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Lucrarea "Ghid pentru cariera mea" a fost elaborat\ pentru a ajuta copiii
[i tinerii care doresc s\ afle mai multe despre ei, cum s\-[i descopere
punctele lor tari, s\ realizeze ce meserie le-ar pl\cea s\ fac\, care sunt c\ile
prin care pot ajunge s\ practice meseria dorit\ [i cum pot s\ p\streze locul
de munc\ ob]inut.
Lucrarea vine cu informa]ii care s\ completeze educa]ia copiilor primit\
acas\ [i la [coal\. Ea a fost astfel conceput\ încât poate fi autoaplicat\ sau
poate fi aplicat\ de c\tre profesorii dirigin]i sau psihopedagogi.
Rapid, eficace [i uneori distractiv aceast ghid de orientare privind cariera se contureaz\ pe parcursul unor exerci]ii, exemple, sugestii [i a unui
test de specialitate. Dac\ este utilizat la clas\ exerci]iile pot fi adaptate [i
îmbun\t\]ite de c\tre profesorii care îl utilizeaz\, în func]ie de caracteristicile clasei de elevi sau de propria formare.
Toate aceste informa]ii sunt utile `n vederea lu\rii deciziei privind propria cariera [i cre\rii unui plan de ac]iune personalizat.
Asocia]ia Alternative Sociale multume[te dlui. Prof. Dr. Lawrence Jones
de la Universitatea de Stat din Carolina de Nord, SUA pentru amabilitatea
de a permite publicarea gratuit\ a testului Cheia Carierei.
Autorii
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CAPITOLUL

I

VREAU S| AM BANI!
CE S| MUNCESC?
Nu este întotdeauna u[or s\ te hot\r\[ti cu privire la viitorul t\u. Majoritatea
adul]ilor care acum au o familie, un loc de munc\, prieteni – adic\ au succes – au
trecut o dat\ sau chiar de mai multe ori prin acest impas. Este normal! Fiecare dintre noi trecem prin acest proces de creare a CARIEREI personale.
Cariera cuprinde toate rolurile pe care le îndeplinim de-a lungul vie]ii la [coal\, în
familie [i în societate. Fiecare dintre noi ne construim propria carier\ din toate
evenimentele prin care trecem prin via]\ fiind copil, elev, student, angajat sau
patron, familist, prieten etc. Putem spune astfel, c\ orice persoan\ are o CARIER|!

EXERCITIUL 1

Ce îmi doresc în via]\?
Completeaz\ în spa]iile fiec\rui nori[or ceea ce î]i dore[ti s\ ai în via]\:

Eu `mi
doresc `n
via]\...

!

Re]ine!
z CARIERA = TOATE LUCRURILE DE MAI SUS + TO}I PA{II PE CARE-I FACI
PENTRU A LE OB}INE {I P|STRA
z CARIERA nu înseamn\ neap\rat prestigiu sau câ[tiguri materiale mari ci ÎNSEAMN|
UN ECHILIBRU ÎNTRE LUCRURILE CARE CONTEAZ| CEL MAI MULT PENTRU
TINE, INDIFERENT DE PROFESIA PE CARE O AI.
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EXERCI}IUL 2

Profesia la care visez
Este bine ca din când în când s\-]i faci un „inventar” al profesiilor care te atrag.
Profesia poate fi definit\ ca o ocupa]ie, îndeletnicire cu caracter permanent, pe care
o exercit\ cineva în baza unei calific\ri corespunz\toare. Profesia poate fi în]eleas\
[i ca un complex de cuno[tin]e teoretice [i de deprinderi practice care definesc
preg\tirea unei persoane. Între termenul de profesie [i meserie nu exist\ o deosebire semnificativ\. Meseria poate fi o profesie sau îndeletnicire bazat\ pe un complex de cuno[tin]e ob]inute prin [colarizare [i prin practic\, care permit celui care le
posed\ s\ execute anumite opera]ii de prelucrare [i de transformare a obiectelor
muncii sau s\ presteze anumite servicii (Dic]ionarul Explicativ al Limbii Române,
edi]ia a II-a, 1996, Editura Univers Enciclopedic, Bucure[ti). Între profesie [i
ocupa]ie pot exista îns\ diferen]e: de exemplu, po]i fi de profesie economist dar po]i
avea diverse ocupa]ii – ziarist pe domeniul economic, finan]ist, bancher, broker,
cercet\tor, profesor etc.
Listeaz\ câteva profesii la care te-ai gândit pân\ acum c\ ]i-ar pl\cea [i ]i s-ar
potrivi.
1 …………………………………………………………………………………………
2 ………………………………….......…………………………………………………
3 …………………………………………………………………………………………
4 …………………………………………………………………………………………
P\streaz\ lista pentru a o compara cu rezultatele ob]inute la exerci]iul Ce spun
al]ii c\ mi se potrive[te? [i cu profesiile recomandate de Testul Cheia Carierei.

EXERCI}IUL 3

Ce spun al]ii c\ mi se potrive[te?
Discut\ cu persoanele cunoscute [i de încredere din jurul t\u (prieteni, colegi, p\rin]i,
profesori, diriginte, preot, cineva pe care admiri etc.) [i `ntreab\-i ce meserie cred ei ca
]i se potrive[te. Întocme[te o list\ cu profesiile care spun ei c\ sunt potrivite pentru tine.
1. Ce profesie consider\ ei c\ ]i s-ar potrivi?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
2. Care sunt argumentele lor?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
3. Exist\ diferen]e între ceea ce visezi tu [i ceea ce ]i se sugereaz\?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

EXERCI}IUL 4

Ce a[tept de la viitoarea mea carier\?
Imagineaz\-]i c\ te afli în fa]a unei u[i întredeschise. Dincolo de u[\ poate fi viitoarea
ta carier\. To]i vis\m s\ fim unici [i s\ avem succes. Imagineaz\-te pe tine actorul principal într-un viitor plin de succes.
R\spunde la urm\toarele întreb\ri:
1. Cum te sim]i în fa]a u[ii?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
2. Ce crezi c\ se afl\ dincolo de u[\?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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EXERCI}IUL 4

Urm\toarele întreb\ri te vor ajuta s\ î]i imaginezi mai u[or viitoarea ta carier\:
a) Care sunt cele mai importante lucruri pe care le a[tep]i de la viitoarea ta
carier\ [i de ce?
 ob]inerea unei calific\ri de nivel mediu ......................................................
 studii universitare .....................................................................................
 studii postuniversitare ...............................................................................
 formare continu\ (seminarii de perfec]ionare, burse de studii, conferin]e etc.)
...............................................................................................................
 recunoa[tere profesional\ (distinc]ii, diplome, titluri etc.) ................... ..
 bani cât mai mul]i ....................................................................................
 prieteni cât mai mul]i ................................................................................
 multe responsabilit\]i ................................................................................
 timp liber suficient pentru familie ..............................................................
 timp liber suficient pentru prieteni .............................................................
 pozi]ie social\ important\ .........................................................................
 corectitudine ............................................................................................
 mediu de lucru prietenos ..........................................................................
 spa]iu de lucru / ambient curat ..................................................................
 rela]ii respectuoase cu [efii ........................................................................
 s\ faci ceea ce î]i place .............................................................................
 s\ faci ceva util.........................................................................................
b) Ce fel de activit\]i ai vrea s\ presupun\ viitoarea ta profesie?
 mai mult activit\]i fizice ............................................................................
 mai mult activit\]i intelectuale ...................................................................
c) În ce mediu de lucru te-ai sim]i cel mai bine [i de ce?
 într-un birou ............................................................................................
 în natur\ .................................................................................................
 într-un atelier ...........................................................................................
 c\l\torind ................................................................................................
d) Ce fel de program de lucru ai vrea s\ ai când te vei angaja?
 Flexibil (s\ î]i organizezi singur programul de lucru, sa vii când vrei, s\ pleci
când vrei)..................................................................................................
 Fix (s\ ai un program clar stabilit, zilnic, de diminea]\ pân\ la o anumit\ or\
dup\-amiaza)..............................................................................................
e) Cum ai vrea s\ lucrezi mai mult?
 cu oameni ...............................................................................................
 cu ma[ini ................................................................................................
 cu amândou\ ...........................................................................................
 de unul singur ..........................................................................................
 în echip\ .................................................................................................
 aproape de casa ta ...................................................................................
 departe de casa ta ....................................................................................

!

Re]ine!
z R\spunsul la întreb\rile din acest exerci]iu precum [i informa]iile ob]inute despre

profesiile care ]i s-ar potrivi (vezi rezultatele ob]inute la primele exerci]ii) te ajut\
s\ vizualizezi dac\ a[tept\rile tale de la carier\ corespund cu ceea ce pot oferi profesiile preferate de tine.
z Este util s\-]i conturezi o posibil\ strategie de întâmpinare a viitorului, s\-]i descrii

emo]iile, s\-]i con[tientizezi imaginea de sine, blocajele [i/sau ini]iativele, teama,
atitudinile [i posibilele reac]ii în situa]ii neclare.
z Depinde [i de tine ce vei g\si dincolo de u[\. Dac\ î]i dore[ti ceva cu adev\rat,

resursele din jurul t\u ]i se vor dezv\lui [i împreun\ cu punctele tale tari te vor ajuta
s\ î]i îndepline[ti visul.
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CAPITOLUL

II

CINE SUNT EU?
CARE SUNT PUNCTELE
MELE TARI?
Autocunoa[terea este primul pas în procesul de orientare în carier\. Când
[tii ce î]i place s\ faci, care sunt abilit\]ile de care te folose[ti, la ce discipline
[colare te descurci cel mai bine sau ce domenii te pasioneaz\, care sunt experien]ele tale de succes, înseamn\ c\ te cuno[ti suficient de bine ca s\ po]i
vorbi despre cine e[ti [i care sunt punctele tale tari. A [ti cum reac]ionezi, cum
te compor]i în diferite situa]ii de via]\ – de exemplu, când e[ti înfuriat, ru[inat,
optimist, surprins, timid, extenuat, extaziat, stingherit - este un prim pas spre
autocontrol. Toate acestea înseamn\ autocunoa[tere. Rezolv\ exerci]iile din
aceast\ sesiune [i vei privi mai u[or în interiorul t\u, acolo unde se g\sesc
solu]iile la problemele cu care te confrun]i.

EXERCI}IUL 1

Ce îmi place s\ fac?
Gânde[te-te ce î]i place s\ faci, apoi identific\ abilit\]ile folosite în aceste activit\]i.
Este bine s\ discu]i cu familia, prietenii sau profesorii despre r\spunsurile tale pentru c\ ei ar putea s\-]i atrag\ aten]ia asupra altor puncte tari la care tu nu te-ai
gândit.
Când vorbim despre abilit\]i ne gândim la însu[irile psihice individuale care ne ajut\
s\ îndeplinim o activitate în bune condi]ii. Unii vorbesc despre abilitate ca despre
un dar sau o înclina]ie. Po]i spune despre tine c\ ai abilitatea de a lucra în echip\,
de a rela]iona cu ceilal]i [i de a crea bun\ dispozi]ie sau c\ ai capacitatea de a asculta [i sf\tui prietenii când se confrunt\ cu probleme. Tot despre abilit\]i vorbim atunci când ne gândim la înclina]iile tale spre anumite discipline teoretice sau practice:
rezolvare de probleme la matematic\ sau îndemânare intr-un anumit domeniu, cum
ar fi tâmpl\ria sau mecanica. (vezi detalii în Anexa 1 „Despre abilit\]i”).
1. Lucrurile care îmi plac cel mai mult s\ le fac în timpul liber sunt:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
La ce abilit\]i apelez ca s\ fac ceea ce îmi place s\ fac? (de exemplu, dac\ î]i place
s\ joci baschet sau fotbal atunci folose[ti abilitatea de lucru în echip\; dac\ î]i place
s\ desenezi haine atunci î]i folose[ti mai ales abilitatea artistic\)
....................................................................................................................
....................................................................................................................
2. La [coal\ sunt cel mai bun la:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Abilit\]ile care m\ ajut\ s\ fiu cel mai bun sunt :
....................................................................................................................
....................................................................................................................
3. Activit\]i extra[colare la care am participat la [coal\ sau cluburi sau
voluntariatul pe care l-am f\cut în organiza]ii din care am f\cut parte:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Abilit\]ile folosite:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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!

Re]ine!
z Fiecare este bun sau cel mai bun într-un anumit domeniu.
z Dac\ ai o pasiune, un hobby sau te intereseaz\ un anumit domeniu, încearc\ s\

afli cât mai multe despre acel "ceva".
z Dac\ descoperi la ce te pricepi cel mai bine, deja ai f\cut primul pas spre succes.

EXERCI}IUL 2

Cum arat\ cop\celul abilit\]ilor mele?
Imagineaz\-]i c\ acest copac e[ti tu. Completeaz\ r\spunsurile la întreb\rile de pe
fiecare ramur\:
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EXERCI}IUL 3

Doar abilit\]ile conteaz\ când vreau s\ fac ceva?
Imagineaz\-]i c\ e[ti pe trotuar [i vrei s\ traversezi strada. E[ti la o trecere de
pietoni [i semaforul are culoarea verde. Te asiguri [i porne[ti în traversare. Brusc
trece o ma[in\ cu vitez\ foarte mare exact prin fa]a ta.

Ce faci?
................................................................................................................
................................................................................................................

E[ti din nou pe trotuar [i vrei s\ traversezi strada. }i se întâmpl\ exact acela[i
lucru.

Ce sim]i? Ce gânduri î]i trec prin cap?
................................................................................................................
................................................................................................................
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Informa]ii utile!
Orice om se adapteaz\ la lumea înconjur\toare reac]ionând la ceea ce se întâmpl\ în jur.
Astfel:

Ceea ce se întâmpl\ în jurul t\u te
determin\ s\ faci anumite lucruri!

Îns\ comportamentul t\u nu apare direct, modul în care te compor]i este influen]at mai ales
de ceea ce vezi [i auzi, de ceea ce gânde[ti [i de ceea ce sim]i despre ce s-a întâmplat.

Se `nt`mpl\ ceva `n jurul t\u!

Faci ceva! Ce?

Ce vezi [i ce auzi? Ce g`nde[ti? Ce sim]i?

!

Re]ine!
z Într-o situa]ie oamenii reac]ioneaz\ diferit pentru c\ gândesc diferit!
z Sunt situa]ii în via]a ta când crezi c\ tu nu po]i face nimic. E[ti convins c\ tu e[ti

for]at de ceea ce este în jur s\ ai un anumit comportament.
z În orice situa]ie te compor]i într-un anume fel nu doar pentru c\ se întâmpl\ ceva

în jur, ci pentru c\ TU VEZI [i AUZI lucrurile într-un anumit fel [i pentru c\ experien]a ta de via]\ te face s\ TE GÂNDE{TI într-un anumit fel la ceea ce s-a întâmplat. Aceste gânduri sunt numai ale tale [i ele TE FAC s\ sim]i anumite emo]ii [i
sentimente.
z Dac\ vrei s\-]i schimbi comportamentul, ceea ce faci, trebuie s\-]i schimbi modul

de a gândi la ceea ce se întâmpl\ în jurul t\u!
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EXERCI}IUL 4

Ce simt - ce gândesc - cum m\ comport?
În via]\ oamenii trec prin diverse situa]ii care trezesc sentimente [i emo]ii.
Acestea î]i influen]eaz\ comportamentul. Comportamentul t\u poate sa te
afecteze atât pe tine cât [i pe cei din jurul t\u.
În fi[a de mai jos sunt mai multe figuri care exprim\ diverse st\ri emo]ionale.
Încearc\ s\ identifici cum te compor]i [i cum gânde[ti în fiecare din st\rile
emo]ionale reprezentate în fi[\.
Exemplu:
Când m\ simt optimist m\ gândesc c\ ......................................................
[i m\ comport.............................................

Discut\ despre aceast\ fi[\ cu o persoan\ de încredere (p\rin]i, prieteni, consilieri [colari, profesori etc.).
R\spunde la urm\toarele întreb\ri:
1. Care sunt lucrurile noi pe care le-ai aflat acum despre tine?
................................................................................................................
................................................................................................................
2. Ce ]i-ar pl\cea s\ schimbi în comportamentul t\u?
................................................................................................................
................................................................................................................

!

Re]ine!
Dac\ [tii ce sim]i [i care sunt comportamentele tale, te cuno[ti mai bine [i te controlezi mai u[or atunci când nu te sim]i confortabil.
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EXERCI}IUL 5

Ce fel de inteligen]\ am?
Nu exist\ oameni lipsi]i de inteligen]\! Fiecare dintre noi avem anumite abilit\]i
[i ne pricepem la anumite lucruri ceea ce înseamn\ c\ avem dezvoltat un anumit
tip de inteligen]\.
Încercuie[te în tabelul de mai jos toate acele afirma]ii care crezi c\ ]i se
potrivesc:

I1







am un vocabular bine dezvoltat
povestesc ca s\ explic ceva
particip activ la discu]ii/dezbateri în grup
scriu cu u[urin]\ (proz\/poezie/articole)
îmi place s\ citesc; caut/împrumut c\r]i

I5







îmi controlez cu u[urin]\ mi[c\rile
particip cu pl\cere la jocurile de rol
mimez u[or
dansez/îmi plac exerci]iile fizice
simt nevoie de mi[care

I2



pot s\ traduc ceva într-o formul\ matematic\
 pot face compara]ii pentru a explica ceva
 compun probleme matematice
 folosesc scheme pentru a explica ceva
 în]eleg rela]iile care sunt între cauze [i efecte

I6







observ [i notez
descriu schimb\rile din mediul înconjur\tor
îmi place s\ cresc/îngrijesc animale, plante
desenez/fotografiez obiecte din natur\
clasific/operez cu categorii clar definite

I3







desenez pentru a explica/demonstra
v\d corect un obiect din mai multe unghiuri
m\ orientez în spa]iu
creez cu u[urin]\ imagini mentale
cunosc/recunosc locul obiectelor în spa]iu

I7



I4





sunt sensibil la sunete
creez melodii [i ritmuri
confec]ionez un „instrument muzical" [i îl
folosesc pentru a explica ceva
 pot s\ fredonez [i s\ bat ritmuri muzicale
 reac]ionez imediat la muzic\

I8



sunt sensibil [i atent la ideile / comportamentele / sentimentele persoanelor din
jur
 lucrez bine în echip\
 în]eleg problemele celorlal]i [i încerc s\-i
împac când sunt în conflict
 pot s\ explic clar
 comunic, am mul]i prieteni
îmi stabilesc un ]el [i îl urm\resc cu perseveren]\
 ]in un jurnal; am nevoie de propriul meu
spa]iu [i de timp liber
 îmi recunosc punctele tari [i pe cele slabe
([tiu ce pot [i ce nu pot s\ fac)
 înv\] de la ceilal]i ceea ce îmi folose[te
 gândesc fiecare lucru [i îmi place s\ analizez

Te caracterizeaz\ acel tip sau acele tipuri de inteligen]\ unde ai încercuite cele mai multe afirma]ii. Pentru a
afla ce tip de inteligen]\ ai [i la ce te poate ajuta, vezi descrierile din Anexa 2.

