sintetică a conţinutului unei ocupaţii şi precizează:

þ atribuţii şi responsabilităţi în exercitarea ocupaţiei/profesiei/meseriei;

þ condiţiile de natură fizică, psihică, medicale impuse de activitatea profesională respectivă;

þ cerinţe privind pregătirea profesională; 

þ programul de lucru, mediul de activitate, situaţii de risc, condiţii de salarizare, ocupaţii 

înrudite, dinamica ocupaţiilor pe piaţa muncii, etc.

 

 

 

Când se realizează profilul ocupaţional al unei ocupaţii/meserii/ 

profesii trebuie avute în vedere: conţinutul muncii, unelte şi 

instrumente de lucru, program de lucru, mediu de activitate, 

situaţii de risc (dacă există pericole la locul de muncă, 

intoxicaţii, explozii, cădere etc.), cerinţe medicale, psihice, de 

educaţie şi de pregătire profesională, ocupaţii înrudite, 

dinamica ocupaţiei pe piaţa muncii etc.

INFORMA II 
     

Ţ  UTILE

REŢINE

Orientarea şi consilierea în carieră
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CERINŢE PENTRU EXERCITARE

1. Cerinţe medicale

þ

þ Acuitate auditivă normală

þ Vorbire normală 

2. Cerinţe psihice

þ Capacitatea intelectuală de nivel mediu

þ Spirit de observaţie

þ Aptitudini de comunicare

þ Capacitate de a lucra cu oamenii

þ Asumarea responsabilităţilor

þ Capacitatea de a evalua şi de a lua decizii

þ Tip de personalitate I.S.C. - Întreprinzător, Sociabil, Convenţional (clasificare 

Holland)

3. Activităţi fizice

þ Ridicare greutăţi (5-10 kg)

þ Întindere (extensie corporală)

þ Folosirea mâinilor

þ Folosirea degetelor

þ Mers pe jos

þ Vorbire, ascultare

4. Deprinderi transferabile: 

þ cordare de consultanţă şi consiliere 

þ umpărare-vânzare de produse şi de tehnici

þ sigurare de servicii

þ espectarea instrucţiunilor verbale sau scrise

þ ucrul în grup

þ laborare şi interpretare a informaţiei

þ nalizare şi evaluare a informaţiei

þ regătire de materiale şi rapoarte

þ fectuarea de calcule numerice

 Integritate anatomo-funcţională a membrelor superioare şi inferioare
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 7. www.unairomania.ro/servicii/215-profil-ocupational-agent-imobiliar  

7
Profil ocupaţional - Agent imobiliar

COD COR: 341301
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Ce schimbări pot apărea pe parcursul carierei?



CERINŢE DE EDUCAŢIE ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

În aceasta ocupaţie sunt angajate persoane cu studii liceale, dar sunt preferaţi absolvenţi ai 

liceelor economice sau ai şcolilor postliceale de specialitate asigură un certificat ce atestă 

însuşirea profesiei.

SALARIZARE, PROMOVARE, ALTE AVANTAJE

Contractul colectiv şi individual de muncă stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, 

salarizare, promovare şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.

DINAMICA OCUPAŢIEI PE PIAŢA MUNCII 

Agentul imobiliar este o ocupaţie de viitor, cerută de dezvoltarea economiei de piaţă. 

Creşterea gradului de ocupare va fi generată de nevoia de vânzări, cumpărări, licitaţii şi 

construcţii de case, dezvoltarea proprietăţii private, investiţia în bunuri imobiliare, schimbul de 

valori imobiliare etc.

OCUPAŢII  ÎNRUDITE / SPECIALIZĂRI

341101 Cambist (broker valori)

341102 Agent de schimb

După modelul de mai sus, alcătuieşte profilul ocupaţional al 

ocupaţiei/meseriei/profesiei pe care o are unul din părinţii tăi 

sau o rudă sau prieten de la care poţi afla toate informaţiile 

necesare. Poţi consulta şi http://www.go.ise.ro/

LUCREAZĂ

Orientarea şi consilierea în carieră
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Şomajul este un fenomen economic care constă în aceea că o 

parte din salariaţi rămân fără loc de muncă, ca urmare a 

decalajului dintre cererea şi oferta de forţă de muncă. (DEX)  

Şomajul este un fenomen negativ pentru că o parte din forţa de 

muncă nu este folosită. 

