


TEMA IX - CODUL MUNCII FOARTE PE SCURT

BIBLIOGRAFIE ŞI RESURSE

Viaţa personală 
şi cariera

CUPRINS

TEMA VIII - CUM SE INFLUENŢEAZĂ RECIPROC 

CARIERA ŞI VIAŢA PERSONALĂ?

þ Programul zilnic de lucru i timpul liber

þ Bugetul personal 

þ Rela iile cu familia i prietenii

þ Probleme i conflicte ce pot ap rea si rezolvarea lor

ş

 

 ţ ş

 ş ă



1. Programul zilnic de lucru şi timpul liber

2. Bugetul personal 

3. Relaţiile cu familia şi prietenii

4. Probleme şi conflicte ce pot apărea şi 
rezolvarea lor

CUM SE INFLUENŢEAZĂ 

RECIPROC CARIERA 

ŞI VIAŢA PERSONALĂ?

,

TEMA 8 

Orientarea şi consilierea în carieră

2



þ

þ

þ

 cum se influenţează timpul de muncă şi timpul liber; 

 ce este bugetul şi cum se analizează cheltuielile;

 ce importanţă au relaţiile armonioase, neconflictuale pentru mediul de 

lucru şi viaţa personală.

þ

þ

þ

þ s

 cum să echilibrezi balanţa timp de muncă - timp liber;

 cum să echilibrezi balanţa veniturilor şi cheltuielilor;

 cum să păstrezi un echilibru între locul de muncă, familie şi viaţa socială;

ă analizezi situaţii problematice sau conflictuale pentru a găsi soluţii de 

rezolvare.

þ

þ

þ

 să-ţi planifici şi să-ţi organizezi mai bine timpul;

 să realizezi un buget realist, echilibrat;

 să analizezi şi să rezolvi constructiv conflictele.

că viaţa personală şi cariera sunt 

interdependente!

PARCURGÂND  ACEASTĂ  TEMĂ . . .

Vei afla

Vei învăţa

Vei şti

Vei înţelege 
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Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care 

salariatul prestează munca; se află la dispoziţia angajatorului şi 

îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor 

contractului individual sau colectiv de muncă şi/sau ale 

legislaţiei în vigoare.

Chiar dacă sunt multe firme şi instituţii care au program de 

lucru de 8 ore/zi, în general de la ora 8:00/9:00 la ora 16:00/17:00, timpul de lucru este 

diferit de la un domeniu profesional la altul astfel:

þ

þ 10-12 ore/zi  mai ales profesii care cunosc variaţii de activitate sezonier (ex.: vara în 

construcţii; sezonul estival pentru bucătari/ospătari/barmani/chelneri/hotelieri etc.)

þ ture de 12 sau 24 ore  mai ales în profesiile din domeniul Pază şi protecţie

þ activităţi fără timp de lucru definit - nu este stabilit un număr de ore pe zi ci, pur şi 

simplu, ţi se cere să desfăşori o anumită activitate, să realizezi un anumit proiect într-o 

anumită perioadă

 6 ore/zi - activităţi profesionale cu condiţii speciale (ex. mineritul) 

Copiii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani au voie să se angajeze 

numai cu acordul scris al părinţilor şi doar pentru 4 ore pe zi, 20 

ore pe săptămână.

Copiii sub 18 ani nu au voie să lucreze ore suplimentare!

PROGRAMUL ZILNIC 

DE LUCRU

ŞI TIMPUL LIBER

INFORMA II 
     

Ţ UTILE

REŢINE
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Cunoscându-ţi posibilităţile şi luând în consideraţie şi 

preferinţele tale, ar fi bine să te orientezi spre o profesie şi loc de 

muncă care ţi-ar fi favorabilă dezvoltării tale profesionale şi 

personale şi din punctul de vedere al TIMPULUI. 

Timpul de muncă trebuie echilibrat cu timpul pentru odihnă, 

pentru refacerea forţelor, pentru recreere şi relaxare, timpul ce 

trebuie acordat familiei şi cel în care ai dori să mai desfăşori şi alte 

activităţi care ţi-ar aduce satisfacţii în viaţă.

Atunci când timpul liber este prea redus apare un disconfort 

care-ţi dă o stare de spirit care afectează şi munca: eşti obosit, te 

gândeşti mai mult la lucrurile dinafara slujbei pe care nu ai reuşit să le 

faci, eşti nervos, irascibil şi-ţi scade randamentului la locul de muncă! 

Atenţie! Şi programul zilnic de lucru, ca timp şi conţinut, poate 

afecta timpul liber! Prea multe sarcini într-un timp prea scurt sau munca stresantă îţi consumă 

energia şi timpul tău liber ar putea să se reducă doar la odihnă. Şi în această situaţie poate 

apărea tensiunea şi frustrarea sau să cauţi mijloace de „relaxare” neadecvate cum ar fi alcoolul, 

fumatul exagerat sau, drogurile.

Principiul cel mai important este să-ţi aloci în fiecare zi un timp pentru activităţi cu 

funcţie de recompensă (care îţi fac plăcere)!

Cel mai important lucru este să echilibrezi permanent balanţa 

Timp de lucru - Timp liber!

TIMP DE LUCRU
TIMP LIBER

ATENŢIE!

REŢINE

REŢINE
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1. Gândeşte-te la programul tău de la şcoală zilnic sau 

săptămânal, la orele de curs, la timpul alocat temelor şi altor 

sarcini legate de şcoală şi la timpul liber - cel în care faci ce-ţi 

doreşti (citeşti, faci sport, te joci pe calculator, te plimbi, stai de 

vorbă cu prietenii, mergi la film, te uiţi la televizor etc.)

2. Completează tabelul de mai jos:

3. Fă totalul orelor din colanele 1 şi 2 şi compară-l cu totalul 

orelor din colanele 4 şi 5. Se echilibrează balanţa măcar la 

sfârşitul unei săptămâni?

DA NU

Dacă balanţa NU se echilibrează, încearcă să îţi reorganizezi 

programul săptămânal!

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI

SÂMBĂTĂ

DUMINICĂ

Ziua 
săptămânii

Timp de lucru Timp liber

Cât timp mergi 

petreci la 

şcoală?

(1)

Cât timp aloci 

efectuării 

temelor?

(2)

Cât timp te 

odihneşti?

(4)

Cât timp petreci 

făcând o altă 

activitate 

preferată de tine?