!

Re]ine!
z Cineva care nu are foarte bine dezvoltat\ inteligen]a corporal\/kinestezic\, de exem-

plu (nu este un bun juc\tor de fotbal sau un bun dansator etc.), are cu siguran]\ dezvoltate abilit\]i specifice unui alt tip de inteligen]\ (poate fi un bun prieten ceea ce
înseamn\ c\ are inteligen]\ interpersonal\, sau poate rezolva u[or probleme de
matematic\, ceea ce înseamn\ c\ are inteligen]\ logico-matematic\ etc.).
z Orice tip de inteligen]\ poate fi dezvoltat prin înv\]area [i exersarea abilit\]ilor speci-

fice. Adu-]i aminte de Cop\celul abilit\]ilor tale. F\ o list\ cu acele abilit\]i pe care
dore[ti s\ le înve]i [i vezi la ce tip de inteligen]\ se încadreaz\.
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A
TESTUL „CHEIA CARIEREI“
(Lawrence K. Jones)

Alegerea unei ocupa]ii sau a unui loc de munc\ este un proces de potrivire.

OCUPA}IA

TU
Nevoile,
valorile, abilita]ile,
deprinderile,
interesele [i
aspira]iile tale.

POTRIVIRE

Cerin]ele locului
de munc\ [i
posibilitatea ca
acesta s\ r\spund\
nevoilor tale.

Cheia Carierei dezv\luie misterul procesului de armonizare. Î]i va ar\ta cum s\
g\se[ti acea profesie care s\ î]i îndeplineasc\ a[tept\rile.
Întoarce foaia [i începe.
Numele: ................................................
Prenumele: ...........................................

Copyright © 2004. Lawrence K. Jones. Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestui document nu poate fi reprodus\ în nici o form\ [i prin nici un fel de mijloace f\r\ permisiunea autorului:
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Alternative Sociale: Tel: 0332/407178; fax: 0332/407179; email: office@alternativesociale.ro.
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0332/407178; fax: 0332/407179; email: office@alternativesociale.ro.
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Cum te vezi pe tine însu]i
Cite[te fiecare din afirma]iile de mai jos [i decide c=t de mult te descriu pe tine. Dac\
afirma]ia este foarte adev\rat\ pentru tine noteaz\ 2 pe linia al\turat\. Dac\ este în mare
m\sur\ adev\rat\ noteaz\ 1. Dac\ afirma]ia nu te descrie, noteaz\ 0.
R
__ Îmi place s\ lucrez cu animale, unelte
sau ma[ini.
__ În compara]ie cu al]ii de v=rsta mea
am deprinderi bune în lucrul cu unelte, utilaje mecanice, ma[ini sau animale.
__ Acord valoare lucrurilor practice pe
care po]i s\ le vezi sau s\ le atingi cum ar
fi plantele sau animalele pe care le po]i
cre[te, sau lucrurile pe care le po]i crea sau
îmbun\t\]i.
__ Sunt un tip practic, tehnic [i realist.
A
__ Îmi plac activit\]ile creative ca de
exemplu me[te[ugurile, arta, teatrul, dansul, mu-zica sau eseurile.
__ Comparativ cu al]ii de v=rsta mea
am bune abilit\]i artistice - eseistic\, teatru,
me[te[uguri, muzic\, art\ în general.
__ Pre]uiesc artele creative - teatrul,
muzica, arta
în general, sau lucr\rile
esei[tilor.
__ Sunt genul artistic, imaginativ, original [i independent
Î
__ Îmi place s\ conduc [i s\ conving
oamenii, s\ le v=nd idei sau lucruri.
__ Comparativ cu al]ii de v=rsta mea
m\ pricep s\ conduc oamenii [i s\ v=nd
idei sau lucruri.
__ Pre]uiesc succesul în politic\, în conducere sau în afaceri.
__ Sunt genul energic, ambi]ios [i sociabil.

I
__ Îmi place s\ studiez [i s\ rezolv probleme de matematic\ sau de [tiin]e naturale.
__ M\ pricep s\ în]eleg [i s\ rezolv
probleme de matematic\ sau de [tiin]e naturale, în compara]ie cu al]ii de v=rsta mea.
__ Pre]uiesc [tiin]a.
__ Sunt genul exact, [tiin]ific, intelectual.

S
__ Îmi place s\ fac lucruri prin care pot
s\ ajut oamenii: s\ predau, s\ consiliez, s\
acord primul ajutor, s\ ofer informa]ii.
__ Comparativ cu al]ii de v=rsta mea
am bune abilit\]i pentru ca s\ predau, s\
consiliez, s\ acord primul ajutor, s\ ofer
informa]ii.
__ Pre]uiesc ajutorarea oamenilor [i
rezolvarea problemelor sociale
__ Sunt de ajutor, prietenos [i de
încredere.
C
__ Îmi place s\ lucrez cu numere, baze
de date, sau ma[ini într-un mod ordonat,
bine determinat.
__ Comparativ cu al]ii de v=rsta mea
m\ pricep s\ lucrez cu baze de date sau
ma[ini într-un mod ordonat, bine determinat.
__ Pre]uiesc succesul în afaceri.
__ Sunt ordonat [i m\ pricep s\ urmez
un plan precis.
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Acum adun\ num\rul de puncte pe care le-ai notat pentru afirma]iile din categoria
R. Scrie suma pe Linia 1 de pe pagina urm\toare. F\ la fel [i cu toate celelalte litere - I, A,
S, Î [i C.

Ocupa]ii atractive
Pentru ocupa]iile din lista care umeaz\ nota]i cu “2” pe acelea care în mod categoric v\
intereseaz\ sau v\ atrag în vreun fel: Nota]i cu “1” pe cele care ar putea s\ v\ intereseze.
Nota]i cu “0” pe oricare dintre acelea în leg\tur\ cu care nu sunte]i deci[i, nu sun\ interesant sau care v\ displac.

R_ {ofer de autobuz
S_ Fizioterapeut
R_ P\durar
S_ Bibliotecar
R_ Agricultor
S_ Infirmier(\)
R_ Croitor
S_ Consilier
R_ Tehnician radiografii
S_ Logoped
R_ Optician
S_ Asistent social
R_ Inginer mecanic
S_ Profesor

I_ Biolog
Î(E)_ Avocat
I_ Chimist
Î(E)_ Manager de v=nz\ri
I_ Astronom
Î(E)_ Crainic Radio/TV
I_ Tehinican de laborator
Î(E)_ V=nz\tor
I_ Inginer electrician
Î(E)_ Manager de restaurant
I_ Tehnician chimist
Î(E)_ Agent asigur\ri
I_ Cercet\tor [tiin]ific
Î(E)_ Manager motel

A_
C_
A_
C_
A_
C_
A_
C_
A_
C_
A_
C_
A_
C_

Creator de mod\
Func]ionar de asigur\ri
Dansator
Grefier (la tribunal)
Muzician
Casier banc\
Romancier
Profesor de afaceri
Actor/actri]\
Inspector bancar
Artist
Expert în taxe
Cânt\re]
Contabil

La st=nga fiec\rei denumiri de ocupa]ie vede]i o liter\: R, I, A, S, Î sau C. Aduna]i cu
grij\ num\rul de puncte pentru cele 7 ocupa]ii R [i scrie]i suma în spa]iul de mai jos pe Linia
2.
Face]i la fel pentru literele I,A,S,Î [i C.
Acuma aduna]i Linia 1 cu Linia 2 [i pune]i rezultatele pe Linia 3 pentru a ob]ine un scor
total.

Linia 1:
+
Linia 2 :

TOTAL: Linia 3:

_____
R

_____
I

_____
A

_____
S

_____
Î

_____
C

_____
R

_____
I

_____
A

_____
S

_____
Î

_____
C

_____
R

_____
I

_____
A

_____
S

_____
Î

_____
C

Ve]i folosi scorurile totale de pe Linia 3 pentru a face propria Cheie a Carierei folosind
modelul de mai jos.
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Cheiea carierei tale
Acum e[ti gata s\ î]i construie[ti Cheia carierei tale. Începe cu totalul num\rului de
puncte pe care îl ai pentru R, de pe Linia 3 a paginii anterioare. F\ un mic “x” pe graficul
de mai jos, deasupra lui R, pentru acest num\r. F\ la fel pentru celelalte litere: I, A, S, Î [i
C. Dup\ ce ai f\cut asta deseneaz\ o linie care s\ uneasc\ toate “x”-urile, ca s\ completezi
Cheia. Aceasta este Cheia Carierei tale!

Dup\ Dr. John Holland exist\ [ase tipuri de oameni: Realist, Investigativ, Artistic, Social,
Întreprinz\tor [i Conventional. Cele mai înalte scoruri de pe Cheia Carierei tale arat\ tipul
de personalitate care ]i se potrive[te cel mai bine.
Pe urmatoarele câteva pagini au fost listate mai multe slujbe. Ele sunt grupate în dou\
moduri:
1. Ocupa]iile sunt grupate în acord cu cele [ase tipuri de personalitate: Realist,
Investigativ, Artistic, Social, Întreprinz\tor [i Conventional.
2. Apoi, sub fiecare din aceste [ase tipuri, slujbele sunt grupate în grupe de munc\. De
exemplu vezi "Inginerie (05.01)". Lucr\torii din aceste grupe de slujbe au tr\s\turi
asem\n\toare - interese, deprinderi, abilita]i [i nivele de preg\tire.
C\uta]i între slujbele listate pentru dou\ sau trei tipuri de personalitate pozi]ionate cele
mai sus pe Cheia carierei voastre. Plasa]i un semn al\turi de aceea care v\ intereseaz\ sau
despre care a]i vrea s\ [ti]i mai multe.
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Ocupa]ia
Ocupa]ii Realiste
Plante [i animale
__ cresc\tor de animale
__ antrenor de animale
__ îngrijitor de câini
__ fermier
__ manager de ferm\
__ cresc\tor de pe[ti
__ p\durar
__ legumicultor
__ antrenor de cai
__ peisagist/gr\dinar
__ cioban
__ menajer\
__ supraveghetor p\[une
__ profesor voca]ionalagricultur\
__ îngrijitor de arbori
Siguran]a [i aplicarea legii
__ detectiv
__ pompier [ef
__ pompier
__ inspector P.S.I.
__ paznic de pescuit [i
vân\toare
__ investigator narcotice
__ paznic de parc
__ ofi]er de poli]ie
__ gardian public
__ agent de mediu
Inginerie
__ inginer aeronautic
__ inginer agronom
__ analist calitatea aerului
__ arhitect
__ inginer chimist
__ inginer construc]ii
__ inginer electric
__ tehnician electric
__ inginer electronist
__ tehnician electronist
__ tehnician instrumentar
__ supraveghetor terenuri
__ arhitect peisagist
__ tehnician laser

Tehnologii me[te[ug\re[ti
__ c\r\midar
__ tâmplar
__ instalator
__ instalator sanitar
__ tehnician electronic\
în avia]ie
__ tehnician cablu TV
__ reparator TV [i calculatoare
Tehnologie inginereasc\ __ electrician
__ reparator lifturi
__ controlor trafic aerian
__ reparator linii electrice
__ inspector construc]ii
__ proiectant comercial
__ reparator telefonie
__ tehnician inginerie
__ ma[inist
industrial\
__ lucr\tori foi metal
__ supraveghetor marin
__ lucr\tori structuri o]el
__ tehnician control poluare __ mecanic de avioane
__ operator transmisii
__ mecanic auto
radio/TV
__ mecanic diesel
__ inspector de siguran]\
__ reparator-instalator
__ tehnician ilustrator
furnale
__ tehnician trafic
__ l\c\tu[
__ mecanic frigidere
Management
__ reparator aparate foto
Mecanic
__ tehnician laborator
__ Manager fabric\ de prodentar
duse alimentare
__ optician
__ Manager fabric\ de proce__ operator tipar
sare a de[eurilor
__ acordor piane
__ Director tehnic\
__ instalator conducte
Radio/TV
__ Supraveghetor între]inere __ croitor sau creator de
îmbr\c\minte
__ Supraveghetor sta]ie de
__ restaurator mobilier
epurare
__ cizmar
Operare vehicule
__ buc\tar
__ pilot de avioane
__ tehnician dietetician
__ instructor de zbor
__ pilot elicopter
Operator sisteme
__ c\pitan de vas
__ operator boiler
__ [ofer pe ambulan]\
__ operator central\ elec__ [ofer autobuz
tric\
__ mecanic locomotiv\
__ inginer frigotehnist
__ [ofer taxi
__ operator sta]ie de epurare
__ [ofer camion
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

inginer materiale
inginer mecanic
inginer nuclear
inginer uzin\
inginer controlul polu\rii
inginer de securitate
inginer de vânz\ri
tehnician sofware
profesor arte industriale
designer unelte
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Ocupa]ii Realiste
(continuare)

__
__
__
__
__
__
__

matematician
metalurg
meteorolog
oceanograf
paleontolog
fizician
profesor [tiin]e fizice

Controlul calit\]ii
__ inspector avia]ie
__ inginer test\ri ma[ini
__ inspector echipamente telefonie
{tiin]e naturale
__ zoolog
Me[te[uguri
__ antropolog (fizic)
__ reparator dispozitive
__ biochimist
__ brutar
__ biolog
__ buc\tar
__ botanist
__ mecanic echipamente ferm\ __ inginer biomedicin\
__ mochetar
__ medic legist
__ geamgiu
__ entomolog
__ m\celar
__ genetician
__ zugrav
__ horticultor
__ inginer înregistr\ri
__ botanist
__ constructor acoperi[uri
__ cercetator stiin]ele solului
__ profesor [tiin]e naturale
Operare echipamente
__ operator buldozer
{tiin]e medicale
__ miner
__ anestezist
__ operator escavator
__ orelist
__ macaragiu
__ cardiolog
__ chiropractor
Tehnologii de produc]ie
__ dentist
__ operator cura]\torie uscat\
__ dermatolog
__ [lefuitor lentile de precizie
__ inspector controlul calit\]ii __ medic generalist
__ ginecolog
__ supraveghetor asamblare
__ internist
motoare
__ neurolog
__ obstetrician
Me[te[uguri artistice
__ oftalmolog
__ grafician
__ optometrician
__ bijutier
__ pediatru
__ taxidermist
__ psihanalist
__ radiolog
Ocupa]ii Investigative
__ chirurg
{tiin]e fizice
__ logoped
__ astronom
__ urolog
__ chimist
__ veterinar
__ analist mediu
__ geograf
Tehnologii de laborator
__ geolog
__ tehnician echipament
__ hidrolog
biomedical

__ tehnician chimist
__ tehnician laborator
dentar
__ tehnician dietetician
__ tehnician laborator
__ tehnician metalurg
__ farmacist
__ tehnician developare
filme
__ tehnician terapie fizic\
__ analist semin]e
__ tehnician medical ultrasunete
Matematic\ [i statistic\
__ programator calculator
__ analist financiar
__ statistician
__ analist sisteme
__ profesor de matematic\
Cercet\ri sociale
__ arheolog
__ antropolog
__ politolog
__ istoric
__ psihologie industrial\
__ sociolog
__ planificator urban

Ocupa]ii Artistice
Arte literare
__ editor c\r]i
__ critic
__ editorialist
__ editor filme
__ scenarist
__ scriitor
Arte vizuale
__ arhitect
__ profesor de arte
__ desenator anima]ii
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Ocupatii Artistice
(continuare)
__
__
__
__
__
__
__
__
__

designer imbr\c\minte
creator mod\
designer grafician
ilustrator
designer industrial
arhitect peisagist
pictor
fotograf
ilustrator tehnic

Teatru [i dans
__ actor/actri]\
__ comediant
__ dansator
__ instructor de dans
__ profesor de teatru
__ model
__ regizor de filme
__ crainic radio-TV
__ regizor de teatru
Muzic\
__ dirijor cor
__ compozitor
__ director muzical
__ profesor de muzic\
__ muzician
__ dirijor orchestr\
__ c=nt\re]

__ infirmier
__ specialist igien\ dentar\
__ infirmier(\)
__ instructor infirmieri (e)
__ terapeut ocupa]ional
__ fizioterapeut
__ asistent (\)
__ terapeut ocupa]ional
__ terapeut recrea]ional
__ terapeut respirator
__ psihopedagog
__ educator gradini]\
Ingrijirea copiilor [i adul]ilor
__ tehnician urgen]e medicale
__ infirmier spital
__ ajutor infirmier
Servicii educa]ionale, bibliotec\
__ director muzeu sau Zoo
__ bibliotecar
__ profesor, Universitate
__ profesor, Liceu
__ profesor, {coal\ Generala
__ profesor, Tehnologie
Sporturi
__ antrenor principal
__ atlet profesionist
__ instructor sportiv
__ arbitru
__ arbitru judec\tor

Ocupa]ii Sociale
Servicii sociale
__ consilier de carier\
__ clerici sau lucr\tori religio[i
__ psiholog clinic
__ îndrum\tor elevi/studen]i
__ purt\tor de cuv=nt
__ consilier [colar
__ psiholog [colar
__ asistent social
Îngrijire, terapie [i înv\]\m=nt special
__ antrenor recuperare fizic\

Ocupa]ii Întreprinz\toare
V=nz\ri
__ agent de burs\
__ fundraiser
__ agent de v=nz\ri, servicii
financiare
__ agent de v=nz\ri, asigur\ri
__ agent de v=nz\ri, imobilia-re
__ agent de v=nz\ri, auto
__ agent de v=nz\ri, birotic\
__ agent de v=nz\ri, compute-re
__ agent de turism

Servicii
__ func]ionar închirieri automobile
__ b\rbier (frizer)
__ cosmetician
__ înso]itor zbor
__ ghid pescuit/v=n\toare
__ coafor
__ manichiurist
__ maseur
__ organizator distrac]ii
__ func]ionar v=nz\ri
__ chelner
Legisla]ie
__ mediator
__ judec\tor
__ avocat, Dreptul Muncii
__ avocat, Drept Penal
__ avocat, Drept Civil
__ procuror
__ notar
Administrarea afacerilor
__ profesor universitar,
Institut de {tiin]e Economice
__ profesor universitar,
Academia de {tiin]e Economice
__ editor, publica]ii de profil
economic
__ manager de filial\
__ manager de magazin
__ director de resurse umane
__ director v=nz\ri
__ pre[edinte de banc\
__ agent achizi]ii
Finan]e
__ contabil
__ auditor
__ controlor
__ analist credite
__ consilier imprumuturi
__ analist cercetarea pie]ei
__ analist v=nz\ri, asigur\ri
__ trezorier
Vezi [i Ocupa]ii
Conven]ionale
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de asemenea
Ocupa]ii Întreprinz\toare Vezi
Siguran]\ [i aplicarea
(continuare)
legii.
Administrarea serviciilor
publice
__ Administrator, spital
__ terapeut
__ Director, comisia pt.
nev\z\tori
__ Director, [coala de asistente medicale
__ pre[edinte liceu
__ educator s\n\tate public\
__ director de [coal\
__ supraveghetor, [coli

Managementul afacerilor
__ manager, servicii alimentare
__ manager, servicii funerare
__ manager, departament
__ manager, servicii fast-food
__ manager, centru balneoclimateric
__ manager, hotel sau motel
__ manager, pia]\
__ manager, magazine endetail
__ manager, autobaz\

Comunica]ii
__ Criptolog
__ Editor, ziar
__ Editor, publica]ii [tiin]ifice
[i tehnice
__ regizor radio/[tiri TV
__ Reporter
__ Traduc\tor

Contracte [i reclama]ii
__ manager rezerv\ri
__ responsabil reclama]ii
__ administrator contracte
__ agent literar
__ agent imobiliar

Promovare
__ director, strângere de fonduri
__ lobbyist
__ manager, publicitate
__ reprezentant rela]ii publice
Aplicarea prevederilor
egale
__ examinator bancar
__ inspector vamal
__ inspector imigr\ri
__ inspector sanitar
__ inspector financiar
__ inspector de securitate

!