Şomajul apare atunci când:

þ

þ în firme se introduc maşini şi utilaje care înlocuiesc munca omului şi astfel firma nu mai are 

nevoie de personal

þ se reduce activitatea unei firme deoarece nu mai sunt cerute pe piaţă produsele sau serviciile 

sale

þ creşte numărul persoanelor apte de muncă în timp ce numărul locurilor de muncă scade 

þ creşte numărul persoanelor calificate în anumite domenii care nu mai au căutare pe piaţa 

forţei de muncă

 

 

 

 

unele firme se închid pentru că dau faliment 

Dacă devii şomer (rămâi fără loc de muncă) te poţi reorienta spre 

alte domenii de activitate, te poţi recalifica în alte meserii sau 

profesii care sunt mai căutate pe piaţa muncii şi pentru care se 

găsesc mai uşor locuri de muncă.

Poţi fi declarat şomer şi să beneficiezi de indemnizaţia de şomaj 

dacă:

þ ai mai mult de 16 ani şi eşti apt de muncă (eşti sănătos şi ai 

capacităţile  fizice si psihice necesare pentru prestarea unei munci) 

þ nu ai loc de muncă, nu realizezi venituri sau realizezi, din activităţi 

autorizate, venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe 

ţară 

þ eşti disponibil să începi lucrul în perioada imediat următoare

þ te înregistrezi în baza de date AJOFM în vederea obţinerii unui loc 

de muncă

þ nu ai putut ocupa un loc de muncă potrivit pregătirii profesionale, în 

60 de zile după absolvirea unei instituţii de învăţământ

þ ţi-a încetat contractul individual de muncă din motive 

neimputabile ţie 

ŞOMAJUL

INFORMA II 
     

Ţ  UTILE

REŢINE
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Citeşte cu atenţie situaţiile din tabelul de mai jos şi răspunde-le 

personajelor, bifând căsuţa corespunzătoare.

Mă numesc Ioana şi am 23 de ani. Am fost 

disponibilizată din motive medicale. Din cauza 

faptului că nu mi-au ieşit bine analizele şi am 

restricţie să lucrez în mediu toxic. Pot beneficia de 

indemnizaţie de şomaj?

Sunt Vlad şi am împlinit de curând 15 ani. Am 

terminat clasa a X-a şi nu am reuşit să-mi găsesc un 

loc de muncă. Pot beneficia de indemnizaţie de 

şomaj?

Numele meu este Karina şi am 18 ani. Am terminat 

liceul de administraţie publică şi am diplomă de 

bucătar. Nu am găsit un loc de muncă în ultimele 6 

săptămâni, deşi m-am înscris în baza de date a 

AJOFM Iaşi. Pot beneficia de indemnizaţie de şomaj?

Suntem Marin şi Costea, 2 tineri de 27 de ani. Am 

absolvit Facultatea de Construcţii şi am lucrat în 

domeniu până acum 2 luni când s-a închis şantierul. 

Niciodată nu am semnat un contract de muncă. 

Putem beneficia de indemnizaţie de şomaj?

Mă numesc Mioara. Am 17 ani şi am abandonat 

şcoala înainte de a termina clasa a IX-a. Nu am nici o 

calificare profesională. Timp de aproape doi ani am 

fost baby sitter la o familie din vecini. Acum copilul a 

crescut şi tocmai m-au anunţat că nu mai au nevoie 

de serviciile mele. Pot beneficia de indemnizaţie de 

şomaj?

Da NuSituaţia

EXERCIŢIU

Orientarea şi consilierea în carieră
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1. În caz de îmbolnăvire cronică, de accident sau de apariţie a unor deficienţe. Ex.: Un miner care face o boală 

de plămâni, îşi pierde vederea din cauza agravării cataractei sau care îşi pierde un membru superior sau inferior 

într-un accident nu va mai putea lucra în mina şi va trebui să se reorienteze/recalifice profesional.

2. Când se schimbă profilul instituţiei/firmei. Ex.: O firmă care face comerţ cu mobilă care îşi schimbă activitatea 

în producţie de mobilier va fi pusă în situaţia de a-şi recalifica sau reorienta profesional agenţii de vânzări.