(5)

TOTAL

LUCREAZĂ

Orientarea şi consilierea în carieră
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Fiecare dintre noi are un ritm biologic diferit de al celorlalţi. De 

aceea doar tu singur poţi să-ţi planifici bine timpul astfel:

1. Fă o listă cu sarcinile pe care le ai de realizat în ziua/săptămâna/ 

luna următoare;

2. Stabileşte-ţi priorităţile (unele activităţi care nu sunt foarte 

importante sau foarte urgente pot fi amânate sau chiar ai putea 

renunţa la ele) 

3. Cere ajutorul familiei, colegilor, prietenilor atunci când simţi că 

programul tău este atât de încărcat încât nu mai ai timp pentru 

tine. 

1. Fă o listă cu activităţile pe care trebuie să le faci mâine.

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

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

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

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

2. Acum va trebui să împarţi activităţile din lista de mai sus în 

trei categorii:

Activităţi importante

Această delimitare te va ajuta:

1. SĂ ÎNDEPLINEŞTI MAI ÎNTÂI SARCINILE URGENTE

2. SĂ ÎŢI FACI TIMP SUFICIENT PENTRU SARCINILE IMPORTANTE 

3. LA FINAL SĂ TE OCUPI DE ACTIVITĂŢILE UTILE

Activităţi urgente Activităţi utile

LUCREAZĂ

REŢINE
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1. Completează în programul de mai jos, trecând toate 

activităţile din lista pentru mâine.

Ore Activităţi

2. Reciteşte lista pe care ai făcut-o. Ai trecut şi activităţi care să îţi placă sau care să te 

relaxeze? 

DA? Dacă le-ai trecut, felicitări! Înseamnă că ştii că programul de lucru sau de studiu este mai 

eficient dacă are şi pauze de relaxare. 

NU? Dacă nu ai menţionat şi aceste activităţi, acum este momentul să le gseşti loc în 

programul tău.

EXERCIŢIU

Orientarea şi consilierea în carieră
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BUGETUL PERSONAL

Bugetul personal este format din VENITURILE (câştigurile) pe 

care le ai şi CHELTUIELILE pe care le faci cu banii câştigaţi.

Gândeşte-te la următoarea situaţie exemplu:

Te-ai angajat şi ai un salariu sau ai propria ta afacere şi câştigul 

tău lunar este de 2000 de lei. Din aceşti bani, tot lunar, cheltui:

· rata/chiria garsonieră/apartament/casă = 500 lei

· întreţinerea garsonieră/apartament/casă = 100 lei 

· lumina = 50 lei

· comunicaţii  telefon/mobil/internet/cablu = 50 lei 

· transport  = 100 lei

· alimente (pentru tine sau pentru toată familia ta) = 400 lei

· produse de curăţenie şi igienă personalã = 100 lei

Total cheltuieli fixe: 1300 lei

· îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii = 150 lei

· medicamente (dacă este cazul) = 100 lei 

· timp liber (distracţii, ieşiri cu prietenii, excursii, spectacole etc.) = 200 lei

Total cheltuieli variabile: 450 lei

Total cheltuieli = 1 750 lei

EXERCIŢIU

REŢINE
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Este bine să păstrezi banii care îţi rămân lunar! 

1. Poţi să îi pui la bancă pentru ca:

þ să ai resurse dacă se întâmplă ceva neprevăzut: 

îmbolnăveşti, trebuie să faci o reparaţie în casă/la maşină, 

rămâi fără loc de muncă etc.

þ să strângi o sumă mai mare pentru a achiziţiona un lucru pe 

care ţi-l doreşti şi care costă scump (o casă, o maşină, o 

bijuterie, un obiect electrocasnic etc.).

2. Poţi să-i investeşti într-o afacere proprie, s-o extinzi pe cea pe 

care o ai (dacă ai o afacere deja) sau să devii asociat, acţionar într-o 

afacere.

 te 

Exemplul de mai sus reprezintă o situaţie fericită, în care 

veniturile/câştigurile sunt mai mari decât cheltuielile şi îţi mai 

rămân bani.

Există şi situaţia inversă, în care veniturile/câştigurile sunt mai 

mici decât cheltuielile.

1. Gândeşte-te la aceeaşi situaţie exemplu, doar că te-ai 

angajat şi ai un salariu sau ai propria ta afacere şi câştigul tău 

lunar este de 1500 de lei, iar cheltuielile sunt de 1 750 lei. 

2. Ce ar trebui să faci într-o asemenea situaţie? 

Deci, bugetul tău personal este: 

Venituri = 2000 lei

Cheltuieli = 1750 lei

Rest = 2000 lei - 1750 lei = 250 lei

Asta înseamnă că bugetul tău personal este unul acceptabil 

pentru că diferenţa dintre venituri şi cheltuieli este pozitivă (îţi 

rămân nişte bani). 

ATENŢIE!

EXERCIŢIU

REŢINE

REŢINE
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Dacă eşti în situaţia în care cheltuielile lunare depăşesc valoarea 

veniturilor/câştigurilor, trebuie să iei măsuri urgente de 

echilibrare a balanţei bugetului! 

A. Prima dată se analizează pentru a se vedea dacă se pot reduce 

cheltuielile fixe:

În exemplul de mai sus s-ar putea reduce:

þ Cheltuielile cu transportul - în loc de maşina personală poţi folosi 

mijloacele de transport în comun sau poţi merge pe jos sau cu 

bicicleta;  

þ Cheltuielile cu alimentele şi produsele de curăţenie şi igienă 

personală -  alegi acele alimente sau acele produse care sunt mai 

ieftine sau sunt la promoţii; utilizezi un produs de curăţenie 

universal în locul a trei produse specializate; achiziţionezi 

alimente din care să-ţi prepari mai multe feluri de mâncare şi 

renunţi la alimentele semi- sau gata preparate, etc.

þ  Cheltuielile cu lumina, întreţinerea, comunicaţiile - faci econo-

mie la apă şi la lumină, alegi abonamente promoţionale, cu 

minute incluse la telefon etc.

 

1.
Poţi să reduci cheltuielile:

Dacă, bugetul tău personal este: 

Venituri = 1500 lei

Cheltuieli = 1750 lei

Rest = 1500 lei - 1750 lei = - 250 lei 

Asta înseamnă că bugetul tău personal este problematic pentru 

că diferenţa dintre venituri şi cheltuieli este negativă (cheltui mai 

mult decât ai şi rişti să te „îngropi” în datorii). 

ATENŢIE!