Ocupa]ii Conven]ionale
Sectorul administrativ
Administrative
__ grefier
__ consilier creditare
__ examinator [coal\ de
[oferi
__ consilier sprijin financiar
__ administrator
__ secretar
__ func]ionar prim\rie

Sectorul Matematic
__ analist contabil
__ arhivar
__ evaluator cereri asigurare
__ agent asigur\ri
__ statistician
__ agent taxe
Vezi de asemenea
Finan]e, la Ocupa]ii
Întreprinz\toare
Sectorul Financiar
__ trezorier
__ casier
__ func]ionar oficiu po[tal
__ func]ionar agen]ie de
bilete
__ vânz\tor de bilete
Comunica]ii
__ operator centru de comunica]ii
__ reprezentant servicii clien]i
__ dispecer între]inere
__ func]ionar hotel
__ recep]ioner hotel
__ agent rezerv\ri, linii
aeriene
__ dispecer taxi
__ operator telefonic
__ procesare înregistr\ri
__ dactilograf
__ operator terminal calculator
__ operator amprente digitale
__ arhivar
__ po[ta[
__ technician înregistr\ri
medicale
__ functionar rezerv\ri
__ stenograf

Recomand\ri:
z Dup\ aceste exerci]ii, ai trei liste cu profesii care [i s-ar potrivi. Este posibil ca
rezultatele ob]inute s\ difere de la un exerci]iu la altul [i atunci este bine s\ analizezi argumentele care sus]in fiecare rezultat.
z Important este ca alegerea pe care o faci s\ corespund\ a[tept\rilor tale despre
carier\.
z Înainte de a lua o decizie afl\ informa]ii cât mai exacte despre ce presupune
fiecare profesie în parte [i ce aptitudini [i studii î]i sunt necesare. Afl\ în capitolul urm\tor care sunt posibilele surse de informare.
z Nu a[tepta s\ te descopere cineva, mi[c\-te singur spre cariera ta [i informeaz\te înainte de a lua o decizie.

22
EXERCI}IUL 7

M\ cunosc. Ce fac mai departe?
Felicit\ri! Ai terminat de f\cut primul pas care te ajut\ se te orientezi în cariera ta.
Meri]i o vacan]\! Va fi o vacan]\ deosebit\, cum nu ai mai avut niciodat\. De ce?

Pentru c\
tocmai ai
primit ca
premiu un
balon cu care
vei face o
c\l\torie `n
jurul lumii!

Ai în balon 1 radio [i 10 cutii. Fiecare cutie cânt\re[te 2 kg. În fiecare cutie
este o dorin]\ de-a ta, un lucru pe care ]i-l dore[ti în via]\:
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E[ti preg\tit? Ai emo]ii? DRUM BUN!
Ca s\ te ridici, s\ porne[ti în marea aventur\ trebuie doar s\ arunci o cutie. Doar
a[a balonul va pluti deasupra tuturor ]\rilor. Arunc\ o cutie!
Gata! Plute[ti! Vezi oamenii, casele, gr\dinile din ce în ce mai mici. Acum po]i
s\ te gânde[ti [i s\ r\spunzi la câteva întreb\ri:
1. Ce era în cutia pe care ai aruncat-o?
........................................................................................................
2. Ce sim]i acum, când [tii c\ nu vei mai avea niciodat\ acel lucru?
........................................................................................................
........................................................................................................
Priveli[tea de la o în\l]ime atât de mare î]i taie r\suflarea. Aceast\ senza]ie este
de scurt\ durat\. Deodat\, auzi la radio o voce agitat\ care î]i spune: “Te apropii
de o zon\ cu vânturi foarte puternice. Pentru a putea merge mai departe în siguran]\, trebuie s\ te ridici deasupra vânturilor. Pentru aceasta, trebuie s\ u[urezi
balonul cu 6 kg. Arunc\ 3 cutii!”
Stai o clip\ [i prive[ti cutiile din jurul t\u. Oare, de care nu ai nevoie? În sfâr[it,
alegi 3 [i le arunci.
Balonul începe s\ urce. Vezi cum vânturile trec pe sub balonul t\u. Gata, e[ti în
siguran]\ din nou. Prive[ti în jur, atmosfera este clar\, vezi mun]ii în dep\rtare.
E[ti lini[tit! Acum po]i r\spunde la trei întreb\ri:
1. Ce era în cutiile pe care le-ai aruncat?
........................................................................................................
2. Ce sim]i acum, când [tii c\ nu vei mai avea niciodat\ acele lucruri?
........................................................................................................
........................................................................................................
3. Dac\ ai fi putut arunca doar dou\, ce cutie ai fi p\strat? De ce?
........................................................................................................
........................................................................................................
Prive[ti în jos [i î]i dai seama c\ ai ajuns deasupra oceanului. Ce superb! Vezi
doi delfini care sar din ap\. În larg, mici, mici de tot se v\d vapoare care stârnesc
valuri în urma lor. Totul pare rupt dintr-o poveste. Parc\ nimic r\u nu se poate
întâmpla. {i totu[i ... O lumin\ puternic\ br\zdeaz\ cerul [i vezi ni[te nori negri
venind repede spre tine. Î]i dai seama c\ te afli în mijlocul unei furtuni! Se porne[te
o ploaie puternic\.
Auzi aceea[i voce agitat\ la radio care î]i spune c\ trebuie s\ mai arunci 2 cutii.
Doar a[a balonul va fi suficient de u[or ca s\ poat\ trece repede prin zona cu furtun\ [i s\ nu te pr\bu[e[ti în ocean.
În grab\, te hot\r\[ti [i arunci 2 cutii!
OK! E bine, ai trecut! E iar\[i lini[te. Plute[ti.
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1. Ce cutii ai aruncat acum?
........................................................................................................
........................................................................................................
2. Ce te-a f\cut s\ alegi aceste dou\ cutii?
........................................................................................................
........................................................................................................
{i plute[ti, [i plute[ti! Sim]i c\ldura blând\ a soarelui. Prive[ti la ora[ele care se întind
de jur-împrejur. Ai parcurs mai mult de trei sferturi din drum. A fost frumos, dar parc\
sim]i o u[oar\ bucurie la gândul întoarcerii acas\. Doar mai ai înc\ 4 cutii cu dorin]e pe
care le vei putea îndeplini de îndat\ ce vei ajunge. În zare, apare câmpul pe care vei ateriza. Vezi [i alte baloane [i te sim]i în siguran]\. Dar, ce se întâmpl\?!? Balonul nu mai
merge drept. Începe s\ piard\ din în\l]ime!
Verifici în grab\ rezervorul cu aer cald. Surpriz\!!! Acesta este aproape gol. Î]i dai
seama c\ balonul trebuie u[urat pentru a putea ateriza.
Arunci o cutie!
Nu e suficient!
O arunci [i pe a doua!
Acum e bine! Balonul plute[te [i te apropii de locul de aterizare. Oamenii, casele,
gr\dinile devin tot mai mari.
E[ti acas\. Totul este cunoscut. E bine!
Sim]i o u[oar\ zdruncin\tur\. Gata! Ai ajuns! E[ti din nou acas\! Ai c\l\torit în jurul
lumii, de-a lungul întregului glob p\mântesc f\r\ s\ ]i se întâmple nimic r\u!
Observi c\ ]i-au mai r\mas doar dou\ cutii în co[ul balonului. Aceste ultime cutii au
fost ALESELE sau au r\mas din gre[eal\ în urma unor alegeri f\cute în grab\? Numai tu
cuno[ti r\spunsul.
1. Se poate ca în aceste cutii s\ fie cele mai importante dorin]e ale tale?
........................................................................................................
........................................................................................................
2. Care a fost momentul cel mai greu? De ce?
........................................................................................................
........................................................................................................
3. Ce sim]i acum când te gânde[ti la tot ceea ce era în cutiile pe care le-ai aruncat?
........................................................................................................
........................................................................................................
4. Ce sim]i acum când te gânde[ti la tot ceea ce este în cutiile pe care le-ai p\strat?
........................................................................................................
........................................................................................................
5. Cât de importante sunt pentru tine cele 2 dorin]e din cutiile care ]i-au r\mas?
........................................................................................................
........................................................................................................
6. Cum crezi c\ te vor ajuta aceste 2 dorin]e în reu[ita în carier\?
........................................................................................................
........................................................................................................
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CAPITOLUL

III

CINE M| POATE
ÎNDRUMA CU PRIVIRE
LA CARIERA MEA?
Din lista de profesii care ]i se potrivesc, pe care ai ob]inut-o în
exerci]iile anterioare, po]i s\ î]i alegi una, dou\ sau mai multe despre care
s\ afli mai mult: ce studii ai nevoie pentru a accesa o anumit\ profesie,
care sunt responsabilit\]ile, dac\ se desf\[oar\ în birou sau pe teren, care
este programul de lucru [i de ce nu, care sunt cele mai mici sau cele mai
mari salarii în domeniul care te intereseaz\. În acest capitol vei afla de unde
po]i ob]ine aceste informa]ii, cu cine ai putea s\ vorbe[ti [i de ce fel de
abilit\]i ai nevoie. Oricum decizia î]i apar]ine, îns\ e bine s\ iei o decizie în
cuno[tin]\ de cauz\ (având cât mai multe informa]ii).

EXERCI}IUL 1

Eu cu cine vorbesc?
Noteaz\ pe o foaie de hârtie toate persoanele [i institu]iile care crezi c\ te pot
ajuta. Dup\ ce le-ai scris a[eaz\-le în ordinea în care le vei contacta pentru a discuta cu ace[tia despre ce înseamn\ o carier\ [i cum s\-]i alegi profesia potrivit\.
R\spunde la urm\toarele întreb\ri:
1. Cum po]i s\ contactezi persoana sau institu]ia la care te-ai gândit? Prin telefon, e-mail, direct printr-o vizit\ sau printr-o scrisoare?
2. La cine ai apelat?
3. De unde ai ob]inut cele mai importante informa]ii?
Informa]ii utile: Exemple de persoane [i institu]ii pe care le po]i contacta:

La cine po]i apela?
P\rin]ii [i al]i membri ai familiei

Ce ai de f\cut?
G\se[te un moment [i roag\-i s\ î[i fac\ timp s\ te asculte [i
s\ stea de vorb\ cu tine.

Profesorul diriginte sau orice alt profeVorbe[te cu ei la or\ sau întreab\-i în pauz\ când au timp s\ te
sor în care ai încredere
asculte.

Consilierul / psihologul [colar

Mergi la Cabinetul de Consiliere din [coal\. Dac\ nu exist\
întreab\ profesorul diriginte unde se afl\ Centrul Jude]ean de
Asisten]\ Psihopedagogic\.

Afl\ unde este sediul Agen]iei Jude]ene de Ocupare a For]ei de
Consilierul / Inspectorul specializat pe
Munc\. Mergi la sediu [i programeaz\-te pentru o discu]ie cu unul
probleme de orientare în carier\
din consilieri.
Intereseaz\-te care sunt organiza]iile neguvernamentale din
Psihologi, asisten]i sociali sau al]i spelocalitatea ta [i programeaz\-te pentru o discu]ie cu unul dintre
ciali[ti din organiza]ii neguvernamentale
speciali[ti (ex. Centrul de Informare Profesional\, Orientare `n
care au programe adresate tinerilor
Carier\ [i Plasament – CIPO Ia[i)
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!

Re]ine!
z Apeleaz\ la toate cuno[tin]ele pe care le ai pentru a te îndruma spre serviciile

de orientare [colar\ [i profesional\.
z Cele mai multe informa]ii le po]i g\si la persoane care practic\ profesia care te

intereseaz\.
z Când ai g\sit persoanele potrivite cu care s\ vorbe[ti, fii sincer [i vei fi ascultat

cu interes.
z P\streaz\ o list\ cu persoanele [i institu]iile la care po]i apela pentru a o putea

completa când î]i vine o nou\ idee.
z Internetul este o alt\ resurs\ important\ care poate fi folosit\ atât pentru iden-

tificarea de alte institu]ii la care te po]i adresa cât [i pentru a ob]ine informa]ii
suplimentare despre ce presupun anumite profesii care te intereseaz\.

EXERCI}IUL 2

Eu [tiu s\ comunic?
Comunicarea este principalul mijloc prin care ne putem face cunoscute
nevoile, dorin]ele, interesele, prin care se pot ob]ine [i transmite informa]ii.
Comunicarea poate fi:
1. Direct\ – când dou\ sau mai multe persoane discut\ direct, fa]\-în-fa]\ sau
indirect\ – când dou\ sau mai multe persoane comunic\ folosind diferite
mijloace: telefon, scrisoare, scrisoare electronic\ (e-mail), fax etc.
2. Verbal\ – vorbirea propriu-zis\, nonverbal\ – postura, mimica, gestica în
timpul vorbirii (surâsul sau zâmbetul, privirea aprobativ\, strângerea de mân\, gesturile amical-familiare etc.) [i paraverbal\ – tonalitatea, ritmul, intona]ia, volumul
vocii.
Pentru fiecare din afirma]iile de mai jos care se refer\ la abilit\]i de comunicare, face]i un X în coloana care vi se potrive[te:

Abilit\]i de comunicare
Când vorbesc ceilal]i, eu nu îi
întrerup.
Tonul vocii mele este normal (nici
prea tare, nici prea încet).
Am grij\ s\ nu domin discu]ia.
Într-o discu]ie vorbesc cam la fel de
mult ca ceilal]i, nici mai mult, nici
mai pu]in.
Privesc oamenii în fa]\ când
vorbesc cu ei.
Stau fa]\-în-fa]\ cu cel cu care
vorbesc, nu îi întorc spatele [i nici
nu stau cu bra]ele încruci[ate.
Nu îi critic pe ceilal]i.

Întotdeauna

Des

Câteodat\

Niciodat\

4

3

2

1
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Când cineva îmi vorbe[te îi ar\t c\
îl ascult cu interes [i particip la
discu]ie.
Când comunic exprim ceea ce
simt nu doar ceea ce gândesc.
Îi încurajez `i pe cei din jurul meu
s\ comunice.
Când întreb ceva, ar\t celuilalt c\
a[tept cu interes r\spunsul.
Nu judec persoana care vorbe[te ci
ceea ce spune [i cum spune.
Într-o discu]ie îmi spun punctul de
vedere f\r\ a-i întrerupe sau jigni
pe ceilal]i.
Mesajele pe care eu le comunic
sunt în]elese de ceilal]i.
Într-o discu]ie pe o anumit\ tem\
îmi exprim opiniile la obiect, concis.

Adun\ toate punctele pe care le-ai ob]inut pentru a vedea care este nivelul
abilit\]ilor tale de comunicare.
I. Abilit\]i de comunicare EXCELENTE - un punctaj între 48 – 60
II. Abilit\]i de comunicare BUNE - un punctaj între 40 – 47
III. Abilit\]i de comunicare MEDII - un punctaj între 28 – 39
IV. Abilit\]i de comunicare SLABE - un punctaj între 15 – 27
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EXERCI}IUL 3

Cum pot s\ comunic mai bine?
Uneori nu este u[or s\ spui ceea ce gânde[ti. În aceste situa]ii expresia fe]ei
arat\ celorlal]i ceea ce gânde[ti [i nu ceea ce spui. Putem controla mai u[or vorbele (comunicarea verbal\), îns\ este mai greu de controlat mimica, gestica (comunicarea nonverbal\ = limbajul corpului), intona]ia [i ritmul vorbirii (comunicarea
paraverbal\). Pentru a comunica mai bine, rezolv\ exerci]iile de mai jos.

A. Ana s-a
a întâlnit cu Mona [i Mihai. Cite[te dialogul care are loc între ei. Este bine s\ [tii c\ în
casetele dreptunghiulare sunt vorbele spuse de cei 3 copii, iar în nori[ori sunt trecute gândurile lor.

R\spunde la urm\toarele întreb\ri:
1. Unele personaje spun exact ceea ce gândesc. Care sunt acestea?
........................................................................................................
........................................................................................................
2. Ce simte fiecare personaj? Ce te face s\ crezi asta?
........................................................................................................
........................................................................................................
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B. Dup\ ce a felicitat-o
o pe Ana, Mihai a plecat la [trand unde s-a
a întâlnit cu Ema [i Radu.
Privete cu aten]ie imaginile de mai jos! Observ\ expresiile de pe fa]a fiec\rui personaj.

R\spunde la urm\toarele întreb\ri:
1. Expresia fe]ei lui Radu exprim\ gândurile pe care acesta le are?
........................................................................................................
........................................................................................................
Completeaz\ în spa]iul din imagine ceea ce crezi c\ r\spunde Radu.
2. Expresia de pe fa]a Emei exprim\ gândurile pe care aceasta le are?
........................................................................................................
........................................................................................................
Completeaz\ în spa]iul din imagine ceea ce crezi c\ r\spunde Ema.
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C. Te întâlne[ti cu un prieten/o prieten\ despre care tocmai ai aflat c\ a luat examenul de
capacitate cu not\ mare. Scrie mai jos ce îi spui pentru a-ll felicita sau a o felicita [i a-]]i
exprima bucuria pentru reu[ita lui/ei:

Du-tte în fa]a oglinzii [i transmite mesajul pe care l-a
ai scris! Acest lucru te ajut\ s\ devii cât mai conving\tor!

!

Re]ine!
z Comunicarea nu este întotdeauna foarte eficient\ din cauza unor bariere care

diminueaz\, amplific\, împiedic\ sau deformeaz\ mesajele: deficien]e de exprimare, folosirea cuvintelor cu sensuri diferite sau a unor expresii personale pe
care ceilal]i nu le în]eleg, emo]ii necontrolate, idei preconcepute, zgomotul,
imposibilitatea interlocutorilor de a se vedea, bruiaje sau întreruperi care apar
din cauza mijloacelor tehnice (ex. telefon, foaie de hârtie de proast\ calitate,
scris urât, neclar sau cu gre[eli de ortografie [i exprimare) etc.
z Comunicarea eficient\ înseamn\ [i ascultarea cu interes a celorlal]i. {i în

ascultare exist\ bariere cum ar fi: ascultarea pasiv\ (gândul zboar\ în alt\
parte); ascultarea evaluativ\ (ascult\torul judec\ ceea ce aude [i nu mai ascult\
pân\ la cap\t); ascultarea neatent\ (din cauza oboselii, emo]iilor etc.); preocuparea pentru „Oare cum s\ r\spund?“ care te face s\ nu mai auzi tot ce ]i se
spune; întreruperea (din entuziasm, plictiseal\, ner\bdare, emo]ie, dorin]\ de
a spune ceva, lipsa de sensibilitate fa]\ de persoana care vorbe[te etc.)
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!