3. Când se restrânge profilul instituţiei/firmei. Ex.: O firmă care are ca profil producţia de maşini şi piese auto va 

fi nevoită să-şi recalifice sau reorienteze profesional o parte din angajaţi dacă îşi restrânge profilul de activitate 

doar la producţia de piese auto.

4. Când se închide o instituţie/firmă sau îşi restrânge activitatea. Ex.: Angajaţii unei firme naţionale de 

producţie de sucuri vor trebui să se reorienteze sau să recalifice profesional în situaţia în care firma decide 

restrângerea activităţii la nivelul unei regiuni sau dacă dă faliment.

5. Când se retehnologizează o instituţie/firmă sau când aceasta externalizează servicii. Ex.: O firmă care 

furnizează servicii de încălzire pentru locuinţe care introduce/încheie contracte de plată electronică a facturilor va 

disponibiliza casierii care vor fi puşi în situaţia de a se reorienta/recalifica profesional.

6. Când dispare o profesie. Ex.: În oraşele mari a dispărut profesia/meseria de hornar pentru că marea majoritate 

locuinţelor au sistem electric de încălzire. Hornarii s-au reorientat sau s-au recalificat profesional. 

7. Când o persoană doreşte un salariu mai mare sau condiţii mai bune de muncă. Ex.: Un profesor se poate 

reorienta sau recalifica pentru profesia de informatician pentru a câştiga mai bine.

8. Când o persoană se mută într-o altă localitate. Ex.: Un pădurar va trebui să se reorienteze sau să se recalifice 

profesional dacă  se mută la în municipiul Constanţa, deoarece aici nu sunt păduri şi nu va găsi un loc de muncă în 

domeniu.  

9. Când o persoană consideră că meseria pe care o are nu mai corespunde propriilor aspiraţii, interese şi 

aptitudini. Ex.: Un medic foarte pasionat de animale se poate reorienta/recalifica ca medic veterinar.  

10. Când o persoană a avut succes pe linia pregătirii sale generale sau în alte domenii. Ex.: Un inginer care a 

lucrat cu succes ca agent imobiliar se poate recalifica pentru această ocupaţie.

Reorientarea şi recalificarea profesională reprezintă procesul de 

îndrumare spre noi locuri de muncă sau spre alte profesii (din 

cadrul aceleiaşi instituţii/firme sau din cadrul altora).

REORIENTAREA ŞI 

RECALIFICAREA PROFESIONALĂ

În cele mai multe situaţii, reorientarea şi recalificarea profesională 

presupun urmarea unui curs care să asigure dobândirea de cunoştinţe şi un certificat de 

calificare pentru a avea acces la o altă ocupaţie/meserie/profesie sau la un alt domeniu de 

activitate, diferit de cel actual.

Reorientarea sau recalificarea profesională se impun în anumite situaţii:

INFORMA II 
     

Ţ  UTILE
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þ În ţările dezvoltate, mai ales în firmele mari, multinaţionale, 
reorientarea şi recalificarea profesională sunt foarte des 
întâlnite, pentru că sunt considerate principala modalitate de 
menţinere a motivaţiei profesionale a angajaţilor.

þ În marile firme din Japonia, odată la 3-5 ani apare procesul 
de reorientare profesională internă (în cadrul aceleaşi firme) a 
personalului. Japonezii consideră că doar aşa se previne 
monotonia şi uzura psihică, crescând productivitatea muncii 
prin schimbarea muncii prestate.

þDeci, reorientarea şi recalificarea profesională pot fi cheia 
mulţumirii profesionale!

REŢINE

1. Gândeşte-te la persoanele apropiate. Cunoşti pe cineva care s-

a reorientat sau s-a recalificat spre o altă ocupaţie/profesie/ 

meserie decât cea pentru care s-a pregătit iniţial sau pe care a 

prestat-o un timp? Dacă da, ia legătura cu această persoană şi află 

care au fost motivele pentru care a ales această opţiune şi 

completează tabelul mai jos.

2. Dacă nu cunoşti o astfel de persoană, citeşte textul de mai jos în 

care este povestea Marinei. Identifică motivele pentru care 

Marina s-a recalificat şi completează tabelul mai jos.

LUCREAZĂ

 „Sunt Marina. Am 30 de ani. Am absolvit facultatea de matematică şi am fost profesor timp de 10 ani. 