REŢINE
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Idei pentru a cheltui mai puţini bani:

1. Supermarketurile au, în general, produse alimentare mai ieftine 

decât magazinele mici din cartier şi au reduceri/promoţii 

2. Lista de cumpărături ne poate opri de la a cumpăra tot ceea ce ne 

tentează

3. Legumele şi fructele de sezon - sunt, de obicei, mai ieftine.

4. Rafturile de jos/sus  au produse mai ieftine 

5. magazinele specializate/de profil (ex. librăriile) au produse 

specifice mai ieftine ca la supermarket  

þ

þ

þ 

þ 

þ 

 cere o mărire de salariu, dacă poziţia şi vechimea în firmă ţi-o 

permite

 caută un loc de muncă mai bine plătit

caută încă un loc de muncă (cu jumătate de normă sau chiar cu 

normă întreagă)

dacă eşti angajat - prestează pe cont propriu o activitate 

aducătoare de venit 

dacă ai propria afacere - schimbă, diversifică sau adaptează 

serviciile/produsele astfel încât să răspundă mai bine pieţii 

cărora sunt adresate şi să aducă un profit mai mare

Poţi să creşti veniturile:

1. Împreună cu părinţii tăi alcătuieşte bugetul familiei tale, după 

exemplul de mai sus:

LUCREAZĂ

2.

B. Reduci cheltuielile variabile: 

þ achiziţionezi îmbrăcăminte şi încălţăminte pe care să le poţi 

asorta în cât mai multe feluri astfel încât să cumperi mai puţine; 

cumperi un produs doar dacă este cu adevărat necesar, nu doar 

pentru că îţi place, etc.

þ îţi petreci timpul liber astfel încât să nu cheltui bani - ieşi la o 

plimbare, citeşti o carte, te întâlneşti cu prietenii acasă sau în parc 

(nu la terasă), mergi la spectacole cu intrarea liberă etc.

 

 

REŢINE

Orientarea şi consilierea în carieră
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Total venituri: ............... lei

Cheltuieli fixe pe categorii:

· rata/chiria = …….. lei

· întreţinerea = ……..  lei 

· lumina = ……..  lei

· comunicaţii = ……..  lei 

· transport  = ……..  lei

· alimente = …….. lei

· produse de curăţenie şi igienă personală = …….. lei

· Altele ……………………………………………………………

Total cheltuieli fixe: …….. lei

Cheltuieli variabile pe categorii:

· îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii = ……..  lei

· medicamente  = …….. lei 

· timp liber (distracţii, ieşiri cu prietenii, excursii, spectacole etc.) = …….. lei

· Altele ………………………………………………………………………

Total cheltuieli variabile: …….. lei

Total cheltuieli = …….. lei

Analiză buget: Total venituri - Total Cheltuieli = …….. lei

2.  Ce fel de buget este cel al familiei tale? Încercuieşte varianta 

care se potriveşte:

a) Buget bun, echilibrat, vă permite să faceţi economii

b) Buget limitat, nu vă rămân prea mulţi bani, dar cheltuielile nu 

depăşesc veniturile

c) Buget problematic, frecvent veniturile nu acoperă cheltuielile

13
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3. Gândeşte-te cum ai putea îmbunătăţi 

acest buget. 

4. Listează toate ideile care îţi vin în acest 

sens. (ex.: scad cheltuielile cu transportul, 

fac economie la lumină, mă angajez ca să 

crească veniturile etc.) 

5. Alege-o pe aceea care ţi se pare cea mai 

bună în acest moment. (ex. scad 

cheltuielile cu transportul) 

6.  Fă un plan pentru a aplica ideea în 

practică şi încearcă să estimezi suma cu 

care se ajusteazã bugetul. (ex. trei zile pe 

săptămână merg pe jos la şcoală - 

economisesc 10 lei/săptămână. Asta 

înseamnă o economie de 40 lei/lună etc.)

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

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

4.

6.

Orientarea şi consilierea în carieră
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În majoritatea cazurilor, la angajare, angajatorul negociază 

SALARIUL/VENITUL BRUT. 

Asta înseamnă că suma de bani pe care o primeşte efectiv 

angajatul este mai mică decât cea negociată, reprezentând 

SALARIUL/VENITUL NET.

SALARIUL NET = SALARIUL BRUT - CONTRIBUŢII sociale, pentru 

şomaj şi de sănătate - DEDUCERE PERSONALĂ - IMPOZIT

Ex.

Salariu brut (negociat) = 1000 lei

Contribuţia la asigurările sociale 10,5% = 105 lei

Contribuţia la fondul de şomaj 0,5% = 5 lei

Contribuţia la asigurările de sănătate 5,5% = 55 lei

1000 lei - 105 lei - 5 lei - 55 lei = 835 lei

Deduceri personale (sunt sume fixe, stabilite prin lege, în funcţie 

de mărimea salariului brut şi de numărul de persoane pe care le 

ai în întreţinere. Practic, sunt sume care nu se impozitează, adică 

se scad din suma pentru care se aplică procentul de 16% pentru 

calcularea impozitului) pentru cineva care nu are persoane în 

întreţinere = 250 lei

835 lei - 250 lei = 585 lei 

Impozit pe venit 16% = 94 lei

585 lei x 16% = 94 lei

Salariu net (cel pe care salariatul îl ia în mână) = 741 lei

835 lei - 94 lei = 741 LEI

INFORMA II 
     

Ţ  UTILE
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Pentru a te simţi realizat ai nevoie de un echilibru între bani (un 

loc de muncă), dragoste (familie) şi viaţă socială (prieteni). 

Chiar dacă te-ai angajat, deci ai bani, nu trebuie să îţi neglijezi 

familia şi prietenii. Atunci când la locul de muncă eşti solicitat 

destul de mult şi abia mai poţi să faci faţă urgenţelor zilnice, tinzi 

să crezi că familia şi prietenii, deşi nu ai mai vorbit demult cu ei, 

trebuie să te înţeleagă. 

De fapt, tu eşti cel care trebuie să înveţi să păstrezi echilibrul. 

Locul tău de muncă este foarte important, însă şi relaţiile cu cei 

dragi sunt la fel de importante.

1. Imaginează-ţi că te-ai angajat la o firmă cam de un an. Lucrezi 

de la ora 9:00 la 18:00, dar în multe zile rămâi peste program sau 

te duci la serviciu şi sâmbăta. Munca ta este destul de obositoare.