Recomand\ri!
Exist\ mai multe metode de îmbun\t\]ire a comunic\rii:

 S\-]i spui opiniile f\r\ s\ ataci. S\ evi]i critica, etichetarea [i s\ pui accentul în conversa]ie
pe comportament [i nu pe persoan\.

A{A DA!
Când nu m\ la[i s\ merg la discotec\ m\ simt frustrat pentru c\ nu ai încredere în mine."
„Sunt nervos când nu m\ ascul]i. Când sunt întrerupt uit ce vroiam s\ spun."

A{A NU!
„Vreau s\ merg la discotec\! Niciodat\ nu m\ la[i
s\ merg!”
„Niciodat\ nu m\ la[i s\ termin.” sau „Totdeauna
vorbe[ti numai tu.”

„M\ deranjeaz\ c\ nu î]i pui la loc lucrurile pentru
c\ mama m\ ceart\ când este dezordine în camer\.”



„E[ti un lene[! Niciodat\ nu faci nimic!”

S\ vorbe[ti despre emo]iile pe care le sim]i.

A{A DA!

A{A NU!

Simt c\-mi vine s\ plâng când nu m\ la[i s\ merg
în ora[ cu prietenii mei."

„Niciodat\ nu m\ la[i s\ merg nic\ieri!”
„Niciodat\ nu faci ceea ce spui.”

„Sunt nemul]umit când nu î]i respec]i promisiunile."

 S\ comunici direct, deschis [i onest, f\r\ a deranja sau a fi agresiv [i f\r\ a considera c\ ai
întotdeauna dreptate.

A{A DA!
“Eu ]i-am împrumutat ni[te bani. Mi-ar pl\cea s\
mi-i dai cât mai curând posibil.”

A{A NU!
„Trebuie s\-mi dai banii.” sau „Ai o datorie la mine.
Când ai de gând s\-mi dai banii înapoi?”

“Da, cred c\ ai dreptate. Mul]umesc pentru
în]elegere.”



S\ ascul]i cu interes tot ceea ce ]i se spune.

„O s\-]i dau banii când o s\-i am.”
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EXERCI}IUL 4

{tiu s\ vorbesc la telefon?
Cel mai adesea, primul contact între cel care vrea s\ se angajeze [i angajator
este unul telefonic. De aceea spunem c\ O CONVORBIRE TELEFONIC| pentru
un post î]i poate DESCHIDE sau ÎNCHIDE drumul spre angajare.
Pentru ca o convorbire telefonic\ s\ fie eficient\ trebuie s\ respect\m câteva
reguli. Încearc\ s\ r\spunzi la întreb\rile de mai jos pentru a afla cât de bine [tii
s\ vorbe[ti la telefon. Este bine s\ [tii c\ întreb\rile se refer\ la acele convorbiri
telefonice în care chiar ai ceva de transmis sau de aflat [i nu la acele telefoane date unor prieteni pentru a mai trece timpul.
1. Ce faci înainte de a forma num\rul dorit?
 A. Îmi notez aspectele importante pe care le voi discuta.
 B. Nu preg\tesc nimic special, improvizez, sunt spontan.
2. Cât de repede vorbe[ti la telefon?
 A. Vorbesc mai repede sau mai lent decât în mod obi[nuit.
 B. Vorbesc normal, ca într-o convorbire fa]\ în fa]\.
3. Când vorbe[ti la telefon:
 A. Prefer s\ fie lini[te în jurul meu.
 B. M\ adaptez condi]iilor, nu m\ deranjeaz\ zgomotul sau alte discu]ii din
jurul meu.
4. Cât de mult dureaz\ o convorbire telefonic\ de-a ta?
 A. Nu sunt atent la trecerea timpului, nu conteaz\ cât de mult vorbesc.
 B. Îmi impun s\ nu vorbesc foarte mult, s\ nu pierd timp f\r\ rost.
5. Ce faci în momentele de lini[te sau de pauz\ dintr-o convorbire
telefonic\?
 A. Încerc s\ le scurtez revenind la tema discu]iei.
 B. Uneori a[tept pentru c\ [tiu c\ aceste pauze sunt necesare în comunicare pentru c\ ofer\ timp de gândire.
6. Când e[ti nervos sau obosit cum te compor]i la telefon?
 A. Îmi ascund starea de oboseal\ sau nervozitate [i vorbesc calm, amabil.
 B. Nu m\ controlez, ridic tonul, uit formulele de polite]e etc.
7. Ce faci când trebuie s\ a[tep]i la telefon câteva zeci de secunde?
 A. M\ gândesc la alte probleme pe care le am de rezolvat în ziua respectiv\.
 B. Profit de ocazie pentru a revedea ce am de discutat.
8. Cum reac]ionezi când ]i se spune c\ persoana c\utat\ lipse[te?
 A. Sunt surprins, nu [tiu ce s\ spun [i închid.
 B. Comunic problema pentru care am sunat [i întreb dac\ pot discuta cu
altcineva sau când pot reveni.
9. Ce p\rere ai despre urm\toarea afirma]ie: „Zâmbetul se aude la
telefon, deci zâmbe[te!”
 A. Este o afirma]ie f\r\ sens.
 B. Este adev\rat\, zâmbetul face parte din comunicarea nonverbal\.
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Verific\ în tabelul de mai jos r\spunsurile [i acord\-]]i
câte 1 punct pentru fiecare r\spuns corect:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A.

1 pct

0 pct

1 pct

0 pct

0 pct

1 pct

0 pct

0 pct

0 pct

B.

0 pct

1 pct

0 pct

1 pct

1 pct

0 pct

1 pct

1 pct

1 pct

~ntrebare:

TOTAL PUNCTE

1-3 puncte – Persoanele care ob]in între 1 [i 3 puncte nu [tiu c\ o convorbire
telefonic\ este eficient\ când se respect\ câteva reguli. Dac\ e[ti
în aceast\ situa]ie cite[te cu aten]ie recomand\rile de mai jos.
4-6 puncte – Persoanele care ob]in între 4 [i 6 puncte cunosc în mare parte regulile unei comunic\ri eficiente la telefon. Pentru îmbun\t\]irea
abilit\]ilor de comunicare nu uita c\ la telefon, vocea tr\deaz\ mai
mult decât crezi, emo]iile. Încearc\ s\ fii cât mai concis [i mai clar.
Dac\ e[ti în aceast\ situa]ie cite[te cu aten]ie recomand\rile de
mai jos.
7-9 puncte – Persoanele care ob]in între 7 [i 9 puncte cunosc [i respect\ regulile unei convorbiri telefonice eficiente. Dac\ e[ti în aceast\
situa]ie înseamn\ c\ e[ti politicos [i conving\tor în comunicarea la
telefon, cuno[ti formulele care î]i asigur\ succesul la telefon.

!

Re]ine!
z Când vorbe[ti la telefon e[ti judecat dup\: CE spui, CUM spui, CUM ascul]i,

CUM reac]ionezi.
z Telefonul pe care îl dai trebuie s\-]i deschid\ drumul spre interviu [i spre anga-

jare. De aceea e bine:
-

S\ te informezi cât mai exact despre postul pe care îl vrei.

-

S\ faci dinainte un plan cu ce vrei s\ spui.

-

S\ dai telefon dintr-o camer\/spa]iu unde este lini[te.

-

S\ iei noti]e în timp ce ascul]i.

-

S\ ascul]i cu aten]ie întreb\rile.

-

S\ r\spunzi scurt [i la obiect.
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!

Recomand\ri!

1. CE SPUI
-

Salut\: Bun\ diminea]a/ziua!

- Prezint\-te (nume [i prenume): Numele meu este/
M\ numesc ……………… .
- Spune de ce ai sunat: Am sunat ca urmare a
anun]ului dumneavoastr\/institu]iei dumneavoastr\
din ziarul ……..., anun] referitor la postul de …….
- Cere s\ vorbe[ti cu o anumit\ persoan\: A[ dori s\
vorbesc cu d-nul/d-na care se ocup\ de angaj\ri, dac\
se poate. sau solicita]i informa]ii despre aceast\ persoan\: Îmi pute]i spune numele persoanei cu care trebuie s\ iau leg\tura?
- Când ]i se d\ leg\tura cu persoana de contact,
salut\ [i prezint\-te din nou.
- R\spunde]i la întreb\rile adresate scurt, clar, la
obiect, dând cât mai multe informa]ii despre dumneavoastr\ (informa]ii care v\ avantajeaz\).
- Dac\ nu reu[i]i s\ lua]i leg\tura cu persoana de contact, l\sa]i un mesaj complet care s\ con]in\: nume [i
prenume, motivul pentru care a]i sunat, telefonul la care
v\ poate contacta [i perioada în care pute]i fi g\sit sau
data [i ora când ve]i reveni cu telefonul (în caz c\ nu
ave]i un telefon la care s\ pute]i fi g\sit).
- Mul]ume[te la final [i salut\: V\ mul]umesc pentru
informa]ii! La revedere!

2. CUM SPUI
 Adreseaz\-te cu amabilitate, fii entuziast [i optimist, zâmbe[te în timp ce vorbe[ti. Toate acestea
demonstreaz\ angajatorului c\ ai încredere în for]ele
proprii.
 Folose[te un ton al vocii [i o vitez\ de vorbire normale. Vocea tare, pi]ig\iat\, nervoas\ sau vocea joas\,
[optit\ irit\. Vorbitul prea repede sau prea rar, cu ezit\ri
poate enerva.

3. CUM ASCUL}I
 Ascult\ pân\ la cap\t întreb\rile sau ce are de spus
interlocutorul. Nu te gr\bi s\ dai r\spunsurile, c\ci po]i
gre[i sau po]i l\sa impresia de dezorganizare.
 Nu contrazice direct pentru c\ îl po]i enerva pe cel
cu care stai de vorb\.


Ascult\ activ, las\ impresia c\ e[ti foarte atent.
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4. CUM REAC}IONEZI
 Nu reac]iona brusc, brutal, crezând c\ cel\lalt nu te
vede [i nu-[i poate da seama. Vocea tr\deaz\ foarte u[or
interesul/dezinteresul, calmul/agita]ia, seriozitatea/neseriozitatea.


Fii scurt, c\ci timpul înseamn\ bani.

 Dac\ se întrerupe leg\tura telefonic\, chiar dac\
acest lucru s-a întâmplat aproape de finalul convorbirii,
sun\ din nou pentru a încheia într-un mod politicos convorbirea.

EXERCI}IUL 5

Cum pot comunica prin mesaje electronice?
Mul]i angajatori prefer\ mesajele electronice sau e-mail-urile (e-mail = electronic mail = po[t\ electronic\) de a intra în contact cu posibilii candida]i la postul
scos la concurs pentru c\ acestea sunt mai ieftine [i mai rapide.
Ca [i convorbirea telefonic\, un mesaj electronic corect formulat î]i poate
cre[te [ansele de a fi chemat la un interviu.
Cite[te anun]ul de mai jos:
SC MOBILA SA Ia[i angajeaz\ mecanic pentru parcul auto. Cerin]e: calificare
în domeniu, diplom\ de bacalaureat sau de absolvire a unei [coli profesionale, permis auto. Experien]a în domeniu constituie un avantaj. CV se trimit la e-mail:
iasi@mobila.ro.
Iat\ unul din r\spunsurile pe care le-a primit firma:
“From: kamikaze@yahoo.com
Sent: Wednesday, July 12, 2006 12:33 PM
To: iasi@mobila.ro
Subject:
Daca eu am terminat 8 clase [i-am facut un curs de calificare in meseria de ajutor mecanicauto pot sa ma angajez la dumnevbostra.nu am m+ai lucrat nicaiei
Georgel Popescu”

Ce a gre[it Georgel `n mesajul de mai sus?

Cum ar fi trebuit Georgel s\ scrie acest mesaj?

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

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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INFORMA}II UTILE

Pentru a r\spunde la un anun] care are ca posibilitate de contact
doar o adres\ de e-mail, trebuie s\ urmezi câ]iva pa[i:

1. S| Î}I FACI O ADRES| DE E-MAIL
UNDE îmi pot face o adres\ de e-mail?
- la un internet-caffe, la laboratorul de informatic\ din [coal\, la biblioteca [colii
sau biblioteca comunal\, la un prieten, vecin, cuno[tin]\, la centrele de plasare a
for]ei de munc\, la centrele de tineret sau la alte organiza]ii neguvernamentale
care au programe adresate tinerilor, oriunde ai acces la un calculator conectat la
internet.
CUM îmi pot face o adres\ de e-mail?
- Alege unul dintre servere-le care ofer\ g\zduire gratuit\ a unui cont de e-mail
pe internet: www.yahoo.com, www.gmail.ro, www.hotmail.com, www.k.ro etc.
- Roag\ angajatul de la internet-caffe, pe profesorul de informatic\ sau pe cineva care are deja o adres\ de e-mail s\ te ajute. Po]i s\-]i faci [i singur o adres\
dac\ urmezi exact pa[ii descri[i pe server-ul ales de tine.
CE FEL DE adres\ de e-mail este bine s\ am?
- Pentru a comunica cu posibili angajatori adresa de e-mail trebuie s\ con]in\
numele [i prenumele t\u [i poate avea diferite forme ca:
popescunicoleta@yahoo.com
ion_georgescu@gmail.com
maria-ionescu@hotmail.com
popesculenuta2006@yahoo.com
l_popescu@yahoo.com

2. S| TRIMI}I UN MESAJ DE PE ADRESA TA DE
E-MAIL LA ADRESA DE E-MAIL DIN ANUN}
a. Mesajul poate fi trimis pentru a solicita mai multe informa]ii. Pentru
aceasta completeaz\ toate câmpurile care apar în fereastra care se deschide cu comanda: compose mail, new mail message, create mail etc., ca în exemplul de mai jos:
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b. Mesajul poate fi trimis pentru a r\spunde anun]ului [i a trimite
toate documentele cerute (Curriculum Vitae, Scrisoare de Inten]ie).
Pentru aceasta completeaz\ toate câmpurile care apar în fereastra care se
deschide cu comanda: compose mail, new mail message, create mail etc., ca în
exemplul de mai sus [i pune în ata[amentul mesajului documentele solicitate.
Pentru a ata[a un document `n format electronic trebuie s\ dai clic cu mouse-ul
pe c\su]a numit\ Attach Files (= ata[eaz\ documente).

În acest moment va ap\rea pe ecranul calculatorului o fereastr\ ca cea de mai jos:
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Pasul urm\tor este s\ dai click pe c\su]a Browse (= caut\) pentru a g\si în calculator, primul document pe care vrei s\ îl ata[ezi (de exemplu Curriculum Vitae).
Documentul se ata[eaz\ dând dublu clic pe el.

Pentru a ata[a un alt document, de exemplu, Scrisoarea de Inten]ie procedezi
la fel ca mai sus îns\ dând comenzile pe rândul urm\tor (în cazul nostru File 2).
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Când ai terminat de ata[at toate documentele, trebuie s\ dai clic pe c\su]a
Attach Files pentru a da posibilitatea calculatorului s\ încarce în mesajul t\u documentele.

Va trebui s\ a[tep]i un timp pân\ va ap\rea fereastra de mai jos care î]i d\ posibilitatea s\ revii la mesajul ini]ial prin comanda Continue to message (= continu\
mesajul).
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Când ai revenit la mesajul ini]ial, verific\ dac\ toate câmpurile din fereastr\
sunt completate, dac\ documentele sunt ata[ate [i scrie un mesaj simplu c\tre
posibilul angajator. Pentru a trimite mesajul, folose[te comanda Send (= trimite) [i
a[teapt\ pân\ apare pe ecran fereastra cu mesajul Message sent (=mesaj trimis).

3. S| Î}I VERIFICI ADRESA DE E-MAIL
Este bine s\ `]i verifici adresa de e-mail periodic, cel pu]in de dou\
ori pe s\pt\mân\ pentru a nu pierde o eventual\ invita]ie la interviu.

!

Re]ine!
z E-mail-ul nu este altceva decât o scrisoare dar electronic\. E-mail-ul pe care îl

trimi]i la posibilii angajatori trebuie s\ respecte regulile unei Scrisori oficiale,
a[a cum le-ai înv\]at la [coal\. Succesul unor scrisori nu este întâmpl\tor. Când
scrii o scrisoare trebuie s\ cuno[ti [i s\ respec]i regulile gramaticale [i anumite
reguli de scriere. De asemenea este bine s\ respec]i câ]iva pa[i:
1. Gânde[te-te pentru ce vrei s\ scrii aceast\ scrisoare, ce vrei s\ transmi]i
sau s\ ob]ii de la cel care o prime[te.
2. Vezi dac\ ai toate informa]iile de care ai nevoie pentru a scrie aceast\
scrisoare [i afl\ de unde le po]i c\uta. (de exemplu: numele firmei, numele
sau func]ia persoanei cu care trebuie s\ iau leg\tura, cât mai multe informa]ii despre post etc.)
3. Scrie o ciorn\ cu tot ceea ce vrei s\ spui în scrisoare.
Orice scrisoare cuprinde:


Introducere – trebuie s\ con]in\ formulele de polite]e, s\ fie scurt\ [i s\
atrag\ aten]ia celui care o cite[te;



Cuprins – trebuie s\ fie logic [i s\ transmit\ clar mesajul dorit;
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Încheiere – trebuie s\ fie ca o concluzie [i reprezint\ „ultima impresie” cu
care r\mâne destinatarul.

4. Cite[te-o cu aten]ie de mai multe ori. Vezi dac\ se în]elege ce vrei s\ spui,
corecteaz\ gre[elile de exprimare, cele gramaticale [i de punctua]ie. Dac\
nu e[ti sigur c\ este corect\ roag\ un prieten s\ o citeasc\.
5. Scrie scrisoarea „pe curat”. Nu uita aranjarea în pagin\!

7. Dac\ trebuie s\ scrii un e-mail, aceast\ scrisoare trebuie tehnoredactat\ în
câmpul destinat con]inutului.

z Comunicarea prin e-mail cu posibilii angajatori este diferit\ de comunicarea

cu prietenii. De aceea nu folosi adrese de e-mail de genul:
pufulet_38@yahoo.com, blueeyes@yahoo.com, anonimus@yahoo.com
etc.
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CAPITOLUL

IV

C|UTAREA ACTIV| A
UNUI LOC DE MUNC|
Oamenii activi î[i atrag [ansa de partea lor [i de cele mai multe ori ob]in ceea
ce doresc. A fi activ înseamn\ s\ [tii unde s\ cau]i informa]iile de care ai nevoie,
s\ accesezi diverse resurse pentru a te informa, s\ fii con[tient de pericolele care
pot ap\rea la tot pasul, s\ fii preg\tit s\ le dep\[e[ti [i s\ crezi mereu în [ansa ta.
Este o stare care te umple de energie [i entuziasm. A c\uta activ un loc de munc\
este primul pas spre succesul carierei tale. Acest capitol te aten]ioneaz\ c\ exist\
numeroase riscuri în c\utarea unui loc de munc\. E bine s\ le cuno[ti pentru a le
putea evita.