Pasiunea mea cea mai mare sunt limbile străine. Singură am învăţat engleza, franceza, spaniola şi greaca. Mă 

descurc şi în italiană, dar nu la fel de bine. 

Acum 3 ani am fost voluntar pentru Crucea Roşie şi am lucrat ca interpret într-o tabără internaţională de 

voluntariat. Atunci mi-am dat seama că nu mai vreau să fiu profesor. Îmi doream să profesez ca translator, să lucrez 

într-o firmă mare, să câştig mai bine şi să am ocazia să călătoresc.

M-am înscris la Facultatea de Litere, Secţia Engleză-italiană. Anul acesta am absolvit facultatea, mi-am luat 

Diploma de licenţă şi m-am înscris la Master. De două luni lucrez la o firmă care oferă servicii de interpretare şi 

traduceri.”

Calificarea 

avută anterior 

şi postul 

ocupat 

Postul ocupat 

în prezent

(în caz de 

reorientare 

profesională)

Calificarea 

actuală

(în caz de 

recalificare 

profesională)

Motivele pentru care 

persoana a ales 

recalificarea/ 

reorientarea profesională

Demersul urmat pentru 

recalificare/ reorientare 

profesională

Orientarea şi consilierea în carieră
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... 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 o ocupaţie, o 
meserie/o profesie nu 
reprezintă, în mod 
obligatoriu, o alegere 
pentru toată viaţa.

Ştiu care este diferenţa între 
ocupaţie - profesie - 
funcţie.

Ştiu că pot găsi informaţii 
detaliate despre profesiile 
care mă interesează dacă 
consult profilele 
ocupaţionale.

Am învăţat să analizez un 
profil ocupaţional.

Ştiu în ce condiţii pot 
beneficia de indemnizaţia 
de şomer.

Sunt convins că, în situaţia în 
care ajung şomer, pot să-mi 
caut un alt loc de muncă sau 
să mă recalific profesional.
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POT FI EU

UN OM DE AFACERI, 

UN ÎNTREPRINZĂTOR? 

1. Afacerea, planificarea unei afaceri, planul 
de afaceri

2. Profilul întreprinzătorului

3. Managerul şi competenţele sale

TEMA 7 

Orientarea şi consilierea în carieră
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þ

þ

 cum se planifică şi se dezvoltă o afacere;

 ce calităţi, priceperi, deprinderi, abilităţi, competenţe au 

întreprinzătorii.

þ

þ 

 cum să concepi un plan de afaceri;

să realizezi materiale de promovare (cartea de vizită şi pliantul).

þ

þ

 ce poţi face pentru a-ţi dezvolta anumite priceperi/deprinderi/ 

abilităţi/capacităţi de întreprinzător;
 ce competenţe sunt necesare pentru managerul unei afaceri. 

că oricine poate fi un om de afaceri de 

succes dacă îşi doreşte acest lucru şi dacă se 

perfecţionează permanent!

PARCURGÂND  ACEASTĂ  TEMĂ . . .

Vei afla

Vei învăţa

Vei şti

Vei înţelege 

Pot fi eu un om de afaceri, un întreprinzător?
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AFACEREA, 

PLANIFICAREA UNEI AFACERI,  

PLANUL UNEI AFACERI

Elena, vecina şi prietena mamei a rămas fără slujbă. Ea a lucrat 

la o fabrică de confecţii având meseria de croitoreasă, dar fabrica a 

dat faliment. A căutat un loc de muncă în meseria ei, însă nu a găsit 

pentru că este criză şi nici un patron din zonă nu mai face angajări. 

Aşa s-a hotărât să urmeze unul din cursurile de recalificare 

organizate de AJOFM. A decis că o meserie frumoasă, interesantă şi 

de perspectivă ar putea fi cea de coafură-frizerie. A absolvit cursul şi 

de cum şi-a luat certificatul de calificare s-a gândit să “pună pe picioare” propria sa afacere. 

A început prin a tunde şi a coafa la domiciliul clienţilor, mai ales cu prilejul unor 

evenimente (nunţi, botezuri, baluri etc.). A strâns bani şi când a considerat că are tot ce îi trebuie 

şi-a deschis propriul salon de coafură-frizerie. 