2. Completează schema de pagina următoare. În cartonaşul EU 

trece numele tău. În EA/EL trece numele prietenelor/prietenilor 

sau membrilor familiei care te susţin. Dacă ai mai multe prietene 

sau prieteni poţi desena tu alte cartonaşe. În EI poţi trece 

grupurile de persoane dragi cum ar fi: părinţii, fraţii, colegii etc.

3. Gândeşte-te care sunt legăturile care ţin împreună carto-

naşele. Pentru fiecare dintre cartonaşe scrie în dreptul ei care 

sunt acele lucruri sau evenimente care te-au făcut să-i dai 

numele prietenei/prietenului sau membrului familiei respectiv.

 

RELAŢIILE CU FAMILIA 
ŞI PRIETENII 

EXERCIŢIU

REŢINE

Orientarea şi consilierea în carieră
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4. De câte ori ai vorbit cu fiecare dintre persoanele numite în 

cartonaşe? Desenează câte o linie pentru fiecare dată când aţi 

stat de vorbă în ultima săptămână. 

5. Răspunde la următoarele întrebări:

 Câte dintre cartonaşe au rămas singure? 

 Care crezi că sunt motivele pentru care nu le-ai căutat în 

ultima săptămână?

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

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

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

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

•

•

EU

EA

EL

EI

EA

ELEI

EA

EL

EI
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6. Repetă exerciţiul gândindu-te la ultima lună.

• 

•

•

De câte ori ai vorbit cu fiecare dintre persoanele numite în 

cartonaşe? Desenează câte o linie pentru fiecare dată când 

aţi stat de vorbă în ultima lună. 

 Câte dintre cartonaşe au rămas singure? 

 Care crezi că sunt motivele pentru care nu le-ai căutat în 

ultima lună?

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

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

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

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

EU

EA

EL

EI

EA

ELEI

EA

EL

EI

Orientarea şi consilierea în carieră
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Constelaţia relaţiilor tale trebuie să fie mereu plină de steluţe 

pentru că acestea care reprezintă toate persoanele dragi din jurul 

tău. Acestea îţi dau echilibrul de care tu ai nevoie. Fără ele nici la 

locul de muncă nu mai eşti la fel de eficient!

Respectă familia! 

1. În familie, argumentele de genul „Sunt obosit, eu lucrez!” nu te 

scuză. Încearcă să te implici în continuare în treburile casei. 

Gândeşte-te că şi părinţii tăi/partenerul tău de viaţă au lucrat sau 

lucrează şi în acelaşi timp întreţin o casă. Etapa de acomodare cu 

serviciul nu trebuie să ţină mai mult de 1-3 luni. 

2. Dacă nu mai locuieşti cu părinţii, nu uita să-ţi faci timp şi pentru 

ei. Sună-i măcar o dată sau de două ori pe săptămână şi vizitează-i. 

Nu uita de zilele lor de naştere şi de alte sărbători.

Ai grijă de prieteni!

1. Cel mai uşor e să te întâlneşti cu prietenii la sfârşitul săptămânii. 

Atunci îţi poţi aloca timp mai mult pentru a ieşi împreună cu ei să te 

distrezi, pentru a sta de vorbă sau pentru hobby-uri.

2. Fii atent atunci când îţi alegi prietenii. Următoarele proverbe te 

vor ajuta să-i găseşti pe cei adevăraţi:

· Un prieten este cineva care îţi dă libertate totală pentru a fi tu 

însuţi.

· Prietenie înseamnă să fii alături de prieteni nu atunci când au 

dreptate, ci când greşesc.

· Un prieten este un dar pe care ţi-l faci ţie însuţi.

· Un prieten este cineva care te cunoaşte aşa cum eşti, înţelege ce ai 

fost, acceptă ce ai devenit şi cu blândeţe te lasă să creşti în 

continuare.

· Duşmanii se recrutează dintre prieteni.

Problemele de la serviciu pot afecta viaţa de familie! 

ATENŢIE!

REŢINE
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Şi problemele din familie sau certurile cu prietenii îţi pot afecta 

randamentul la locul de muncă! 

Asociaţia Internaţională a Transporturilor Aeriene (I.A.T.A.) a 

constatat că jumătate din accidentele aeriene produse ca urmare a 

erorilor de pilotare (în ultimii ani au fost destul de multe astfel de 

accidente) sunt cauzate de problemele familiale ale piloţilor: 

neînţelegeri în familie, preocupări privind educaţia copiilor, 

sănătatea membrilor familiei etc.

Este important ca fiecare membru al unei familii să contribuie 

la menţinerea unui climat de calm, linişte şi bună înţelegere. Orice 

problemă ar apărea în familie - probleme de sănătate sau financiare, 

neînţelegeri sau conflicte etc. - trebuie rezolvată cât mai repede şi cât 

mai bine, astfel încât armonia să-şi reia locul.

Orice problemă se poate rezolva dacă se dă dovadă de 

înţelepciune, înţelegere şi toleranţă.

ATENŢIE!

INFORMA II 
     

Ţ  UTILE

Orientarea şi consilierea în carieră
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Pot fi:

þ probleme generale care apar la majoritatea oamenilor, în aproape toate momentele 

vieţii/carierei (ex. toţi consideră că au nevoie de cât mai mulţi bani)

þ probleme punctuale/specifice care apar doar pentru unii oameni, sau doar în anumite 

momente ale vieţii (ex. şomajul)

þ probleme majore care trebuie neapărat rezolvate pentru că influenţează toată viaţa/ 

cariera (ex. o boală, falimentul firmei proprii etc.)

þ probleme minore a căror rezolvare poate fi amânată pentru că nu ne afectează calitatea 

vieţii/cariera (ex. casa sau biroul ar trebui redecorate).

 

Orice problemă presupune luarea unei decizii pentru a o rezolva, găsirea celei mai bune 

soluţii din mai multe posibilităţi. Pentru acestea trebuie să ştii că:

þ problemele sunt o componentă normală a vieţii, nu ţi se întâmplă numai celor slabi;

þ majoritatea problemelor pot fi rezolvate cu optimism şi încredere în succes;

þ rezolvarea problemelor presupune asumarea responsabilităţii pentru acea problemă 

(nu se rezolvă dacă dai vina mereu pe alţii);

þ trebuie clarificată problema, identificate consecinţele ei şi formulate soluţii realizabile;

þ soluţiile trebuie să fie pe măsura abilităţilor, cunoştinţelor, priceperilor, forţelor proprii 

pentru a nu se solda cu un eşec;

þ în rezolvarea problemei nu trebuie încălcate drepturile celorlalţi. 