EXERCI}IUL 1

Cum caut un loc de munc\?
E[ti în situa]ia în care ai hot\rât c\ este momentul s\ î]i cau]i un loc de munc\.
Înainte de a solicita un loc de munc\ asigur\-te c\ ai toate studiile [i calificarea
cerute pentru postul pe care îl dore[ti.
Pentru a-]i fi mai u[or s\ începi c\utarea unui loc de munc\, e bine s\ ai
r\spunsul la câteva întreb\ri:
1. În ce domeniu vrei s\ lucrezi?
................................................................................................................
................................................................................................................
2. Ce posturi din domeniul respectiv te intereseaz\?
................................................................................................................
................................................................................................................
3. Ce firme care au posturi preferate de tine cuno[ti [i cum le po]i contacta?
................................................................................................................
................................................................................................................
4. Care sunt cerin]ele angajatorilor pentru posturile care te intereseaz\?
................................................................................................................
................................................................................................................
5. Ce condi]ii îndepline[ti pentru posturile care te intereseaz\?
................................................................................................................
................................................................................................................
6. Ce beneficii vrei s\ ceri angajatorului având în vedere condi]iile pe care le
îndepline[ti?
................................................................................................................
................................................................................................................

!

Re]ine!
Cele mai multe oferte de locuri de munc\ pot fi aflate:
z din ziare [i reviste de specialitate;
z de la Agen]ia Jude]ean\ de Ocupare a For]elor de Munc\ [i alte agen]ii private
de plasare a for]ei de munc\;
z direct de la patronii [i directorii firmelor pe care le cuno[ti;
z din Pagini Aurii, Pagini Albe;
z la avizierele sau pe vitrinele institu]iilor, firmelor din domeniul preferat de tine;
z la târgurile sau bursele de locuri de munc\ organizate în localitatea sau jude]ul
t\u;
z de pe Internet, acele pagini unde angajatorii public\ anun]urile cu locuri de
munc\;
z de la rude, prieteni, cuno[tin]e, profesori etc.
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!

Recomand\ri:
z Spune oricui c\ e[ti în c\utarea unui loc de munc\, nu [tii cine î]i poate
da informa]ii utile; fii atent la afi[ele de pe strad\, din vitrinele firmelor etc.
z Las\ întotdeauna datele tale de contact (telefon, adres\ e-mail) [i ia
datele de contact ale firmelor unde ai putea g\si locul de munc\ c\utat.
z Cump\r\ ziare [i contacteaz\ imediat firmele care te intereseaz\.
z Nu te descuraja atunci când prime[ti refuzuri; continu\ c\utarea!

EXERCI}IUL 2

Cum aleg anun]urile potrivite pentru mine?
Anun]urile cu oferte de locuri de munc\ pe care le g\se[ti în ziare, reviste sau
pe internet sunt destul de diferite.
Este bine s\ [tii c\ un anun] în care po]i avea încredere con]ine informa]ii
despre:
- firm\ – nume, adres\, telefon, fax, e-mail etc. sau chiar o scurt\ prezentare a
firmei [i a planurilor ei;
- post – denumirea exact\, principalele sarcini;
- cerin]ele sau condi]iile de angajare – o anumit\ calificare, un anumit nivel
de studii, anumite abilit\]i [i capacit\]i, experien]\, permis de conducere etc.
- beneficii – nivelul salariului sau sau alte avantaje pe care le prime[te angajatul: bonuri de mas\, calificare la locul de munc\, ma[in\ de serviciu, telefon de
serviciu etc.
- con]inutul dosarului de aplica]ie – Curriculum Vitae [i Scrisoare de
inten]ie. Unele firme pot solicita [i cerere de angajare, copii dup\ actul de identitate [i dup\ diplome de studii, fotografii, adeverin]e medicale, de la [coal\ sau
de la fostul loc de munc\, cazierul judiciar etc.
- data pân\ la care se pot trimite documentele [i unde anume – adresa
sediului, telefon, fax, e-mail.
Exemplu:

A. Cite[te anun]ul de mai sus [i r\spunde la urm\toarele întreb\ri:
1. Dac\ ai îndeplini toate condi]iile cerute în anun]ul de mai sus, ai aplica pentru acest post?
 DA  NU
2. Dac\ da, ce elemente din anun] te-au convins?
................................................................................................................
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B. Gânde[te-te c\ cite[ti pagina cu Locuri de munc\ dintr-un ziar. Nu
[tii exact ce loc de munc\ ai vrea. Mai multe ]i se par atractive [i ai dori s\ aplici pentru ele. Bifeaz\ în lista de mai jos elementele care te fac s\ le consideri atractive:

!
EXERCI}IUL 3

 salariu atractiv (peste salariul mediu
pe economie)

 câ[tiguri peste 1000 euro

 cu sau f\r\ experien]\

 se ofer\ cazare

 renumele firmei

 po]i lucra la domiciliu

 locul de munc\ este în str\in\tate

 ma[in\ [i telefon de serviciu

 locul de munc\ este în alt ora[

 nu se cere calificare

 se ofer\ carte de munc\

Re]ine!
Nu toate anun]urile atractive sunt [i de încredere!

Cum m\ feresc de anun]urile periculoase?
Unele anun]uri, de[i con]in elemente care atrag aten]ia, sunt anun]uri „capcan\”. Acestea pot ascunde locuri de munc\ la „negru” atât în ]ar\ cât [i în
str\in\tate sau pot fi o metod\ de recrutare pe care o folosesc trafican]ii de fiin]e
umane.
În acest exerci]iu, ai ocazia s\ înve]i cum te po]i feri de aceste „capcane”.
Cite[te anun]urile de mai jos!
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R\spunde la urm\toarele întreb\ri:
1. Care dintre anun]urile de mai sus ]i se pare cel mai atractiv?
................................................................................................................
................................................................................................................
2. Ce diferen]e ai observat între cele [ase anun]uri de mai sus?
................................................................................................................
................................................................................................................
3. Care dintre anun]urile de mai sus crezi c\ sunt „anun]uri capcan\” [i ce
elemente le fac periculoase?
................................................................................................................
................................................................................................................
4. Ce crezi c\ ]i se poate întâmpla dac\ aplici pentru un loc de munc\ dintr-un
„anun] capcan\”?
................................................................................................................
................................................................................................................

!

Recomand\ri:
z Nu accepta ofertele de munc\ care ofer\ ca avantaj „pl\tim noi cheltuielile

pentru tine [i tu ne vei da banii mai târziu”. SUNT RISCANTE!

z Cite[te contractul de munc\ înainte a-l semna. Acesta trebuie s\ fie într-

o limb\ cunoscut\ pentru a-l putea în]elege.

z Verific\ firma care î]i ofer\ loc de munc\ la Inspectoratul Teritorial

de Munc\ [i la Registrul Comer]ului din zona unde î[i are sediul. Aici po]i
afla dac\ ea exist\ cu adev\rat [i care este domeniul ei de activitate.

z NU UITA C|:
-

Nimeni nu are dreptul s\ te for]eze s\ munce[ti pe gratis!

-

Munca „la negru” înseamn\ c\ renun]i la drepturile tale legale: de
a fi pl\tit conform muncii pe care o faci, la concediul medical [i de odihn\,
la asigur\rile sociale [i de s\n\tate etc.!

-

Angajarea înainte de 15 ani este interzis\ prin lege!

-

Angajarea între 15 [i 16 ani f\r\ acordul p\rin]ilor este interzis\
prin lege!

-

Doar copiii care au împlinit 14 ani pot avea pa[aport, dar pân\ la
vârsta de 18 ani minorii pot p\r\si ]ara doar cu acordul scris al
ambilor p\rin]i (autentificat la notariat) [i numai înso]i]i.

-

Pa[aportul nu se d\ nim\nui sub nici un motiv. Doar institu]iile statului român sau str\in au dreptul s\ verifice actele de identitate. Dac\ ]i se
propune s\ pleci peste hotare cu acte false, E{TI ÎN PERICOL!

z Dac\ accep]i un loc de munc\ în str\in\tate:
-

COMUNIC| rudelor/prietenilor adresa angajatorului la care urmeaz\
s\ lucrezi [i adresa la care urmeaz\ s\ locuie[ti!

-

CERE num\rul de telefon al angajatorului (sun\ [i verific\ dac\ este
real [i cere cuiva s\ te sune acolo dup\ un timp)!

-

CONTACTEAZ| periodic familia/prietenii t\i [i stabile[te cu ei un
cod secret de comunicare pe care s\-l folose[ti în cazul în care ai probleme!

-

LAS| rudelor sau prietenilor copii dup\ toate actele cu care pleci [i s\
p\strezi copii [i tu în locuri diferite în bagajul t\u!

-

ÎNVA}| m\car câteva cuvinte în limba ]\rii în care vei pleca [i AFL|
telefonul [i adresa Ambasadei/Consulatului României sau ale
organiza]iilor umanitare din acea ]ar\!

-

CITE{TE Ghidul c\l\torului român în str\in\tate:
http://www.mae.ro /index.php?unde=doc&id=5086&idlnk=3&cat=5
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!

!

EXERCI}IUL 4

Recomand\ri:
z INFORMEAZ|-TE:
-

despre Traficul de Fiin]e Umane: materiale video (filmele documentarartistice „Lilja 4Ever”, „Sex Traffic”, filmul documentar al Organiza]iei
Interna]ionale pentru Migra]ie, Misiunea în România cu m\rturii ale victimelor traficului de fiin]e umane), site-ul www.antitrafic.ro (cuprinde informa]ii despre legisla]ie, institu]ii cu atribu]ii în prevenirea [i combaterea traficului de fiin]e umane, materiale de prevenire – afi[e, pliante, c\r]i etc.)

-

despre Exploatarea prin Munc\ a Copilului: materiale video (filmul
documentar „Vise Sf\râmate” realizat de Biroul Interna]ional al Muncii [i
partenerii s\i), c\r]i (ex. Ap\rarea drepturilor copilului prin educa]ie, art\ [i
mass-media. SCREAM. Opri]i munca copiilor, Biroul Interna]ional al Muncii
ILO-IPEC, Bucure[ti, Speed Promotion, 2005)

Re]ine!
z DAC| E{TI ÎN PERICOL apeleaz\ la una din institu]iile de mai jos:

Autoritatea Na]ional\ pentru Protec]ia Drepturilor Copilului (0800-8-200200 telefon gratuit pentru protec]ia copilului);
- Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului din sector sau
jude] (983 telefon pentru urgen]e);
- Serviciul de Asisten]\ Comunitar\ din cadrul Prim\riei;
- Agen]ia Na]ional\ de Prevenire a Traficului de Persoane [i Monitorizarea
Asisten]ei Victimelor Traficului din cadrul Ministerului Administra]iei [i
Internelor;
- Departamentul pentru Munc\ în Str\in\tate din cadrul Ministerului Muncii,
Solidarit\]ii Sociale [i Familiei;
-

Ce fel de loc de munc\ s\ accept? Legal sau ilegal?
Po]i spune c\ munce[ti legal atunci când închei cu angajatorul un Contract de
Munc\. Din acel moment experien]a ta profesional\ este înregistrat\ în Carnetul
de Munc\. Când nu se întâmpl\ aceste lucruri înseamn\ c\ munce[ti ilegal, „la
negru”.
Exist\ situa]ii când nevoile personale devin atât de ap\s\toare încât e[ti tentat
s\ accep]i orice ofert\ de munc\!
A. Ion, Carmen, Radu [i Mihaela sunt tineri de vârsta ta care s-au hot\rât
c\ trebuie s\ munceasc\ [i s-au angajat. Cite[te situa]iile de mai jos [i
identific\ ce anume este legal [i ce este ilegal la locurile de munc\ ale celor
patru tineri.
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Ce este legal?

Ce este ilegal?

A. Ion are 15 ani [i dore[te s\ î[i ajute familia. De[i
este în clasa a VII-a el se hot\r\[te s\ renun]e la
[coal\ [i s\ î[i caute un loc de munc\.
În cele din urm\ reu[e[te s\ se angajeze f\r\ un
contract scris la o ferm\ unde lucreaz\ de la ora 7
diminea]a pân\ la ora 6 seara, la cules de fructe.
B. Carmen are 17 ani [i lucreaz\ cu contract de
munc\ la o fabric\ de confec]ii din Ia[i.
Programul ei începe la ora 7 diminea]a [i se
încheie la ora 13, dar patronul cere ca to]i
muncitorii s\ r\mân\ în fabric\ pân\ la ora 10
seara.
C. Radu munce[te ca tâmplar la o firm\ de construc]ii de un an [i jum\tate. De[i i s-a promis în
repetate rânduri, nu a primit niciodat\ m\rirea
de salariu dorit\ [i nici nu i s-a aprobat concediul cerut. Mai mult, nici pân\ în prezent nu a
primit o copie dup\ contractul de munc\.
D. Mihaela lucreaz\ de 4 luni în postul de cofetar-patiser la o firm\ din Ia[i. Patroana i-a comunicat în urm\ cu o lun\ c\ de[i este mul]umit\
de munca ei, perioada ei de prob\ se prelunge[te
cu înc\ 3 luni.

!

Re]ine!
z Când munce[te legal, angajatul are anumite drepturi [i obliga]ii:

OBLIGA}II

DREPTURI


dreptul la salarizare pentru munca depus\;



dreptul la odihn\ zilnic\ [i s\pt\mânal\;



dreptul la concediu de odihn\ anual;



dreptul la egalitate de [anse [i de tratament;

obliga]ia de a realiza norma de munc\ sau,
dup\ caz, de a îndeplini atribu]iile ce îi revin
conform fi[ei postului;



dreptul la demnitate în munc\;





dreptul la securitate [i s\n\tate în munc\;





dreptul la formare profesional\;



dreptul la informare [i consultare;



obliga]ia de a respecta disciplina muncii;

obliga]ia de a respecta prevederile cuprinse în
regulamentul intern, în contractul colectiv de
munc\ aplicabil, precum [i în contractul individual de munc\;

dreptul de a lua parte la determinarea [i ameliorarea
condi]iilor de munc\ [i a mediului de munc\;

 obliga]ia de fidelitate fa]\ de angajator în executarea atribu]iilor de serviciu;



dreptul la protec]ie în caz de concediere;





dreptul la negociere colectiv\ [i individual\;



dreptul de a participa la ac]iuni colective;



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



obliga]ia de a respecta m\surile de securitate
[i s\n\tate a muncii în unitate;



obliga]ia de a respecta secretul de serviciu.
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z Este bine s\ [tii c\ [i angajatorii au obliga]ii:
-

s\ informeze salaria]ii asupra condi]iilor de munc\ [i asupra elementelor
care privesc desf\[urarea rela]iilor de munc\;

- s\

asigure permanent condi]iile tehnice [i organizatorice avute în vedere la
elaborarea normelor de munc\ [i condi]iile corespunz\toare de munc\;

-

s\ acorde salaria]ilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul
colectiv de munc\ aplicabil [i din contractele individuale de munc\;

-

s\ comunice periodic salaria]ilor situa]ia economic\ [i financiar\ a unit\]ii;

-

s\ se consulte cu sindicatul sau, dup\ caz, cu reprezentan]ii salaria]ilor în
privin]a deciziilor susceptibile s\ afecteze substan]ial drepturile [i interesele acestora;

-

s\ pl\teasc\ toate contribu]iile [i impozitele aflate în sarcina sa, precum [i
s\ re]in\ [i s\ vireze contribu]iile [i impozitele datorate de salaria]i, în
condi]iile legii;

-

s\ înfiin]eze registrul general de evident\ a salaria]ilor si s\ opereze înregistr\rile prev\zute de lege;

-

s\ elibereze, la cerere, toate documentele care atest\ calitatea de salariat
a solicitantului;

-

s\ asigure confiden]ialitatea datelor cu caracter personal ale salaria]ilor.

B. Este bine s\ [tii care sunt avantajele [i dezavantajele diverselor
oferte de munc\ pe care le g\se[ti, astfel încât decizia pe care o vei
lua s\ fie cea bun\.
Gânde[te-te la situa]iile celor patru tineri [i la alte situa]ii pe care le cuno[ti [i
completeaz\ tabelul de mai jos:

Loc de munc\ legal

Loc de munc\ ilegal

AVANTAJE

DEZAVANTAJE

!

Re]ine!
Un loc de munc\ legal î]i asigur\:
z deduceri la impozit – deduceri personale [i deduceri pentru persoanele pe care
le ai în îngrijire;
z un venit stabil;
z o asigurare medical\ pentru tine, pentru so]ia/so]ul t\u [i pentru copii;
z protec]ie la locul de munc\ [i desp\gubiri în caz de accidente la locul de munc\;
z o pensie la b\trâne]e sau în caz de boal\;
z posibilitatea de a ob]ine împrumuturi financiare (banc\, C.A.R.);
z protec]ie fa]\ de abuzuri [i exploatare;
z posibilitatea de formare [i perfec]ionare profesional\;
z o experien]\ profesional\ pe care o po]i trece în Curriculum Vitae.
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EXERCI}IUL 6

Sunt informat! {i totu[i, cum iau o decizie corect\?
Decizia reprezint\ procesul care duce la alegerea unei solu]ii din mai multe variante posibile la un moment dat.
Pentru a lua o decizie trebuie s\ [tiu:
1. Care este problema pe care vreau s\ o rezolv?
2. Cum voi lua aceast\ decizie?
Aminte[te-]i premiul pe care l-ai primit: Excursia cu balonul în jurul lumii. Când
ai ales ce cutii le arunci [i pe care le p\strezi ai luat mai multe decizii. Probabil au
fost decizii bune din moment ce acum te afli aici [i cite[ti acest capitol. Altfel, teai fi pr\bu[it!
Ok! Bravo! Înseamn\ c\ mai meri]i un premiu! De data aceasta premiul este o
HART| MAGIC|! Aceast\ hart\ te va ajuta s\ vezi cele mai importante
momente în care trebuie s\ iei decizii [i cum s\ faci acest lucru. Fii atent! Harta î]i
arat\ toate secretele doar atunci când spui din tot sufletul parola: VREAU S| IAU
DECIZIA CORECT| PENTRU MINE!
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De acum po]i folosi HARTA MAGIC| pentru a lua decizia corect\ pentru
urm\toarea situa]ie: E[ti elev în clasa a IX-a. E[ti în vacan]a de var\ [i tocmai ai
absolvit un curs de calificare profesional\ în meseria de frizer. Patronul firmei la
care ai f\cut practica este foarte mul]umit de modul cum lucrezi [i ]i-a propus s\
te angajeze. Tu ai vrea s\ termini [coala [i s\ ai diploma de bacalaureat. Dar [i
ideea de a te angaja [i de a avea un ban al t\u te încânt\. Ce faci? Ce decizie iei?
Completeaz\ în tabelul de mai jos pa[ii pe care îi faci pentru a alege solu]ia cea
mai potrivit\ pentru tine [i argumentele pentru care ai luat DECIZIA.