Cu toate că avea o clientele formată care era foarte mulţumită de serviciile ei şi clientele 

vechi aduceau permanent altele noi, Elena s-a hotărât să-şi facă publicitate în mass-media 

locală. Astfel, numărul clienţilor a crescut atât de mult, încât Elena a mai angajat o colegă de 

curs să lucreze la salonul ei. Şi cum avea succes şi clientele erau din ce în ce mai multe …

Astăzi, după 2 ani, are un salon de înfrumuseţare, într-un spaţiu central din oraş. Are 10 

angajate şi oferă şi servicii de manichiură, pedichiură şi masaj.

Cum a reuşit Elena să treacă de la statutul de şomer la cel de 

întreprinzător? Cum de are acum propria ei afacere foarte prosperă? 

Am adresat Elenei aceste întrebări. Iată ce am aflat de la ea:

EXERCIŢIU

Meditează:

Sugestie:

Orientarea şi consilierea în carieră
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• 

• 

 Ideea de afacere şi prospectarea pieţii (Mi-am propus să deschid un 

salon de coafură-frizerie, pentru că această meserie mi-a plăcut 

întotdeauna şi în zona în care locuiesc nu era nici un astfel de salon. Am 

prietene cu care îmi petreceam timpul aranjându-ne părul şi încercând 

diferite coafuri noi.) 

 Prezentarea ideii de afacere potenţialilor partenerilor (Singur nu 

poţi face o afacere, pentru că ai nevoie de cel puţin o persoană cu care 

să te consulţi şi care să te susţină, să-ţi dea încredere că poţi trece peste 

momentele dificile.)

Şi în afacerile prospere şi de succes apar momente dificile! 

• Cartea de vizită (O carte de vizită simplă, elegantă, cu date de 

contact ale  persoanei şi firmei este foarte importantă pentru 

situaţia în care intri în relaţie cu potenţiali parteneri sau finanţatori. 

Astfel, ei îşi vor aminti de tine şi de ideea ta!)

1. Cartea de vizită trebuie să conţină:

þ sigla (un desen) şi numele complet al firmei sau companiei

þ adresa completă de la sediu

þ date de contact - numerele de telefon fix şi mobil, fax, e-mail, site-ul pe internet (dacă e 

cazul)

þ numele şi prenumele persoanei care reprezintă firma, precum şi departamentul şi funcţia  

2. În cărţile de vizită (se folosesc numai pentru întâlniri de afaceri) NU se trec adresa, 

telefonul, e-mailul personale. Acestea se dau dacă sunt cerute.

3. Cărţile de vizită sunt oferite invitaţilor la o reuniune, şedinţă etc., la începutul întâlnirii, 

dar nu sunt obligatorii.

4. Îţi poţi confecţiona singur cărţile de vizită sau le poţi comanda la firme specializate.

1.
Primii paşi importanţi în demararea unei afaceri sunt:

ATENŢIE!

2.
Paşii imediat următori sunt conceperea unor materiale de 

promovare:

REŢINE

Pot fi eu un om de afaceri, un întreprinzător?
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• Pliantul de prezentare a firmei (Pliantul realizat elegant, pe o 

hârtie de calitate şi cu un design atrăgător poate atrage noi 

parteneri, clienţi, finanţatori.)

1. Cel mai adesea, pliantul se realizează pe o coală de carton mărimea A4 împărţită 

în trei, dar poate avea şi alte mărimi şi forme mai atrăgătoare. 

2. Pliantul cuprinde:

þ sigla (un desen ce reprezintă specificul activităţii firmei) 

þ numele complet şi tipul firmei  (ex. SC AUTOSIGUR SA) 

þ sloganul sau deviza firmei care au rolul de a promova afacerea şi 

firma (ex. Cu noi mergeţi la sigur!)

þ misiunea firmei - ideea centrală pe care o urmăreşte întreaga activitate a firmei, direcţia 

sa ideală de dezvoltare şi nivelul aşteptat al performanţelor produselor, serviciilor (ex. O 

lume în care toţi şoferii sunt în siguranţă!)

þ tipul sau tipurile de produse/servicii pe care le oferă firma şi cui se adresează (ex. 

Concepere, adaptare şi montaj de accesorii pentru siguranţa auto.) 

þ structura internă a firmei cu atribuţiile fiecărui departament

þ numele şi prenumele persoanelor care reprezintă firma, precum şi departamentul şi 

funcţia 

þ date de contact ale firmei - adresă, numerele de telefon fix şi mobil, fax, e-mail, site-ul 

de pe internet, eventual o hartă a zonei în care se află sediul.