 

 

 

 

 

De-a lungul vieţii şi a carierei pot apărea conflicte sau situaţii 

problematice, dificile, care să dea multe „bătăi de cap” în încercarea 

de a le rezolva. 

PROBLEME ŞI CONFLICTE 

CE POT APĂREA ŞI 

REZOLVAREA LOR

INFORMA II 
     

Ţ  UTILE
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Uneori, nerezolvarea problemelor la timp poate genera situaţii de conflict.

Nu sunt de dorit, dar dacă au apărut şi conflictele pot fi rezolvate fără a afecta prea mult 

atât viaţa personală cât şi cariera, dacă:

þ

þ se analizează în mod corect, obiectiv situaţia care a generat conflictul;

þ se identifică cauzele reale ale conflictului; 

þ se discută cu toate părţile implicate în conflict;

þ se evită învinovăţirile, acuzele, jignirile, judecăţile;

þ se identifică obstacolele care ar putea sta în rezolvarea conflictului: judecarea unei 

persoane, căutarea de contraargumente, reacţie pripită, convingerea că numai tu ai 

dreptate etc.;

þ se găsesc soluţii de compromis acceptabile pentru toată lumea.

 se menţine o atitudine pozitivă şi se doreşte cu adevărat rezolvarea conflictului;

 

 

 

Gândeşte-te la ultima ceartă pe care ai avut-o cu prietenii/sau cu 

cineva din familie. 

Pentru a exersa câteva abilităţi necesare pentru a trece mai uşor 

peste situaţiile conflictuale, răspunde la întrebările de mai jos. 

Rezolvarea problemelor înseamnă să stabileşti ceea ce poţi 
face, nu ceea ce nu poţi să faci!

Pasul 1: Care este problema? Ce mă deranjează? 

(Scrie pe scurt, clar, la obiect, ce te nemulţumeşte în această situaţie sau în această relaţie.)

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

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

Pasul 2: Cine este implicat în problemă?

(Scrie toate persoanele implicate direct sau indirect)

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

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

Pasul 3: Cum rezolv problema? 

(Completează în tabelul de mai jos toate răspunsurile la întrebări.)

LUCREAZĂ

Orientarea şi consilierea în carieră
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1. Care sunt nevoile mele în situaţia problemă? Fă o 

listă cu ce doreşti, astfel încât situaţia să se schimbe!

2. Ce simt în legătură cu problema? Scrie toate 

sentimentele şi trăirile pe care le simţi în legătură 

cu problema!

3. Ce vreau să schimb în situaţia/relaţia 

problematică? Fă o listă cu ce doreşti să se schimbe, 

dar de această dată în relaţia cu persoana cu care 

eşti în conflict!

4. Care sunt nevoile celorlalţi implicaţi în problemă? 
Fă o listă cu ce doresc ceilalţi, astfel încât situaţia să 
se schimbe!

23

Cum se influenţează reciproc cariera şi viaţa personală?



5. Ce simt ceilalţi în legătură cu problema? Scrie 

toate sentimentele şi trăirile pe care le simt ceilalţi 

în legătură cu problema!

6. Ce aş face eu dacă aş fi în locul celorlalţi implicaţi 

în problemă? Fă o listă cu ce crezi ca ai face dacă ai 

fi în locul celor cu care eşti în conflict!

7. Ce pot învăţa din această situaţie/relaţie 

problemă? Scrie toate lucrurile pe care crezi că le-

ai învăţat ca urmare a implicării în această 

problemă!

8. Ce încearcă ei să-mi spună? Scrie toate 

învăţămintele pe care crezi că cei implicaţi în 

conflict vor să ţi le dea!

Orientarea şi consilierea în carieră
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9. Le-am spus că încerc să-i înţeleg? Răspunde cu 

DA sau NU şi argumentează!

10. Cum să le spun ce mă deranjează fără să-i 

învinuiesc sau să-i atac? Scrie în cât mai multe 

moduri ceea ce ai vrea să le spui!

11. Cum am putea colabora pentru rezolvarea 
problemei? Fă o listă cu posibilităţile în care v-aţi 
putea uni eforturile!

12. Care sunt toate modalităţile de rezolvare a 

problemei? Fă o listă!
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13. Care dintre aceste modalităţi de rezolvare ne 

ajută pe toţi cei implicaţi în problemă să obţinem 

ceea ce ne dorim? Păstrează din lista anterioară 

doar modalităţile care aduc câştig tuturor!

14. Care soluţie ne ajută pe toţi să câştigăm? Alege 
din lista de mai sus cea mai avantajoasă soluţie!

Conflictul sau problema la care te-ai gândit la exerciţiul anterior 

s-a produs la şcoală sau acasă?

                     LA ŞCOALĂ ACASĂ

Dacă este vorba de un conflict cu colegii sau prietenii de la şcoală, 

gândeşte-te dacă ţi-a afectat relaţiile de acasă. Te-ai certat şi cu 

părinţii sau fraţii sau ai stat morocănos acasă în acea zi?

Certurile sau conflictele pe care le avem cu familia sau prietenii 

nu trebui să ne afecteze activităţile de serviciu! 

De asemenea, conflictele de la serviciu nu trebuie „aduse acasă”!

EXERCIŢIU

ATENŢIE!

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 viaţa 
personală şi cariera sunt 
interdependente. 

Ştiu cum se influenţează 
timpul de muncă şi timpul 
liber.

Am învăţat cum să 
echilibrez balanţa timp de 
muncă - timp liber.

Ştiu ce este bugetul şi cum 
se analizează cheltuielile.

Am învăţat să realizez un 
buget realist, echilibrat

Am înţeles că trebuie să 
existe un echilibru între 
locul de muncă, familie şi 
viaţa socială.

Stiu să analizez şi să rezolv 
constructiv conflictele.

Am înţeles că situaţiile 
problematice sau 
conflictuale trebuie 
analizate pentru a găsi cele 
mai potrivite soluţii.

Sunt convins că relaţiile 
armonioase, neconflictuale 
sunt cheia unei vieţi şi a 
unei cariere de succes.
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1. Codul muncii

2. Contractul individual de muncă

3. Timpul de muncă şi timpul de odihnă

4. Salariul

5. Regulamentul intern

CODUL MUNCII 

FOARTE PE SCURT

TEMA 9 

Codul

muncii
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þ e este Codul Muncii; 

þ  parte din prevederile legale cu privire la durata timpului de 

muncă/de odihnă şi la salarizare;  

þ are este structura şi importanţa Contractului de Muncă şi a 

Regulamentului Intern.

 c

 o

 c

þ um se citeşte/analizează un Contract individual de muncă;

þ cum să concepe un Regulament  Intern.

 c

că este foarte important, atât ca angajat, cât şi ca 

angajator, să cunoşti prevederile Codului Muncii!