Descrie PROBLEMA [i identific\
SOLU}IILE POSIBILE.

F\ o list\ cu AVANTAJELE [i
DEZAVANTAJELE fiec\rei solu]ii
identificate.

Alege o solu]ie [i f\ un PLAN DE
AC}IUNE.

PUNE ÎN APLICARE Planul de
ac]iune.

F\ o list\ cu PUNCTELE TARI [i
PUNCTELE SLABE ale planului
de ac]iune.

Argumente pentru DECIZIA TA.
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Re]ine!

!

z Exist\ diferen]e individuale în ceea ce prive[te modul în care sunt evaluate [i

selectate solu]iile. Deci, fiecare are un stil personal de a lua decizii.

Stilul decizional
Stilul ra]ional

Stilul dependent

Stilul evitant

Stilul intuitiv

Stilul spontan

!

Caracteristici ale persoanei

Exemplu

 gânde[te logic [i este organizat\
în luarea de decizii;
 face planuri în am\nunt pentru
punerea în practic\ a deciziei luate.

„Am luat decizia dup\ ce am
cânt\rit bine toate solu]iile”.

 se bazeaz\ pe sfaturile, sprijinul [i
îndrumarea din partea altora în
luarea de decizii;
 consider\ c\ ajutorul celor
apropia]i (prieteni, p\rin]i etc.) este
absolut necesar atunci când
cânt\re[te [i alege solu]ii.



amân\ luarea unei decizii;
prefer\ s\ nu ia decizii.

“Ceilal]i [tiu cel mai bine ce e
potrivit pentru mine.”

„Acum nu e momentul potrivit
s\ iau aceast\ decizie”.

 se bazeaz\ mai mult pe ceea ce
simte în luarea unei decizii;
 nu caut\ explica]ii logice pentru
solu]iile alese.

“Am f\cut a[a pentru c\ am
sim]it eu c\ e mai bine”.

 ia decizii sub impulsul momentului,
rapid [i f\r\ a se gândi prea mult.

“Am luat decizia rapid [i f\r\
s\ m\ gândesc prea mult.”

Re]ine!
Stilurile decizionale au eficien]\ diferit\ în func]ie de problema pentru care se ia
decizia. Astfel, un stil intuitiv poate fi eficient în cazul unor decizii cum sunt:
alegerea activit\]ii pentru petrecerea timpului liber sau a unei c\r]i ce urmeaz\ a
fi citit\. Pentru deciziile care au implica]ii pe termen lung, ca de exemplu: alegerea
[colii, a profesiei, stilul ra]ional s-a dovedit a fi mai eficient.
z Deciziile corecte sunt cele care ]in seama de anumite evenimente nea[teptate [i
care î]i permit s\-]i refaci planul de ac]iune pe care ]i l-ai propus.
z În luare unei decizii e[ti influen]at de:
- Toate informa]iile pe care le ai despre tine;
Cu cât [tii mai multe despre interesele, valorile, abilit\]ile, deprinderile [i
caracteristicile tale de personalitate, cu atât po]i alege mai u[or.
- Toate informa]iile pe care le ai despre situa]ia în care trebuie s\ iei decizia;
Cu cât e[ti mai informat cu atât po]i g\si mai multe solu]ii.
- Abilit\]ile decizionale pe care ]i le-ai dezvoltat;
Cu cât ai mai dezvoltate abilit\]ile de a face leg\turi între informa]ii, de
a g\si cât mai multe solu]ii la o problem\, de a analiza solu]iile g\site [i
de a o alege pe cea mai potrivit\ pentru tine, de a face [i urma un plan
de ac]iune pentru aplicarea solu]iei alese etc., cu atât po]i lua decizia mai
u[or. Aceste abilit\]i se dezvolt\ prin exerci]iu.
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Angajarea poate fi privit\ ca un proces de vânzare-cump\rare, proces în care
TU e[ti cel care vinzi ceea ce [tii cel mai bine s\ faci. În acest proces TU în calitate de vânz\tor cau]i un cump\r\tor pe care s\ îl convingi s\ ofere cel mai bun
pre] (pachet salarial). Oricine [tie c\ o marf\ de foarte bun\ calitate poate s\ nu
fie atractiv\ dac\ prezentarea ei (ambalajul) nu este atr\g\tor.
Acest capitol î]i arat\ cum s\ prezin]i cât mai atractiv ceea ce [tii cel mai bine
s\ faci folosindu-te de Curriculum Vitae, Scrisoarea de inten]ie [i participarea la Interviul de angajare.

EXERCI}IUL 1

Cum arat\ primul meu Curriculum Vitae?
Adesea, când o persoan\ caut\ un loc de munc\, se întâlne[te cu termenul
"Curriculum Vitae" (CV). Termenul este o expresie din limba latin\ care în traducere liber\ înseamn\ "desf\[urarea vie]ii tale". Este vorba despre ce ai f\cut pân\
în prezent [i despre ce e[ti capabil s\ faci.
Începe cu un exerci]iu pentru a în]elege cum se face corect un
CurriculumVitae.
Completeaz\ urm\torul tabel:

Câteva informa]ii despre persoana ta (nume, prenume,
adres\, telefon, data na[terii).
Studii pe care le-ai urmat
([coal\, [coal\ profesional\,
liceu, facultate, alte forme de
specializare).
Cursuri extra[colare sau de
preg\tire urmate (în timpul
[colii sau dup\ absolvire).

Realiz\rile personale din
perioada studiilor (premii,
particip\ri la concursuri,
expozi]ii etc.).
Experien]a acumulat\ într-un
anumit domeniu (ex. practica
[colar\ de specialitate, activit\]ile extra[colare sau cele
derulate ca voluntar etc.).
Posturi ocupate pân\ în
prezent (dac\ au fost).
Preocup\ri [i pasiuni deosebite.
Cite[te din nou tot ceea ce ai scris în tabel. Ai trecut tot ceea ce ai f\cut?
Dac\ crezi c\ mai po]i ad\uga ceva, acum este momentul s\ o faci!
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OK. Acum ai o imagine a ceea ce ai f\cut pân\ în prezent [i ce e[ti capabil s\
faci. Acesta a fost primul pas.
Pentru a deveni expert în scrierea propriului Curriculum Vitae, mai f\ un exerci]iu:
- Vezi Anexa 3 Modelul de Curriculum Vitae european recunoscut atât în Uniunea
European\ cât [i în România.
- Completeaz\ cu aten]ie Modelul de Curriculum Vitae din Anex\. Ia din exerci]iul
de mai sus doar acele informa]ii care se potrivesc cerin]elor postului pe care vrei
s\-l ocupi. Nu uita c\ acest Curriculum Vitae trebuie s\-l conving\ pe angajator
s\ te aleag\ pe tine.

!
!

Re]ine!
z Dac\ ai impresia c\ acest Curriculum Vitae pe care l-ai realizat reprezint\

„portretul unui necunoscut”, atunci este sigur c\ nu este corect.
z Chiar dac\ în Curriculum Vitae scrii ceea ce TU ai f\cut pân\ în prezent [i ce e[ti
TU capabil s\ faci, Curriculum Vitae îl faci pentru POST. De exemplu, atunci
când aplici pentru un post de mecanic este important s\ spui c\ ai abilit\]i practice, dar nu este foarte important s\ sco]i în eviden]\ abilit\]ile artistice; dac\ aplici pentru un post de confec]ioner, abilit\]ile artistice pot fi un avantaj.

Recomand\ri!
z Tinerii care nu au experien]\ profesional\ pot avea dificult\]i când î[i fac un

Curriculum Vitae. Aceasta pentru c\ ei nu au mai lucrat niciodat\ [i de regul\
angajatorii cer experien]\.

Dac\ e[ti în situa]ia de mai sus, nu te descuraja!
Po]i s\ treci în Curriculum Vitae:
- cursuri pe care le-ai f\cut [i care au leg\tur\ cu postul;
- medii mari ob]inute la disciplinele care au leg\tur\ cu postul solicitat;
- premii primite la concursuri care au leg\tur\ cu postul;
- activit\]i extra[colare sau de voluntariat la care ai participat;
- eventuale slujbe pe care le-ai avut în timpul vacan]elor.
z Când î]i faci un Curriculum Vitae trebuie s\ fii atent s\ nu faci gre[eli ca:
-

S\
S\
S\
S\
S\

ui]i s\ treci date importante (de exemplu adresa sau telefonul);
scrii unele date inutile care nu au leg\tur\ cu postul solicitat;
scrii Curriculum Vitae de mân\ [i s\ nu îl tehnoredactezi;
scrii unele informa]ii care nu sunt adev\rate;
folose[ti foi colorate.

z Dup\ ce l-ai verificat chiar tu, mai roag\ pe cineva sa î]i citeasc\ Curriculum

Vitae pentru c\ acest\ persoan\ poate vedea mai u[or gre[elile. Mai verific\-l
dup\ câteva zile.

z Respect\ urm\toarele REGULI:
- Curriculum

Vitae se scrie pe 1 coal\ – maxim 2 coli de hârtie alb\,

format A4.
-

Curriculum Vitae trebuie s\ fie tehnoredactat sau scris la ma[in\,
corect, încadrat în pagin\, f\r\ gre[eli de ortografie, gramaticale
sau de punctua]ie.

-

Curriculum Vitae trebuie s\ aib\ la începutul primei pagini, separat de restul con]inutului: numele [i prenumele, adresa, telefonul,
adresa de e-mail.

-

Experien]a profesional\ [i studiile se trec în Curriculum Vitae în
ordine cronologic\ invers\, adic\ se începe cu ultimul loc de munc\
pe care l-ai avut [i cu ultima [coala terminat\.

-

În Curriculum Vitae nu se trece salariul pe care îl vrei.

-

Nu min]i, nu exagera, nu înflori!

-

Înainte de a trece numele unei persoane la REFERIN}E, întreab-o
dac\ este de acord.
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EXERCI}IUL 2

Cum arat\ prima mea Scrisoare de Inten]ie?
Unii angajatori pot solicita o scrisoare de inten]ie prin care s\ argumentezi de
ce vrei s\ ocupi un anume post. Trebuie [tiut c\ al\turi de Curriculum Vitae,
Scrisoarea de Inten]ie reprezint\ modalitatea prin care angajatorul î[i formeaz\
prima impresie despre tine.
Scrisoarea de inten]ie este o scrisoare oficial\ prin care trebuie s\ convingi
angajatorul c\ e[ti cea mai potrivit\ persoan\ pentru postul anun]at.
Începe cu un exerci]iu pentru a în]elege cum se face corect o scrisoare de
inten]ie:
Aminte[te-]i anun]ul firmei SC Mobila SA:
„SC MOBILA SA Ia[i angajeaz\ mecanic pentru parcul auto. Cerin]e: calificare
în domeniu, diplom\ de bacalaureat sau de absolvire a unei [coli profesionale, permis auto. Experien]a în domeniu constituie un avantaj. Curriculum Vitae ?i
Scrisorile de inten]ie se trimit la e-mail: iasi@mobila.ro”.
Scrie pe o coal\ alb\ de hârtie, format A4, o scrisoare de inten]ie pentru acest
post. Nu uita c\ aceasta trebuie s\ con]in\:
1. Numele [i prenumele t\u [i unde po]i fi contactat (adresa, num\rul
de telefon, e-mail);
2. Formula de salut (de exemplu, Stimate Domnule / Stimat\ Doamn\);
3. Fraza de introducere, care trebuie s\ con]in\:
- postul pe care vrei s\ te angajezi;
- de unde ai ob]inut informa]ii despre post;
4. Dou\ sau trei fraze care se refer\ la principalele abilit\]i [i
cuno[tin]e pe care le ai [i sunt cerute pentru acel post;
5. Dou\ sau trei fraze despre motivele pentru care tu e[ti cel mai
potrivit candidat pentru acest post (scoate în eviden]\ ce are firma de câ[tigat
dac\ te angajeaz\ pe tine);
6. O propozi]ie în care men]ionezi c\ trimi]i ata[at [i Curriculum
Vitae în care angajatorul poate vedea toat\ experien]a ta;
7. Fraz\ de încheiere prin care solici]i politicos un r\spuns în leg\tur\ cu postul;
8. Semn\tura ta cu numele clar (scris\ de mân\) [i data la care ai scris
scrisoarea de inten]ie.
Exerseaz\! Scrie câte o scrisoare de inten]ie pentru cel pu]in alte 3 posturi
diferite. Caut\ anun]urile cu locuri de munc\ într-un ziar. (ex. Ziarul Evenimentul).
Po]i citi mai întâi exemplele din anexe.

!

!

Re]ine!
- Scrisoarea de inten]ie trebuie s\ fie scris\ pe o singur\ pagin\ alb\, format A4;
- Scrisoarea de inten]ie trebuie s\ fie tehnoredactat\ [is\ aib\ paragrafe scurte, clare
[i la obiect;
- Scrisoarea de inten]ie trebuie s\ fie scris\ corect gramatical;
- Scrisoarea de inten]ie trebuie adaptat\ institu]iei [i postului solicitat;
- Scrisoarea de inten]ie trebuie s\ fie adresat\ unei persoane anume (Director de
Personal, Director Executiv, Pre[edinte) sau unui departament din cadrul institu]iei
(Departamentul de Personal, Departamentul Resurse Umane);
- Scrisoarea de inten]ie trebuie s\ con]in\ motivele pentru care vrei acel post,
motivele pentru care e[ti cea mai potrivit\ persoan\, r\spunsurile la
solicit\rile din anun]ul de angajare, eventualele persoane care pot da
reerin]e despre tine.

Recomand\ri!
z Dac\ `]i este foarte greu s\ scrii scrisoarea de inten]ie sau nu reu[e[ti deloc, dis-

cut\ cu profesorul diriginte, consilierul [colar sau cu oricine crezi c\ te poate
ajuta.
z Când ai terminat scrisoarea de inten]ie, înainte de a o trimite, roag\ pe cineva

cunoscut s\ o citeasc\. Acesta î]i poate spune dac\ ai f\cut gre[eli.
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Cum este la interviul pentru angajare?

EXERCI}IUL 3

Interviul este o conversa]ie purtat\ de candidatul la un post cu reprezentan]i din
conducerea institu]iei sau din cadrul departamentului de resurse umane, despre
abilit\]ile personale ale candidatului [i motivele pentru care acesta candideaz\ la
postul respectiv.
Ai absolvit cursul de calificare în meseria de ............................................... .
Ai trimis un Curriculum Vitae [i o Scrisoare de inten]ie la firma SC X SRL care
angajeaz\ ................................................... . Ai fost sunat de patronul firmei
care ]i-a spus c\ ai fost selectat pentru a participa la un interviu. Acesta va avea
loc peste 2 zile la sediul firmei. Ce faci? Probabil e[ti emo]ionat [i pu]in stresat.

I. Pentru a fi într-o form\ cât mai bun\, PREG|TE{TE-TE PENTRU
INTERVIU!
Înainte de a participa la un interviu este bine s\ ai r\spunsul la câteva întreb\ri [i s\ fii cât mai informat! Completeaz\ în coloana liber\ r\spunsurile la întreb\rile de mai jos având în vedere meseria [i postul pe care le-ai trecut în spa]iile libere din textul de mai sus.
De ce vreau acest post? R\spunsul t\u trebuie s\ conving\ conducerea institu]iei c\ vrei
acel post, c\ vrei s\ lucrezi în acea institu]ie,
pe acel post [i nu c\ ai vrea s\ munce[ti undeva, oriunde, f\r\ s\ conteze prea mult postul.
Ce pot s\ ofer EU firmei? R\spunsul t\u
trebuie s\ conving\ conducerea institu]iei c\
TU e[ti PERSOANA CEA MAI POTRIVIT|
pentru c\ ai abilit\]i, deprinderi, idei, atitudini
din care va avea institu]ia de câ[tigat dac\ te
angajeaz\.
Ce [tiu [i ce informa]ii mai trebuie s\ ob]in?
- despre firm\ (denumirea exact\, adresa, cu se
ocup\, persoane de contact etc.)
- despre post (denumirea exact\, principalele sarcini, ce aptitudini sunt necesare pentru post, limita minim\ [i maxim\ a salariului oferit de firme
din acela[i domeniu, program de lucru etc.)
- despre cum se va desf\[ura interviul (durata, persoanele care vor participa la interviu, eventuale
documente pe care ar trebui s\ le ai la tine, dac\
are [i probe practice etc.).
La ce întreb\ri ar trebui s\ m\ a[tept în timpul interviului?
- De ce ai renun]at la vechiul post? (dac\ este cazul)
- Care sunt punctele tale tari [i care sunt punctele
tale slabe?
- Ce crezi c\ te recomand\ pentru acest post?
- De ce s\ te angaj\m pe tine?
- Cum te descurci într-o situa]ie conflictual\ la locul
de munc\?
- Ce faci dac\ to]i colegii au o alt\ p\rere decât a ta?
- Dac\ ai o problem\ la serviciu, cui te adresezi?
- Care este salariul pe care îl a[tep]i?
- E[ti disponibil la ore suplimentare?
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!

Re]ine!
z Cite[te cu aten]ie anun]ul [i toate scrisorile primite din partea firmei.
z Memoreaz\ numele [i func]ia persoanelor din comisia de examinare.
z Afl\ cât mai multe date despre firm\, despre post [i despre interviul care

urmeaz\.
z Recite[te-]i Curriculum Vitae [i Scrisoarea de inten]ie înainte de interviu pentru

a putea r\spunde natural la întreb\rile despre studii, experien]a profesional\,
aptitudini [i obiective personale.
z Po]i face o deplasare de control pân\ la locul interviului pentru a [ti exact cât

timp faci pân\ acolo. Astfel vei fi sigur c\ nu vei `nt`rzia.
z Prezint\-te mai devreme cu 10 maxim 15 minute decât ora programat\ pentru

interviu
z Gânde[te-te la întreb\rile care ]i se pot adresa [i la r\spunsuri posibile.

II. E[ti preg\tit s\ PARTICIPI LA INTERVIU!
Este bine s\ [tii c\ orice interviu are urm\toarea structur\:
- Intrarea candidatului `n sala de interviu;
- Prezent\rile - de regul\ acestea sunt f\cute de c\tre angajatori;
- Amabilit\]i introductive - discu]ia începe cu câteva fraze/întreb\ri generale
pentru a destinde atmosfera;
- Oferirea de informa]ii - de regul\, candidatul r\spunde întreb\rilor adresate
de angajator;
- Evaluarea capacit\]ilor, personalit\]ii [i a motiva]iei candidatului
- Candidatul pune întreb\ri;
- Informarea candidatului despre urm\toarea etap\ a selec]iei;
- Finalizarea interviului.

!