3. Îţi poţi confecţiona singur pliantele sau le poţi comanda la firme specializate.

REŢINE

SC EDITIP SRL
Servicii de editare si tipărire

ION POPA
Director general

România, Iaşi - 700701
Str. Topilnica nr. 654 bis
parter

Tel./fax +40 0232 20 20 20
Mobil: 1786 20 20 20
Email:ion_popa@editip.ro

www.editip.ro

HAIR STYLING
For dogs and not only

dr. Karina Smith
PR manager

strada Picart nr 68 Bucuresti
Tel. +40 021 069 069
Mobil: 0740 069 069
prhairstyling@gmail.ro
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Realizează o carte de vizită şi un pliant pentru o firmă pe care ţi-ai 

dori să o ai. Prezintă materialele în faţa clasei şi cere părerea 

colegilor.

Pasul care urmează este atragerea partenerilor:

1. Înainte de a cere ceva potenţialilor parteneri este bine să le oferi 

ceva! Întotdeauna vei începe negocierile cu oferta ta (ex. Eu pun la 

dispoziţie spaţiul cu toate utilităţile funcţionale şi vin cu un capital 

de 50 000 Euro.)

2. Când prezinţi cererea ta este bine să vorbeşti şi despre avantajele pe 

care le vor avea ca parteneri! (ex. Tu investeşti 30 000 de Euro în 

echipamente şi aparatură şi ai 35% din câştig sau din acţiuni.)

3. Dacă doreşti un partener pentru afacerea ta este bine:

þ să-l tratezi cu respect şi încredere

þ să-l atragi prin perspectivele oferite de propunerea ta

þ să-l convingi că eşti serios

þ să-l faci să vadă beneficiile proprii ca urmare a acestui 

parteneriat

 

 

 

 

Pasul cel mai important este planificarea afacerii şi conceperea 

Planului de afaceri

LUCREAZĂ

3. REŢINE

4. REŢINE
Când vrei să  începi o afacere trebuie să vezi dacă:

1. ai resursele materiale necesare - bunuri, echipamente, maşini, 

mobilier, spaţii pentru birouri şi depozite, materie primă (lemn, metal, 

hârtie, pânză etc.)

2. ai resurse financiare - banii cu care achiziţionezi toate materialele 

de care ai nevoie, cu care să plăteşti chiria şi utilităţile şi cu care să 

plăteşti lucrătorii/ angajaţii, taxele şi impozitele. Practic, ai nevoie de 

o sumă de bani pe care să o investeşti pentru demararea şi 

susţinerea afacerii până la momentul în care ai profit. Este bine să 

ştii că în multe afaceri durează luni de zile până poţi recupera ceea ce 

ai cheltuit la început. 

3. ai resurse umane - oamenii cu care să lucrezi, specialişti pe care să-

i consulţi (economist, jurist etc.) 

Reţine că multe servicii de consultanţă pot fi achiziţionate de la 

firme specializate, nefiind neapărat nevoie să angajezi personal.

Pot fi eu un om de afaceri, un întreprinzător?
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O afacere bună, profitabilă şi durabilă se construieşte în timp! 

Marii oameni de afacere îşi propun, mai întâi, să-şi creeze o 

imagine bună şi un loc pe piaţă (un renume) şi apoi să obţină 

profit (câştiguri în plus faţă de cheltuieli)!

1. Planificarea  unei afaceri este un proces complex care 

trebuie realizat pas cu pas. 

2. Pe parcursul procesului de planificare se răspunde la 

întrebări precum: 

CE este de făcut? 

DE CE să fac aceste lucruri? 

UNDE le voi face? 

CÂND voi face activităţile anunţate? 

CINE va realiza activităţile? 

CUM se va pune în practică fiecare activitate? 

3. În planificarea afacerii tale: 

þ Stabileşte misiunea şi scopul firmei

þ Evaluează punctele tari şi punctele slabe ale afacerii

þ Realizează o prognoză la ce lucruri bune/rele te poţi 

aştepta

þ Stabileşte-ţi scopuri şi obiective pe termen scurt, mediu 

şi lung, în funcţie de punctele tari şi punctele slabe

þ Formulează sarcini clare pentru fiecare persoană din 

firmă într-un anumit interval de timp

þ Întocmeşte un plan de afaceri

ATENŢIE!