PARCURGÂND  ACEASTĂ  TEMĂ . . .

Vei afla

Vei învăţa

Vei înţelege 
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Legea care reglementează raporturile individuale şi colective 

de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării 

reglementărilor în domeniul raporturilor de muncă, precum şi 
1jurisdicţia muncii este CODUL MUNCII , intrat în vigoare într-o nouă 

formă la data de 1 mai 2011.

Codul Muncii este legea care trebuie cunoscută şi respectată 

de orice angajat şi angajator din România. Practic, Codul Muncii 

reglementează toate aspectele legale ale muncii din ţara noastră, 

fiind structurat pe 13 titluri, fiecare având un număr de articole.

Cele mai importante informaţii pe care ar trebui să le citeşti, 

chiar înainte de a începe să-şi cauţi un loc de muncă, sunt 

cuprinse în:

TITLUL II: Contractul individual de muncă (CIM) - Conţine precizări 

despre încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea 

CIM

TITLUL III: Timpul de muncă şi timpul de odihnă - Conţine precizări 

referitoare la dreptul la un program de muncă şi la concedii

TITLUL IV: Salarizarea

 TITLUL V: Sănătatea şi securitatea în muncă - Conţine precizări despre 

protecţia sănătăţii în muncă şi măsuri de securitate a muncii

TITLUL VI: Formarea profesională - Conţine precizări referitoare la 

formarea profesională la locul de muncă şi perfecţionarea după 

angajare

Mai jos vei găsi spicuiri din codul muncii:

CODUL MUNCII

 1. http://www.codul-muncii.home.ro/

INFORMA II 
     

Ţ  UTILE

REŢINE
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Potrivit Codului Muncii:

! orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă, 

a profesiei, meseriei sau a activităţii pe care urmează să o 

presteze;

! este interzisă orice discriminare bazată pe criterii de sex, 

orientare sexuală, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, etnie, 

religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie 

familială, apartenenţă ori activitate sindicală;

! salariaţii trebuie să aibă condiţii de muncă adecvate 

activităţii desfăşurate, trebuie să beneficieze de protecţie 

socială, de securitate şi sănătate în muncă, de respectarea 

demnităţii şi conştiinţei lor;

! salariaţii au dreptul la negocieri colective, la protecţie 

împotriva concedierilor ilegale;

! salariaţii au dreptul de a munci în statele membre UE şi în 

orice alt stat, cu respectarea dreptului internaţional al muncii;

! nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu 

muncească într-un anumit loc de muncă sau într-o profesie.

CITEŞTE!

Este important!

     

CITEŞTE!

Este important!
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CONTRACTUL INDIVIDUAL 

DE MUNCĂ
Ai aflat deja că munca “la negru” este munca pe care o faci la un angajator fără să-ţi fi 

încheiat un contract de muncă. Îţi reamintim că acest lucru este foarte dăunător fiindcă nu ai 

siguranţa unei pensii, nu beneficiezi de asigurări sociale şi de sănătate şi nu eşti protejat în nici 

un fel de abuzurile şi ilegalităţile pe care le poate face angajatorul.

Este bine să accepţi doar acele locuri de muncă legale, care 

presupun încheierea unui contract de muncă!

Ce este un contract individual de muncă? 

Este contractul încheiat între angajat şi angajator în baza căruia 

un salariat se obligă să presteze  munca pentru şi sub autoritatea 

unui angajator în schimbul unui salariu.

Ce trebuie să conţină un contract individual de muncă?

þ

þ locul de muncă

þ sediul sau domiciliul angajatorului

þ funcţia/ocupaţia 

þ criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului

þ riscurile specifice postului

þdata la care intră în vigoare contractul

þ dacă contractul este pentru o muncă temporară se specifică 

durata

þdurata concediului de odihnă

þ condiţiile de acordare a preavizului în cazul în care angajatul îşi 

încetează activitatea

þ salariul de bază, alte sporuri şi cum se acordă acestea

þ durata normală a muncii exprimată în ore pe zi şi ore pe 

săptămână

þ precizarea contractului colectiv de muncă ce reglementează 

condiţiile de muncă

þdurata perioadei de probă (dacă este cazul) 

þ fişa postului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numele angajatorului şi al angajatului

REŢINE
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Orice modificare adusă Contractului individual de 

muncă, în timpul executării muncii, impune încheierea unui act 

adiţional care precizează în ce constă modificarea. Actul 

adiţional trebuie adus la cunoştinţa angajatului şi semnat de 

către acesta în termen de 30 de zile. 

Dacă angajatorul nu respectă aceste 30 de zile, poate fi 

dat în judecată şi să i se ceară despăgubiri.

Contractul individual de muncă mai poate cuprinde:

þ

þ clauze de neconcurenţă - p

ca, după încetarea contractului, să nu presteze, în interes propriu 

sau al unui terţ, o activitate care se afla in concurenţă cu cea 

prestată la angajatorul său, un anumit interval de timp. Dacă în 

contract sunt clauze de neconcurenţă, angajatorul este 

obligat să plătească angajatului o  indemnizaţie lunară de 

neconcurenţă pe toată perioada de neconcurenţă.

þ clauze de mobilitate -prin care angajatul şi angajatorul stabilesc 

că executarea obligaţiilor de serviciu de către salariat nu se 

realizează într-un loc stabil de muncă. Şi în acest caz salariatul 

beneficiază de sume suplimentare în bani sau în natură.

þ clauze de confidenţialitate - prin care angajatul şi angajatorul 

convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă şi după 

încetarea acestuia, să nu transmită date sau informaţii care au 

caracter confidenţial stabilit astfel prin contractul individual de 

muncă.

 

 

 

 

clauze cu privire la formarea profesională

rin care salariatul poate fi obligat 

1. Obligaţia de încheiere a Contractului individual de muncă în 

scris, în limba română, revine angajatorului.

2. Angajatorul este obligat ca, înainte de a începe să lucrezi, 

să-ţi dea un exemplar din Contractul individual de muncă.

ATENŢIE!

ATENŢIE!

REŢINE
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1. Imaginează-ţi că eşti patronul unei firme de construcţii. 

Colegul tău de bancă vrea să se angajeze ca zidar. 