Re]ine!
z Îmbrac\-te decent, simplu, serios, curat, cu haine c\lcate.
z Parfumul s\ fie foarte discret.
z Nu mesteca gum\.
z Nu purta ochelari de soare.
z Nu te coafa, nu-]i da p\rul cu gel.
z Evit\ s\-]i iei cerceii cei mai lungi, fusta [i bluza cea mai scurt\, bluza cu decol-

teul cel mai adânc, tricoul cu imprimeurile stridente, pantalonii cu multe
buzunare etc.
z Stai drept pe scaun, într-o pozi]ie decent\ [i p\streaz\ o atitudine pozitiv\, rela-

xat\.
z Nu întrerupe.
z R\spunde numai la obiect accentuând lucrurile care te avantajeaz\.
z Nu ridica preten]ii exagerate.
z Nu uita c\ salariul se d\ pentru activitate [i performan]e [i nu pentru nevoile tale

personale.
z Nu critica institu]ia la care ai lucrat anterior.
z Salut\ la început [i mul]ume[te la sfâr[it.
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CAPITOLUL

VI

AM UN LOC DE MUNC|!
CUM ÎL P|STREZ?
Felicit\ri! Te-ai angajat! Ai un loc de munc\ [i deja visezi la toate dorin]ele pe
care ]i le vei îndeplini! Nu uita c\ un loc de munc\ este bun, este util, este necesar în cariera ta, îns\ nu este întotdeauna u[or de p\strat. De ce? Pentru c\ trebuie s\ [tii s\ fii un bun coleg, s\ fii diplomat [i s\ po]i accepta [i respecta regulile
scrise [i nescrise care exist\ în orice institu]ie. Exerci]iile [i informa]iile din acest
capitol te vor ajuta s\ recuno[ti acele situa]ii dificile care pot ap\rea la un loc de
munc\ [i cum s\ le faci fa]\. Succes!

EXERCI}IUL 1

Ce m\ nemul]ume[te [i ce pot s\ fac?
Este mai u[or s\ faci fa]\ situa]iilor dificile care apar la orice loc de munc\ dac\
[tii la ce s\ te a[tep]i.
În tabelul urm\tor sunt trecute situa]iile care îi nemul]umesc pe cei mai mul]i dintre angaja]i. Cite[te-le cu aten]ie [i încercuie[te acele situa]ii care crezi c\ te-ar
nemul]umi [i pe tine dac\ te-ai angajat la o firm\. În rândul 13 po]i completa cu alte
situa]ii care crezi c\ te-ar face pe tine s\ fii nemul]umit de locul t\u de munc\.

1.

Insuficien]a banilor (salariu prea mic).

2.

Neîn]elegeri cu colegii.

3.

Program prea lung, cu ore suplimentare nepl\tite.

4.

Atitudinea necorespunz\toare a [efilor (jigniri, bârfe, ton ridicat, favorizarea unor angaja]i, în[el\torii,
folosirea unor etichete ca lene[ul, chiulangiul sau a unor porecle, avansuri sexuale etc.).

5.

Mediu de lucru necorespunz\tor (murdar, înghesuit, neaerisit, materiale sau utilaje / unelte uzate sau
insuficiente, lipsa materialelor de protec]ie).

6.

Prea multe sarcini care nu pot fi realizate în timpul programului sau sarcini de munc\ neclare,
neexplicate.

7.

Timp prea scurt pentru realizarea sarcinilor.

8.

Personal pu]in care duce la supraînc\rcarea cu sarcini a celor care lucreaz\.

9.

Nerespectarea programului de c\tre colegi/patron (ace[tia întârzie la program sau pleac\ zilnic mai
devreme).

10.

Colegi cu comportament necorespunz\tor la locul de munc\ (sunt neserio[i [i nu î[i fac treaba cum
trebuie, bârfesc, dorm, consum\ b\uturi alcoolice în timpul programului etc.).

11.

Drepturile (salariu, premii, zile libere, concediu, plata taxelor c\tre stat etc.) nu sunt acordate la timp.

12.

Nu sunt respectate contractele de munc\ (Contractul Colectiv [i/sau Contractul Individual de Munc\).

13.

Altele:
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Este bine s\ [tii c\ exist\ solu]ii legale care pot rezolva toate situa]iile men]ionate mai sus. Vezi aceste solu]ii mai jos! Pentru fiecare situa]ie po]i g\si tu [i alte
solu]ii:

1. Insuficien]a banilor (salariu prea mic).

z Negocierea salariului. Orice persoan\ angajat\
poate cere patronului sau directorului firmei renegocierea salariului conform Codului Muncii.
z C\utarea unui alt loc de munc\.
z .................................................................

2. Neîn]elegeri cu colegii.

z Aplicarea unor tehnici de rezolvare a problemelor [i conflictelor a[a cum vei înv\]a din
paginile urm\toare.
z .................................................................

z Negocierea programului purtând o discu]ie cu

patronul sau directorul firmei.
3. Program prea lung, cu ore suplimentare nepl\tite.

z Negocierea contractului colectiv/individual

de munc\ - cu referire la plata orelor suplimentare.
z .................................................................

z Aplicarea unor tehnici de rezolvare a con4. Atitudinea necorespunz\toare a [efilor (jigniri, flictelor a[a cum vei înv\]a din paginile urm\toare.
bârfe, ton ridicat, favorizarea unor angaja]i,
z Discu]ii cu colegii în care s\ le explici c\ aceast\
în[el\torii, folosirea unor etichete ca lene[ul, chiusitua]ie te deranjeaz\.
langiul sau a unor porecle, avansuri sexuale etc.).
z .................................................................
z Negocierea condi]iilor de lucru purtând o

discu]ie cu patronul sau directorul firmei.
5. Mediu de lucru necorespunz\tor (murdar, înghesuit, z Dezvoltarea abilit\]ilor de organizare [i ameneaerisit, materiale sau utilaje / unelte uzate sau insu- najare a spa]iului de lucru – p\strarea ordinii [i
ficiente, lipsa materialelor de protec]ie).
cur\]eniei la locul t\u de munc\, între]inerea cât mai
corect\ a utilajelor [i ma[inilor cu care lucrezi tu.
z .................................................................
z Negocierea programului purtând o discu]ie cu
patronul sau directorul firmei.
z Dezvoltarea abilit\]ilor de gestionare a tim6. Prea multe sarcini care nu pot fi realizate în timpul pului a[a cum vei înv\]a din paginile urm\toare.
programului sau sarcini de munc\ neclare, neexplicate.
z Solicitarea fi[ei de post în care trebuie s\ fie
clar precizate toate sarcinile de lucru.
z .................................................................
z Dezvoltarea abilit\]ilor de gestionare a tim-

pului a[a cum vei înv\]a din paginile urm\toare.
7. Timp prea scurt pentru realizarea sarcinilor.

z Negocierea programului purtând o discu]ie cu
patronul sau directorul firmei.
z .................................................................
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z Discu]ii cu patronul sau directorul institu]iei
8. Personal pu]in care duce la supraînc\rcarea cu în care i se poate explica aceast\ situa]ie.
sarcini a celor care lucreaz\.
z .................................................................

z Discu]ii cu colegii în care s\ le explici c\ aceast\

situa]ie nu este normal\.
9. Nerespectarea programului de c\tre colegi (ace[tia z Discu]ie cu patronul sau directorul firmei –
întârzie la program sau pleac\ zilnic mai devreme).
dac\ ai vorbit cu colegii [i ace[tia nu respect\ în
continuare programul.
z .................................................................
z Discu]ii cu colegii în care s\ le explici c\ aceast\

situa]ie nu este normal\.
10. Colegi cu comportament necorespunz\tor la locul
de munc\ (sunt neserio[i [i nu î[i fac treaba cum tre- z Discu]ie cu patronul sau directorul firmei –
buie, bârfesc, dorm sau consum\ b\uturi alcoolice în dac\ ai vorbit cu colegii [i ace[tia au în continuare
timpul programului etc.).
un comportament necorespunz\tor.
z .................................................................
z Negocierea contractului colectiv/individual

de munc\ - negocierea acord\rii salariilor / concediilor / pauzei de mas\ la timp.

11. Drepturile (salariu, premii, zile libere, concediu,
plata taxelor c\tre stat etc.) nu sunt acordate la timp. z Solicitarea adeverin]elor
contribu]iilor c\tre stat.

de

plat\

a

z .................................................................

12. Nu sunt respectate contractele de munc\ z Negocierea contractului colectiv/individual
(Contractul colectiv [i/sau contractul individual de de munc\
munc\).
z ................................................................

z .................................................................
z .................................................................

13. Altele:

z .................................................................
z .................................................................
z .................................................................
z .................................................................

Pentru alte situa]ii care crezi c\ te-ar face pe tine s\ fii nemul]umit de locul t\u
de munc\ [i pe care le-ai trecut în rândul 13 încearc\ tu s\ g\se[ti solu]ii. Dac\ nu
reu[e[ti, întreab\ un prieten, un coleg sau orice alt\ persoan\ în care ai încredere,
ce ar face dac\ ar fi în locul t\u.
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EXERCI}IUL 2

Exerci]iul 2: Cum [i cu cine rela]ionezi la locul de munc\?
Succesul t\u la locul de munc\ nu depinde numai de cât de bine î]i faci treaba.
De cele mai multe ori lucrezi într-o echip\ (care te ajut\ sau dimpotriv\), ai un [ef
(foarte corect [i profesionist sau nedrept), te întâlne[ti cu clien]ii (amabili sau
nervo[i [i stresa]i), furnizorii (serio[i [i operativi sau care nu respect\ termenele ori
î]i aduc marf\ de calitate proast\) iar modul în care rela]ionezi cu ace[tia este
foarte important.
Exerseaz\ pentru a fi preg\tit s\ rela]ionezi cu diverse persoane în diverse
situa]ii ce pot ap\rea la locul de munc\.
În tabelul de mai jos sunt câteva exemple de situa]ii de rela]ionare dificile.
Imagineaz\-]i c\ aceste situa]ii ]i se întâmpl\ ]ie [i descrie în coloana din dreapta
reac]ia ta.

Exemplul 1. Tocmai ai stricat un aparat important
la locul de munc\. Colegii îl anun]\ imediat pe [ef.
{eful vine [i începe s\ ]ipe la tine, te înjur\ [i chiar te
amenin]\ c\ te d\ afar\!

Cum reac]ionezi ca s\ nu strici rela]ia cu [eful t\u?

Exemplul 2. E[ti proasp\t angajat [i faci parte
dintr-o echip\ de zece oameni. Înc\ din prima zi
observi c\ ceilal]i membri ai echipei te ignor\,
[u[otesc [i râd pe înfundate, iar când îi întrebi ceva î]i
r\spund în doi peri.

Cum faci ca s\ îmbun\t\]e[ti rela]iile din echip\?

Exemplul 3. Nu reu[e[ti s\ î]i îndepline[ti la timp
sarcinile de serviciu pentru c\ atelierul care î]i
furnizeaz\ materialele necesare întârzie mereu. Ai
discutat cu echipa de acolo îns\ situa]ia nu s-a schimbat, iar [eful î]i atrage mereu aten]ia.

Ce faci pentru a p\stra rela]ia de colaborare cu echipa
atelierului [i totu[i s\ î]i po]i îndeplini la timp sarcinile?

Exemplul 5. Colegii t\i din tura de diminea]\ nu
fac curat la locul de munc\ [i pleac\ mereu acas\
l\sând totul vrai[te. Tu lucrezi în tura de dup\-amiaz\
[i întotdeauna pierzi jum\tate de or\ f\când cur\]enie
în locul lor. Te sim]i frustrat pentru c\ tu la[i totul în
ordine înainte de a pleca acas\.

Cum le atragi aten]ia colegilor pentru a nu strica
rela]ia cu ei?

Exemplul 6. Lucrezi la un magazin [i vinzi materiale textile. Cu cinci minute înainte de încheierea programului dou\ cliente intr\ în magazin [i ]ip\ la tine
pentru c\ materialul cump\rat ieri nu avea lungimea
cerut\. Te amenin]\ c\ te reclam\ la [ef.

Cum reac]ionezi pentru a evita un scandal?

Exemplul 7. E[ti osp\tar/osp\t\ri]\ la o teras\
unde se serve[te [i mâncare. Ai gre[it nota de plat\ [i
clientul te cheam\ [i începe s\ ]ipe la tine c\ ai vrut s\
îl furi. Toat\ lumea de pe teras\ e cu ochii pe tine iar
[eful nu admite scandaluri pe teras\. În aceast\ unitate
se respect\ regula „clientul nostru – st\pânul nostru”.

Cum ie[i din situa]ie astfel încât acel client s\ plece
mul]umit?

!

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

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

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

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

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

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

Re]ine!
z Orice tip de rela]ie dintre oameni are la baz\ comunicarea. Folose[te-te de

abilit\]ile tale de comunicare pentru a între]ine rela]ii eficiente cu cei din jurul t\u.
z De multe ori în rela]iile pe care le ai cu ceilal]i intervin diverse situa]ii dificile,

chiar conflicte. Folose[te-te de abilit\]ile tale de a rezolva conflicte [i de a negocia pentru a p\stra rela]ii cât mai bune cu cei din jur.

61
EXERCI}IUL 3

Ce trebuie s\ [tiu despre programul de lucru?
Unul din primele lucruri pe care le afli atunci când te angajezi este c\ trebuie
s\ respec]i un program. Programul de lucru este acel interval de timp (Timpul
de munc\) în care un angajat trebuie s\ î[i îndeplineasc\ sarcinile de munc\.
Indiferent între ce ore este stabilit programul de lucru într-o institu]ie (Ex. 7:30 –
15:30 sau 8:00 – 16:00 sau 9:00 – 17:00), acesta nu trebuie sa dep\[easc\ durata maxim\ legal\ a timpului de munc\ a[a cum este prev\zut în Codului Muncii

!

Re]ine!
z În România (conform Codului Muncii) durata timpului de munc\ este de 8 ore pe

zi, timp de 5 zile, cu dou\ zile de repaus, s\pt\mânal, deci 40 ore pe s\pt\mân\.
Timpul de munc\ legal nu poate dep\[i 48 ore /s\pt\mân\ cu tot cu ore suplimentare. Munca suplimentar\ nu poate fi impus\ [i trebuie compensat\ prin ore
libere pl\tite. Timpul de munc\ pentru tinerii sub 18 ani este de 6 ore
pe zi, 30 de ore pe s\pt\mân\.

Cite[te mai departe!
Extras prelucrat din Codul Muncii
z Când munca se efectueaz\ în schimburi, durata timpului de munca poate fi pre-

lungit\ peste 8 ore pe zi si peste 48 de ore pe s\pt\mâna dac\ media orelor de
munc\ din 3 s\pt\mâni nu dep\[e[te 8 ore pe zi.

z Tinerii sub 18 ani

nu pot avea un timp de munc\ mai mare de 30 ore pe
s\pt\mân\. Ace[tia pot lucra în schimburi, doar dac\ programul de lucru este în
timpul zilei [i nu dep\[e[te 6 ore pe zi.

z Dac\ într-o institu]ie nu se lucreaz\ într-un program fix (8 ore pe zi, 40 ore pe

s\pt\mân\, respectiv 6 ore pe zi, 30 de ore pe s\pt\mân\ pentru tinerii
sub 18 ani), patronul sau directorul institu]iei este obligat s\ explice exact programul de lucru în Regulamentul de Ordine Interioar\ precum [i în Contractul
Individual de Munc\ pe care îl încheie cu fiecare angajat. Acest program trebuie
s\ fie afi[at la loc vizibil în institu]ie.

z Dac\ te-ai angajat, trebuie s\ [tii c\ ai obliga]ia de a respecta programul de

munc\ [i ai dreptul la un timp de odihn\ (zile libere [i concedii).

z Ca [i timpul de munc\, timpul de odihn\ la care are dreptul orice angajat este

prev\zut în Codul Muncii astfel:

PAUZ| DE MAS| = 30 minute zilnic, dac\ timpul de
lucru este mai mare de 6 ore zilnic.
 tinerii sub 18 ani au dreptul la o pauzã de mas\ de 30 minute dac\
timpul zilnic de munc\ depã[e[te 4 ore [i 30 minute

SFÂR{IT DE S|PT|MÂN| = sâmb\ta [i duminica sau
alte dou\ zile s\pt\mânal stabilite prin Contractul de munc\.
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CONCEDIU DE ODIHN| = 20 de zile lucr\toare dintre
care o perioad\ neîntrerupt\ de minim 15 zile.
 tinerii sub 18 ani au dreptul la minim 23 de zile lucr\toare

ANUL NOU
1- 2 IANUARIE

PA{TI = 2 zile

1 MAI

Acestea sunt zilele
libere de s\rb\toare
legal\ care nu sunt calculate în cele 20 de zile
de concediu de odihn\
anual.

1 DECEMBRIE

CR|CIUN
25 – 26 DECEMBRIE

C|S|TORIE = se acordã 5 zile lucr\toare libere pentru
cununia civil\

BOTEZ = se acord\ 3 zile lucrãtoare libere doar pentru
copiii din familia ta

DECES = se acord\ 3 zile lucr\toare libere în caz de deces
al rudelor de gradul I [i II

CONCEDIU DE MATERNITATE = se acord\ doar
mamelor, pentru o perioad\ de 126 de zile calendaristice care
pot fi luate înainte [i dupã na[tere.
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CONCEDIU PENTRU CRE{TEREA COPILULUI = se
acord\ dup\ terminarea concediului de maternitate, unuia dintre p\rin]i, pân\ copilul împline[te 2 ani.

CONCEDIU MEDICAL = se acord\ numai la recomandarea medicului de familie.

CONCEDIU PENTRU FORMARE PROFESIONAL| =
poate fi cu sau f\r\ platã [i se acord\ în urm\toarele condi]ii:
- concediu f\r\ plat\ se poate lua [i de mai multe ori în cursul unui an calendaristic, pentru sus]inerea examenelor de
absolvire a unor forme de înv\]\mânt sau pentru sus]inerea
examenelor de promovare în anul urm\tor în cadrul institu]iilor
de înv\]\mânt superior.
- concediu cu plat\ este de maxim 10 zile lucr\toare [i se
poate lua numai dac\ angajatul nu a participat la nici un curs de
formare profesional\ pl\tit de c\tre angajator, `n condi]iile legii.

!

Aten]ie!
- Copiii sub 15 ani nu au voie s\ se angajeze!
- Copiii cu vârsta cuprins\ între 15 [i 16 ani au voie s\ se angajeze numai cu
acordul scris al p\rin]ilor [i doar pentru 4 ore pe zi, 20 ore pe s\pt\mân\.
- Copiii sub 18 ani nu au voie s\ lucreze ore suplimentare!
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AM BANI {I SUNT
INDEPENDENT!

CAPITOLUL

VII

Iat\ c\ ai mai f\cut un pas în cariera ta. E[ti independent. }i-ai g\sit un loc de
munc\. E[ti angajat [i ai un venit.
În acest moment, oamenii constat\ c\ venitul nu este suficient [i c\ timpul nu
le mai ajunge. Mul]i spun c\ cei din jurul lor s-au schimbat [i nu-i mai în]eleg. De
fapt, schimbarea e la tine!
Acest ultim capitol te înva]\ cum s\ faci s\ fii mul]umit de venitul pe care-l câ[tigi [i
cum s\-]i împar]i [i s\ folose[ti mai bine timpul astfel încât p\strarea rela]iilor cu cei dragi
s\ nu devin\ o problem\.