REŢINE

Orientarea şi consilierea în carieră
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Reciteşte povestea Elenei de la începutul acestui capitol. 

Încearcă, împreună cu alţi 2-3 colegi din clasă, să treci prin toţi 

paşii de planificare amintiţi şi să realizaţi planificarea afacerii aşa 

cum vă imaginaţi că a realizat-o Elena.

Spuneam, puţin mai devreme, că cel mai important pas este 

planificarea afacerii, planificare care se concretizează într-un 

PLAN DE AFACERE!

Planul de afacere trebuie să conţină:

1. O scurtă descriere a afacerii

2. Cuprinsul - titlul şi capitolele, cu paginile la care se găsesc

3. Cercetarea şi analiza de piaţă: 

þ

þ Ce vânzări se preconizează? 

þ Cum se va face promovarea produsului, serviciului şi cum 

beneficiază clienţii de pe urma produsului/serviciului? 

þ Se estimează o creştere a afacerii firmei? 

þ În ce locuri vor fi distribuite/oferite produsele/serviciile? 

þ Care este segmentul de piaţă căruia i se adresează? (Posibili 

cumpărători)

4. Analiza resurselor

5. Calendarul activităţilor cu termene si responsabilităţi

6. Bugetul pe categorii de cheltuieli şi venituri: banii de care are 

nevoie firma cu precizarea motivelor pentru finanţare, de unde se pot 

lua banii, când se pot obţine banii şi de unde, ce cheltuieli sunt  avute 

în vedere, pe categorii (echipamente, spaţii, lucrători), pierderi 

estimate, venituri estimate, modul de a utiliza veniturile care se vor 

realiza etc.

7. Factori de risc: riscuri datorate schimbării legilor, riscuri de natură 

tehnică, calamităţi naturale, concurenţă etc.

 

 

 

 

 

Ce produs sau serviciu va fi produs/oferit şi la ce preţ? 

EXERCIŢIU

ATENŢIE!

REŢINE

Pot fi eu un om de afaceri, un întreprinzător?
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1. Imaginează-ţi că eşti un om de afaceri. Alege un domeniu de 

activitate care îţi place şi te interesează şi în care ai dori să-ţi 

deschizi propria afacere. Întocmeşte un plan de afaceri după 

indicaţiile de mai sus. 

Dacă te gândeşti serios că ţi-ai dori să începi o afacere, îţi recomand să citeşti cartea 

Antreprenoriat. Drumul de la idei către oportunităţi şi succes în afaceri scrisă de Marius 

Ghenea.

„Informaţiile din carte sunt, cred eu, utile pentru orice antreprenor, dar şi pentru cei care 

se gândesc să urmeze în viitor această cale. […] Cartea “Antreprenoriat. Drumul de la idei 

către oportunităţi şi succes în afaceri" nu conţine reţete, dar este un material foarte util, 

un fel de ghid sau  manual nu doar pentru cei care sunt deja antreprenori, ci şi pentru cei 

care se gândesc acum pe ce cale să meargă în continuare" (Marius Ghenea).

EXERCIŢIU

REŢINE

2. Discută planul cu un prieten sau un coleg, cu părinţii, cu un profesor sau cu o altă 

persoană apropiată. 

3. Încearcă să prezinţi planul tău unei persoane care are o afacere!

Orientarea şi consilierea în carieră
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A fi întreprinzător înseamnă a pune bazele şi a conduce o firmă 

sau o afacere, a crea, a oferi idei şi a dezvolta ideile respective în 

funcţie de nevoile celor care sunt beneficiarii acestor idei. 

Deci, un om de afaceri este un întreprinzător!

Un întreprinzător...
... are capacităţi de gândire critică, planificare, luare de decizii, comunicare, cooperare, 

organizare etc.!

Un întreprinzător...

... are capacitatea de a trece 

peste eşecuri sau de a le 

transforma în oportunităţi!

Un întreprinzător...

... de succes are capacitatea de 

a lucra în echipă şi de a forma 

şi manageria echipa!

Un întreprinzător...
... are  iniţiativă, spirit de aventură şi capacitatea de 

asumare a riscurilor!

Un întreprinzător
...