2. Întocmeşte-i colegului tău, ca posibil angajat, un Contract 

individual de muncă respectând structura de mai sus. 

3. Înainte de a te apuca de treabă citeşte profilul ocupaţiei de 

zidar din Anexă. 

4. Acolo unde nu ştii ce ar trebui să scrii întreabă-l pe  profesorul 

diriginte. 

Este bine să mai ştii că: 

1. Poţi să te angajezi şi să semnezi un Contract de 

muncă numai după ce ai împlinit 16 ani! 

2. La 15 ani te poţi angaja cu Contract de muncă doar cu 

acordul scris al părinţilor, cu un program redus şi dacă 

munca respectivă nu îţi pune în pericol sănătatea, 

dezvoltarea şi pregătirea profesională!

3. Sub vârsta de 15 ani angajarea este interzisă!

4. Contractul individual de muncă poate înceta: la pensi-

onare, în cazul încetării activităţii în firmă (te muţi la altă 

firmă), ca urmare a unei condamnări, ca urmare a 

interzicerii exercitării unei profesii sau funcţii, ca urmare a 

retragerii acordului părinţilor în cazul în care ai 15-16 ani, 

în cazul decesului. 

Încetarea Contractului individual de muncă din iniţiativa 

angajatorului se numeşte concediere.

Încetarea Contractului individual de muncă din iniţiativa 

angajatului se numeşte demisie.

LUCREAZĂ

CITEŞTE!

Este important!
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TIMPUL DE MUNCĂ 
ŞI 
TIMPUL DE ODIHNĂ

Într-o temă anterioară ai aflat despre importanţa echilibrării timpului în care lucrezi cu 

timpul liber pentru a preveni surmenajul şi suprasolicitarea. Este bine să ştii şi ce prevede Codul 

Muncii.

1. Timpul de muncă este de 8 ore pe zi, 40 de ore pe 

săptămână. Nu se pot depăşi 48 ore/săptămână.

2. Pentru tinerii sub 18 ani, timpul de muncă este de 6 ore pe 

zi, 30 de ore pe săptămână.

3. Munca prestată în afara duratei normale a timpului de 

muncă săptămânal este considerată muncă suplimentară 

care se recompensează:

þ

þprintr-un spor la salariu.

4. Munca prestată între 22.00 şi 6.00 este considerată muncă 

de noapte care se recompensează:

þ cu reducerea numărului de ore;

þprintr-un spor la salariu.

Tinerii sub 18 ani nu pot face muncă de noapte.

 

 

 

 

prin ore libere sau plătite suplimentar;

Timpul de odihnă se referă la:

1. pauza de masă  obligatoriu la program mai lung de 6 ore

2. repausul săptămânal  sâmbăta şi duminica sau alte 2 zile în 

cursul săptămânii

3. sărbătorile legale - 1-2 ianuarie, prima şi a doua zi de Paşti, 1 

mai, prima şi a doua zi de Rusalii, 15 august  Sf. Maria, 1 

decembrie, prima şi a doua zi de Crăciun

4. concediul de odihnă anual   minim 20 de zile lucrătoare

Înainte de plecarea în concediul de odihnă se acordă 

indemnizaţia de concediu.

5. Zile libere plătite  la evenimente speciale (nuntă, botez, deces 

în familie) 

CITEŞTE!

Este important!

     

CITEŞTE!

Este important!
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Imaginează-ţi că ai 17 ani şi te-ai angajat la un bar pe postul de 

barman. Citeşte următoarele întrebări şi încercuieşte răspunsul 

corect:

1. Are voie patronul să-ţi impună să lucrezi până la ora 2 noaptea?

DA NU

2. Ai dreptul să ceri o zi liberă pentru a participa la înmormântarea 

bunicii tale?

DA NU

3. Este corect să lucrezi sâmbăta şi duminica şi să ai liber luni şi marţi?

DA NU

4. Are dreptul patronul să nu-ţi aprobe să ieşi în pauză de masă dacă 

tu lucrezi de la 12:00 la 20:00?

DA NU

5. Este legal ca tu să lucrezi de la 12:00  20:00?

DA NU

Mai jos sunt răspunsurile corecte:

La întrebarea 1, răspunsul corect este NU, pentru că nu ai împlinit 18 ani, iar tinerii sub 18 ani nu 

pot face muncă de noapte.

La întrebarea 2, răspunsul corect este DA, pentru că ai dreptul la zile libere plătite la evenimente 

speciale.

La întrebarea 3, răspunsul corect este DA, pentru că ai dreptul la 2 zile de repaus săptămânal, 

care nu sunt neapărat sâmbăta şi duminica.

La întrebarea 4, răspunsul corect este NU, pentru că pauză de masă este obligatorie într-un 

program mai lung de 6 ore.

La întrebarea 5, răspunsul corect este NU, pentru că nu ai împlinit 18 ani, iar tinerii sub 18 ani nu 

pot lucra în program mai lung de 6 ore/zi, 30 ore/săptămână.

EXERCIŢIU
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SALARIUL
Şi despre salarii ai mai avut ocazia să citeşti în această carte, atunci când am vorbit 

despre bugetul personal. Cu toate acestea, este foarte important să afli şi ce prevede Codul 

Muncii.

1. Salariul cuprinde: salariul de bază, indemnizaţiile, 

sporurile şi alte adaosuri. 

2. Salariul este confidenţial.

3. Salariul nu poate fi mai mic decât salariul minim brut 

pe ţară şi se plăteşte o dată pe lună:

în bani cash

 depunere în cont

• 

•

Întoarce-te la capitolul în care vorbeam despre buget. 

Reciteşte modalitatea de calcul a salariului net (cel pe care îl 

primeşti în mână). 

Notează mai jos care sunt contribuţiile (în procente) pe 

care le plăteşte un angajat: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….............................

...........………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………….......................................................................................................

Aminteşte-ţi că la angajare se negociază salariul brut şi 

sporurile!

Salariul primit este Salariul net (negociat) din care se scad 

contribuţiile!

CITEŞTE!

Este important!

     

CITEŞTE!

Este important!
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REGULAMENTUL INTERN

Chiar dacă despre acest subiect nu am discutat în temele 

anterioare, este bine să ştii că REGULAMENTUL INTERN este un 

document care există în orice instituţie/firmă/întreprindere, este 

întocmit de către angajator şi cuprinde:

reguli privind protecţia, igiena şi securitatea muncii în 

unitate;

reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi a 

înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;

drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;

cum se soluţionează cererile şi reclamaţiile salariaţilor;

reguli privind disciplina muncii în unitate;

abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;

reguli referitoare la măsurile disciplinare;

modalităţi de aplicare a altor dispoziţii legale  sau 

contractuale specifice;

criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.