 ...cunoaşte nevoile  existente 

într-un mediu şi le vede ca pe 

nişte oportunităţi de afacere!

Un întreprinzător...

... are încredere în forţele proprii şi în ceilalţi!
El are capacitatea de a coordona şi a conduce oameni!

Un întreprinzător..
.

... este orientat către finalităţi 

clar definite şi perseverent în 

urmărirea scopurilor propuse!

Un întreprinzător..
.

... de succes este deschis, 

creativ, energic, dinamic, 

flexibil!

... are răbdare.

PROFILUL ÎNTREPRINZĂTORULUI

Un întrep
rinzăto

r...

... d
e succes este optimist, a

re 

răbdare şi o
 atitudine pozitivă!

REŢINE

Pot fi eu un om de afaceri, un întreprinzător?
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Citeşte cu atenţie profilul întreprinzătorului. Apoi gândeşte-te la 

tine şi completează în tabelul de mai jos ce priceperi/deprinderi/ 

abilităţi/capacităţi ai deja; care sunt priceperile/deprinderile/ 

abilităţile/capacităţile de întreprinzător pe care trebuie să ţi le 

dezvolţi şi ce vei face pentru aceasta.

Am aceste priceperi/deprinderi/abilităţi/capacităţi:

Trebuie să-mi dezvolt aceste 

priceperi/deprinderi/abilităţi/ capacităţi

Ce voi face pentru a-mi dezvolta aceste 

priceperi/deprinderi/abilitatăţi/capacitatăţi

LUCREAZĂ

Orientarea şi consilierea în carieră
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Managerul este persoana care organizează, coordonează, 

conduce şi controlează o afacere, o firmă, o întreprindere, o 

companie, o instituţie publică. 

Un bun manager, în principal, ar trebui:

þ să organizeze

þ să conducă 

þ să îndrume şi să coordoneze (să aibă capacitatea de a formula 

o viziune şi de a convinge persoane şi instituţii)

þ să comunice (să stabilească legături de comunicare precise şi 

un climat de muncă favorabil schimbului de informaţii)
þ să rezolve probleme 

 

 

 

Ce competenţe 

trebuie să aibă un 

manager?

Să aibă 

cunoştinţe şi 

capacităţi 

specifice 

sarcinilor de 

îndeplinit.

Să ştie să conducă 

oamenii, să 

comunice, să 

negocieze, 

să motiveze.

Să fie permanent la 

curent cu 

schimbările din 

domeniul în care 

lucrează şi din 

management.

Competenţe generale, 

tehnice 

Competenţe

 interpersonale

Competenţe de 

autoperfecţionare 

MANAGERUL ŞI 
COMPETENŢELE SALE 

INFORMA II 
     

Ţ  UTILE

Pot fi eu un om de afaceri, un întreprinzător?
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1. Imaginează-ţi că eşti managerul unei ferme de creştere a 

taurinelor. 

2. Citeşte cu atenţie fiecare competenţă din textul anterior şi dă 

exemple de situaţii care pot apărea în activitatea ta de manager 

de fermă, situaţii în care vor fi valorificate aceste competenţe.

LUCREAZĂ

Competenţe generale, 

tehnice 

Competenţe

 interpersonale

Competenţe de 

autoperfecţionare 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................
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Gândeşte-te la persoane cunoscute care sunt managerii unor 

firme sau instituţii. Notează alte competenţe, diferite de cele 

amintite în lecţie, pe care aceste persoane le au. Argumentează-

ţi răspunsul!

LUCREAZĂ

Pot fi eu un om de afaceri, un întreprinzător?
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... 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 o afacere nu 
se face peste noapte şi nici 
cu improvizaţii, ci trebuie să 
am un plan de afacere 
pentru ca afacerea să poată 
să aibă succes.

Ştiu ce paşi trebuie să fac 
dacă vreau să încep o 
afacere.

Am învăţat să concep 
materiale de promovare.

Ştiu ce calităţi, priceperi, 
deprinderi, abilităţi, 
competenţe au 
întreprinzători şi managerii.

Am aflat ce pot face pentru 
a-mi dezvolta anumite 
priceperi/abilităţi/capacităţi 
de întreprinzător.

Sunt convins că pot să am 
afacerea mea dacă îmi 
doresc acest lucru şi dacă 
mă perfecţionez 
permanent!

Orientarea şi consilierea în carieră
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