Regulamentul Intern trebuie adus la cunoştinţa 

angajaţilor şi trebuie afişat la sediul angajatorului!

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1. În fiecare clasă este afişat Regulamentul elevilor iar în 

cancelaria profesorilor este afişat un Regulament de ordine 

interioară. Studiază-le cu atenţie!

2. Lucrează împreună cu câţiva colegi de clasă. Imaginaţi-vă că 

sunteţi managerii sau patronii unei firme de transport de 

persoane care are autocare, autobuze, microbuze. Ca personal, 

firma are angajaţi şoferi, mecanici auto, încasatori, contabil, 

secretară. 

3. Întocmiţi un Regulament Intern (după structura dată mai sus şi 

luând în considerare  şi cele 2 regulamente şcolare amintite). 

CITEŞTE!

Este important!

     

LUCREAZĂ
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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

Ştiu ce este Codul Muncii.

Am aflat o parte din 

prevederile legale cu privire 

la durata timpului de 

muncă/de odihnă şi la 

salarizare.

Ştiu care sunt principalele 

prevederi cuprinse în 

Contractul individual de 

muncă.

Ştiu ce este Regulamentul 

Intern.

Sunt convins că voi reuşi să 

înţeleg aspectele legale ale 

muncii şi voi putea să mă 

feresc de multe situaţii 

ilegale.

Am înţeles că este foarte 

important, atât ca angajat, 

cât şi ca angajator, să 

cunoşti prevederile Codului 

Muncii.
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2
ZIDAR
PROFIL OCUPAŢIONAL

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii construiesc şi repară fundaţii, pereţi,

cuptoare, clădiri.

Cod COR: 712 205

A. Sarcini principale

þ Execută elemente de construcţii (pereţi, stâlpi, arce, bolţi, cupole, canale, cămine etc.) din zidării de 
complexităţi diferite folosind pietre naturale sau artificiale;

þ Aşează pietrele în rânduri orizontale şi le îmbină după anumite reguli, folosind un liant pentru legarea 
acestora;

þVerifică şi corectează defectele de construcţii pentru a asigura calitatea acestora;

þAprovizionează locul de muncă materiale, scule, unelte, dispozitive şi utilaje necesare;

þPregăteşte sculele, dispozitivele şi utilajele pentru lucru, prepară mortarele pentru zidării şi tencuieli;

þ Pregăteşte suprafeţele elementelor de construcţii din zidărie de cărămidă sau beton, in vederea 
tencuielii;

þ Execută tencuiala elementelor de construcţii prin aplicarea succesivă a mai multor starturi de mortar cu 
caracteristici fizice şi tehnice specifice care să asigure calitatea;

þ Măsoară şi trasează amplasamentul lucrărilor de executat;

þ Execută lucrări de reabilitare, modernizare şi aducere a clădirilor la o stare de funcţionare bună, prin 
lucrări de reparaţii de zidării şi tencuială;

þ Utilizează informaţiile din planurile şi detaliile de execuţie şi efectuează calcule matematice simple care 
se referă la lucrările de zidării şi tencuieli;

þ  Identifică riscurile care ar putea să apară în timpul execuţiei lucrării pentru a le putea elimina;

þ Asigură şi identifică starea echipamentelor de lucru: integritate, grad de uzură, stare de curăţenie, stare 
de funcţionare;

þ Execută lucrări de demolare cu mijloace fixe şi asigură recuperarea materialelor refolosibile;

þRevizuieşte întreaga lucrare pentru a evalua calitatea acesteia din punct de vedere tehnic şi economic.

B. Mediul muncii

B1. Mediul fizic

 Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu neprotejat: în funcţie de locul de muncă (şantier sau locuinţă) 
există posibilitatea expunerii la frig, umezeală, praf.

B2. Mediul socio-organizaţional

 Cele mai multe sarcini sunt structurate şi repetitive, executate sub presiunea timpului

 De obicei munca se desfăşoară după un orar fix

 Nu au foarte mare liberate de decizie, dar suportă consecinţele erorilor

B3. Riscuri. Alte notificări speciale

 Poate apărea riscul de accidentarea prin traumatisme mecanice

Nivelul de educaţie şi calificare necesar

 Studii medii de specialitate, şcoală profesională

 Nivel de calificare: N4, N3

D. Cunoştinţe şi deprinderi

Cunoştinţe referitoare la: 

 Construcţii

 Inginerie şi tehnologie

 Matematică

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Prelucrare după http://www.cjraetm.ro/images/meserii/zidar.pdf
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 Siguranţă publică şi securitate

Tipuri de deprinderi

 Deprinderi de rezolvare a problemelor

 Deprinderi de muncă cu sisteme tehnice

 Deprinderi de gestionarea resurselor

Copyright COGNITROM 2007 3

E. Aptitudinile

E1. Aptitudini cognitive

1. Abilitatea generală de învăţare  nivel mediu

2. Aptitudinea verbală  nivel inferior

3. Aptitudinea numerică  nivel mediu

4. Aptitudinea spaţială  nivel superior 

5. Aptitudinea de percepţie a formei  nivel superior 

7. Rapiditatea în reacţii  nivel mediu

8. Capacitatea decizională  nivel mediu 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F)

Aptitudini psihomotorii

 Dexteritate manuală

 Dexteritatea degetelor

 Fermitate braţ - mână

 Viteza ajustării răspunsului în funcţie de stimul

 Viteza mişcării mâinii, a încheieturilor şi a degetelor

Aptitudini senzoriale

 Nu sunt relevante

Aptitudini fizice

 Rezistenţă fizică

 Echilibru

F. Alte caracteristici relevante

F1. Interese

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt:

R C Î (Realist, Convenţional, Întreprinzător)

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale

 Independenţa în muncă

 Munca în echipă

 Supervizarea

F3. Caracteristici de personalitate

 Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune,

conştiincioasă şi serioasă, foarte riguroasă în realizarea sarcinilor. Capabilă să se adapteze la

sarcini de lucru schimbătoare, de a judeca şi acţiona în mod independent.

G. Perspectiva pe piaţa muncii

Este în creştere.

H. Categoria de salarizare

Salariu minim pe economie

I. Ocupaţii similare

Mozaicar  faianţar

Montator place interioare şi exterioare
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