EXERCI}IUL 1

Cum s\-m
mi planific cât mai bine bugetul?
S\-]i creezi [i s\-]i organizezi bugetul personal este o parte important\ a
planific\rii financiare personale. }i s-a întâmplat ca atunci când ai mai mul]i bani sau
în fiecare zi de salariu s\-]i propui s\ nu mai cheltui nechibzuit [i s\-]i organizezi cât
mai bine bugetul personal? Majoritatea persoanelor spun c\ aceasta este o promisiune greu de ]inut. Tu de câte ori ai reu[it s\ faci acest lucru? Iat\ un exerci]iu care
are câ]iva pa[i care te vor ajuta s\-]i planifici cât mai bine bugetul personal:

Pasul 1
Calculeaz\ care este bugetul t\u lunar. Pentru aceasta trebuie s\ aduni toate
sumele de bani pe care le prime[ti în fiecare lun\ sub diferite forme: salariu, sporuri
salariale primite la serviciu, sume de bani realizate din alte activit\]i sau primite de
la serviciu sau de la stat (indemniza]ie de [omaj, ajutor social, indemniza]ie pentru
cre[terea copilului etc). Calculeaz\ [i vezi la cât se ridic\ suma veniturilor tale lunare.
....................................................................................................
....................................................................................................

Pasul 2
Calculeaz\ cheltuielile tale lunare „fixe” [i „variabile”. Cheltuielile fixe sunt cele
care trebuie achitate lunar: între]inerea, chiria, curentul electric, telefonul, alimentele, ratele etc. Cheltuielile „variabile” sunt cele pe care le faci doar uneori [i
pot fi: îmbr\c\minte, distrac]ii – recreere, urgen]e, repara]ii etc.
Completeaz\ tabelul de mai jos [i afl\ care sunt cheltuielile tale lunare.
Cheltuieli lunare „fixe”

RON

Cheltuieli lunare „variabile”

RON

Chirie

100 RON

Îmbr\c\minte

____RON

Telefon

____RON

Distrac]ii

____RON

Curentul electric

____RON

____RON

Alimente

____RON

____RON

____RON

____RON

____RON

____RON

____RON

____RON

TOTAL

____RON

TOTAL

TOTAL: _______ RON

____RON
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Pasul 3
Este posibil s\ observi c\ ai cheltuieli lunare care sunt la limit\ sau care
dep\[esc venitul t\u. În aceast\ situa]ie analizeaz\ unde dep\[e[ti [i încearc\:
- s\ reduci cheltuiala;
- s\ g\se[ti alte activit\]i care s\ î]i aduc\ venituri suplimentare;
- s\ solici]i o m\rire de salariu la serviciu;
- s\ cau]i un nou loc de munc\ mai bine pl\tit.

!
!

Re]ine!
Dac\ lunar î]i mai r\mân bani po]i s\-]i deschizi un cont bancar pentru economii.

Recomand\ri:
Iat\ un exemplu de cum po]i cheltui mai pu]ini bani în supermarket.
z F\-]i cump\r\turile din supermarket-urile mari deoarece sunt în general mai ief-

tine decât magazinele mici din cartier, au reduceri, promo]ii [i economise[ti
timp.
z F\-]i o list\ de cump\r\turi de acas\. Încearc\ mai întâi s\ pui în co[ produsele

care se afl\ pe aceast\ list\ a priorit\]ilor. Cump\r\ legumele [i fructele de
sezon: acestea sunt, de obicei, mai ieftine.
z Caut\ produsele care se afl\ în promo]ie.
z Cerceteaz\ bine rafturile. De obicei, produsele foarte scumpe sunt a[ezate pe

rafturi la nivelul umerilor, iar cele ieftine sunt ori foarte jos, ori foarte sus. Este
bine s\ arunci o privire peste tot.
z F\ compara]ii între pre]uri. Un pre] mai mic pentru o cantitate mai mare este

o afacere bun\ dac\ ai la ce s\ folose[ti toat\ cantitatea respectiv\. Dac\ ajungi
s\ arunci o parte din aceasta atunci nu mai po]i considera c\ ai luat un chilipir.
z Evit\ produsele preambalate [i cele gata preparate. Acestea sunt mai la

îndemân\ dar sunt [i mult mai scumpe.
z Nu cump\ra sub impulsul de moment. Dac\ ai g\sit un produs în afara listei de

acas\ [i pe care [tii c\ îl vei folosi în viitorul apropiat atunci cump\r\-l. Nu te
l\sa prad\ tenta]iei de a pune în co[ tot ceea ce-]i atrage aten]ia pe moment.
z Verific\ pre]ul produselor din co[ înainte de a ajunge la casa de marcat pentru

a vedea dac\ ai suficien]i bani la tine.
z Cump\r\ de la supermarket numai produse alimentare. De obicei, produsele

cosmetice, de farmacie, de papet\rie sunt mai ieftine la magazinele de profil.
De asemenea, se poate face economie la produsele de cur\]enie dac\ cumperi
produse pe care le po]i utiliza pentru mai multe suprafe]e.
z Cump\r\ produse din care s\-]i faci pachet la serviciu. Î]i po]i face sandwich-uri

acas\ [i astfel mâncarea te va costa mai pu]in decât dac\ ai cump\ra-o din ora[.
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EXERCI}IUL 2

Cum s\-m
mi planific mai bine timpul?
Fiecare zi are 24 de ore. Pentru mul]i dintre noi acest timp este foarte scurt.
Timpul poate fi cea mai bun\ resurs\ pe care o avem la dispozi]ie dac\ [tim s\-l
folosim în avantajul nostru.
Iat\ un exerci]iu care te va ajuta s\ vezi cât de bine folose[ti fiecare moment al
zilei.
1. F\ o list\ cu activit\]ile pe care trebuie s\ le faci mâine.
................................................................................................................
................................................................................................................
2. Acum va trebui s\ împar]i activit\]ile din lista de mai sus în 3 categorii:

URGENTE

IMPORTANTE

UTILE

............................................... ............................................... ...............................................
............................................... ............................................... ...............................................
............................................... ............................................... ...............................................
Aceast\ delimitare te va ajuta s\ îndepline[ti mai întâi sarcinile cele mai urgente
[i s\ î]i faci timp suficient pentru sarcinile importante [i apoi pentru cele utile.
3. Completeaz\ în programul de mai jos, trecând toate activit\]ile
din lista pentru mâine.

Ziua ..............................
ORELE

ACTIVIT|}ILE

4. Întoarce-te la lista pe care ai f\cut-o.
Ai trecut [i activit\]i care s\ î]i plac\ sau care s\ te relaxeze? Dac\ le-ai trecut,
felicit\ri! Înseamn\ c\ [tii c\ programul de lucru sau de studiu este mai eficient
dac\ are [i pauze de relaxare. Dac\ NU ai men]ionat [i aceste activit\]i, acum este
momentul s\ le g\se[ti loc în programul t\u.

!

Re]ine!
7 REGULI PENTRU A FOLOSI EFICIENT TIMPUL
1. Planific\ timpul.
Aceast\ planificare te va ajuta s\ duci toat\ treaba pân\ la cap\t.
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Iata un exemplu:

Ziua ..............................
7:00

Trezirea [i micul dejun.

8:00

Curs de calificare.

9:00

Curs de calificare.

10:00

Curs de calificare.

11:00

Curs de calificare.

12:00

Curs de calificare.

13:00

Masa de prânz.

14:00

De trimis fax-uri cu CV [i Scrisoare de motiva]ie la firmele selectate.

15:00

De pl\tit factura la electricitate.

16:00

De f\cut cump\r\turi.

17:00

De f\cut cump\r\turi.

18:00

Cin\ [i odihn\.

19:00

Intâlnire la teras\ cu prietenii.

20:00

Intâlnire la teras\ cu prietenii.

21:00

Vizionarea unui film.

22:00

Preg\tirea de culcare.

2. Stabile[te priorit\]ile.
De cele mai multe ori avem tendin]a de a îndeplini mai întâi cele mai pl\cute
sarcini, îns\ activit\]ile zilei ar trebui stabilite în func]ie de priorit\]ile [i nevoile pe
care le ai. Importan]a [i urgen]a sarcinilor variaz\ foarte mult. Numai tu po]i s\ [tii
ce este important [i ce este urgent de rezolvat. Aceast\ delimitare te va ajuta s\
îndepline[ti mai întâi sarcinile cele mai urgente [i s\ î]i faci timp suficient pentru
sarcinile importante.

Iata un exemplu:

Ziua: 27.10.2006
URGENTE

IMPORTANTE

De gasit firme la care trebuie
De cump\rat ziare cu anun]uri
trimis CV-ul
de angajare
De redactat CV-ul
De pl\tit factura la telefon
De cump\rat geac\ de iarn\

UTILE
Odihn\
Intâlnire la teras\ cu prietenii
Vizionarea unui film
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3. M\soar\ progresele
Te sim]i încurajat atunci când vezi c\ treburile pe care le ai de f\cut se
împu]ineaz\. Premiaz\-te atunci când cea mai nepl\cut\ sarcin\ a zilei a fost
îndeplinit\ sau când ai mai f\cut un pas. Anumite sarcini sunt de durat\, ele se pot
întinde pe parcursul mai multor s\pt\mâni.
4. Înva]\ s\ spui Nu
Zilnic apar activit\]i neprev\zute care ne fur\ timp. Ceea ce ai trecut în lista ta
ca fiind activit\]i urgente sau importante trebuie s\ le realizezi înainte. Dac\ cineva din familie, un prieten sau unul dintre colegi te roag\ s\ faci ceva pentru el, po]i
accepta s\-l aju]i doar dac\ ai timp pentru asta. Nu este nici o ru[ine s\ spui: “Imi
pare r\u. Acum nu pot. Timpul nu-mi permite. Alt\ dat\ te ajut cu pl\cere.”

!

5. Cere ajutor
C\nd ai un program foarte înc\rcat sau ai foarte multe treburi urgente de rezolvat în timp foarte scurt po]i ruga pe cineva apropiat s\ te ajute.
6. Aloc\-]i timp [i pentru tine
Este imposibil s\ te concentrezi ore în [ir chiar dac\ vrei s\ te gr\be[ti [i s\ faci
eforturi pentru a termina tot ceea ce ai de f\cut. Vei descoperi c\ sarcinile vor fi
îndeplinite mai eficient dac\ î]i acorzi momente în care s\ te relaxezi în timpul zilei
[i s\ faci ce-]i place.
7. Organizeaz\-]i locul de munc\
Po]i munci la o ma[in\, într-un birou sau la un magazin, principiul r\mâne
acela[i: organizarea economise[te timp. Cu cât ai spa]iul de lucru mai organizat [i
lucrurile de care ai nevoie mai la îndemân\ cu atât î]i faci munca mai u[oar\.
Aranjeaz\ lucrurile de care ai nevoie sistematic astfel încât s\ [tii mereu unde este
un anumit obiect de care ai nevoie.

EXERCI}IUL 3

Cum s\-m
mi fac timp pentru mine, pentru familie [i pentru prieteni?
Pentru a te sim]i realizat ai nevoie de un echilibru între bani (un loc de munc\),
dragoste (familie) [i via]\ social\ (prieteni).
Te-ai angajat, deci ai bani. Îns\ locul de munc\ te solicit\ destul de mult [i abia
mai po]i s\ faci fa]\ urgen]elor zilnice. Crezi c\ familia [i prietenii, de[i nu ai mai
vorbit demult cu ei, trebuie s\ te în]eleag\. De fapt, tu e[ti cel care trebuie s\ înve]i
s\ p\strezi echilibrul. Locul t\u de munc\ este foarte important, îns\ [i rela]iile cu
cei dragi trebuie s\ r\mân\ la fel de importante.
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Iat\ un exerci]iu:
În EU trece numele t\u.
În stelu]ele EA/EL trece numele prietenelor/prietenilor sau membrilor familiei care te
sus]in. Dac\ ai mai multe prietene sau prieteni po]i desena tu alte stelu]e.
În stelu]ele EI po]i trece grupurile de persoane dragi cum ar fi: p\rin]ii, fra]ii, colegii etc.

Ai reu[it s\ dai un nume tuturor stelelor din constela]ia rela]iilor tale. Acum este
momentul s\ vezi care sunt leg\turile care le ]in împreun\.
Pentru fiecare dintre STELU}E scrie în dreptul ei care sunt acele lucruri sau
evenimente care te-au f\cut s\-i dai numele prietenei/prietenului sau membrului
familiei respectiv.
De câte ori ai vorbit cu fiecare dintre persoanele numite în stelu]e? Deseneaz\
câte o linie pentru fiecare dat\ când a]i stat de vorb\ în ultima s\pt\mân\.
R\spunde la urm\toarele întreb\ri:
Câte dintre stelu]e au r\mas singure?
................................................................................................................
................................................................................................................
Care crezi c\ sunt motivele pentru care nu le-ai c\utat în ultima s\pt\mân\?
................................................................................................................
................................................................................................................
Repet\ exerci]iul gândindu-te la ultima lun\.
Constela]ia rela]iilor tale trebuie s\ fie mereu plin\ de stelu]e pentru c\ acestea
reprezint\ toate persoanele dragi din jurul t\u. Acestea î]i dau echilibrul de care tu
ai nevoie. F\r\ ele nici la locul de munc\ nu mai e[ti la fel de eficient!
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Re]ine!
z Respect\ familia!
-

Dac\ te-ai angajat [i locuie[ti cu p\rin]ii sau ]i-ai întemeiat propria familie,
argumente de genul „Sunt obosit, eu lucrez!” nu te scuz\. Încearc\ s\ te implici în continuare în treburile casei. Gânde[te-te c\ [i p\rin]ii t\i/partenerul
t\u de via]\ au lucrat sau lucreaz\ [i în acela[i timp între]in o cas\. Etapa de
acomodare cu serviciul nu trebuie s\ ]in\ mai mult de 1-3 luni.

-

Dac\ nu mai locuie[ti cu p\rin]ii, nu uita s\-]i faci timp [i pentru ei. Sun\-i
m\car o dat\ sau de dou\ ori pe s\pt\mân\ [i viziteaz\-i. Nu uita de zilele
lor de na[tere [i de alte s\rb\tori. Ai posibilitatea s\ le ar\]i c\ acum e[ti independent financiar cump\rându-le câte un mic cadou sau, dac\ e necesar [i-]i
permi]i, ajut\-i cu bani.

z Ai grij\ de prieteni!
-

Dac\ cu rudele te na[ti, prietenii ]i-i alegi. Fiecare dintre noi vrem prieteni,
adic\ acei oameni care te întreab\ „Ce mai faci?“ [i apoi a[teapt\ s\ aud\
r\spunsul. Cel mai u[or e s\ te întâlne[ti cu prietenii la sfâr[itul s\pt\mânii.
Atunci î]i po]i aloca timp mai mult pentru a ie[i împreun\ cu ei s\ te distrezi,
pentru a sta de vorb\ sau pentru hobby-uri.

- Fii

atent atunci când î]i alegi prietenii. Urm\toarele proverbe te vor ajuta s\-i
g\se[ti pe cei adev\ra]i:


Un prieten este cineva care î]i d\ libertate total\ pentru a fi tu însu]i.

 Prietenie

înseamn\ s\ fii al\turi de prieteni nu atunci când au dreptate, ci
când gre[esc.

EXERCI}IUL 4



Un prieten este un dar pe care ]i-l faci ]ie însu]i.



Un prieten este cineva care te cunoa[te a[a cum e[ti, în]elege ce ai fost,
accept\ ce ai devenit [i cu blânde]e te las\ s\ cre[ti în continuare.



Du[manii se recruteaz\ dintre prieteni.



C\r]ile sunt prieteni reci, dar siguri.

Cum s\ rezolv problemele [i conflictele?
De multe ori, în rela]iile cu ceilal]i sau în anumite situa]ii dificile din via]\ ne
comport\m precum buldozerul – suntem nervo[i, strig\m unii la al]ii, ne cert\m,
ne sup\r\m – [i nu ne mai întoarcem pentru a privi înapoi la ceea ce am demolat – o rela]ie de prietenie, o c\snicie sau o [ans\ în via]\.
Rezolvarea pozitiv\ a conflictelor [i a problemelor presupune mult exerci]iu
pentru c\ nu este u[or s\ tr\ie[ti în armonie al\turi de oameni atât de diferi]i.
A. Gânde[te-te la ultima ceart\ pe care ai avut-o cu prietenii t\i sau
cu p\rin]ii.
R\spunde la întreb\rile de mai jos. Astfel vei exersa câteva abilit\]i necesare
pentru a trece mai u[or peste situa]iile conflictuale.
Pasul 1: Care este problema? Ce m\ deranjeaz\?
Scrie pe scurt, clar, la obiect, ce te nemul]ume[te în aceast\ situa]ie sau în
aceast\ rela]ie.
................................................................................................................
................................................................................................................
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Pasul 2: Cine este implicat în problem\?
................................................................................................................
................................................................................................................
Pasul 3: Cum rezolv problema?
Completeaz\ în tabelul de mai jos toate r\spunsurile la întreb\ri.
............................................................................
1. Care sunt nevoile mele în situa]ia-problem\?

............................................................................
F\ o list\ cu ce dore[ti, astfel încât situa]ia s\ se ............................................................................
schimbe!
............................................................................
............................................................................
2. Ce simt în leg\tur\ cu problema?

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

3. Ce vreau s\ schimb în situa]ia/rela]ia problematic\?

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

4. Care sunt nevoile celorlal]i implica]i în problem\?

............................................................................
F\ o list\ cu ce doresc ceilal]i, astfel încât situa]ia s\ se ............................................................................
schimbe!
............................................................................
............................................................................
5. Ce simt ceilal]i în leg\tur\ cu problema?

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

6. Ce a[ face eu dac\ a[ fi în locul celorlal]i implica]i ............................................................................
în problem\?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
7. Ce pot înv\]a din aceast\ situa]ie/rela]ie problem\?

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

8. Ce încearc\ ei s\-mi spun\?

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

9. Le-am spus c\ încerc s\-i în]eleg?

............................................................................
............................................................................
............................................................................
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............................................................................
10. Cum s\ le spun ce m\ deranjeaz\ f\r\ s\-i ............................................................................
învinuiesc sau s\-i atac?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
11. Cum am putea colabora pentru rezolvarea ............................................................................
problemei?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
12. Care sunt toate modalit\]ile de rezolvare a
............................................................................
problemei? F\ o list\!
............................................................................
............................................................................
............................................................................
13. Care dintre aceste modalit\]i de rezolvare ne ............................................................................
ajut\ pe to]i cei implica]i în problem\ s\ ob]inem ceea
............................................................................
ce ne dorim? F\ o list\!
............................................................................
............................................................................
14. Care solu]ie ne ajut\ pe to]i s\ câ[tig\m? ............................................................................
Alege din lista de mai sus cea mai avantajoas\ solu]ie
............................................................................
pentru toat\ lumea!
............................................................................

!

Re]ine!
z Conflictul este o stare de lucruri nedorit\. De obicei, conflictele provoac\ stres, atmo-

sfer\ nepl\cut\ [i ineficient\. Rezolvarea conflictelor presupune îmbun\t\]irea
situa]iei. Conflictele nerezolvate dau na[tere la alte conflicte.

z Conflictele pot fi rezolvate în 3 moduri:

- câ[tig-pierdere (o persoan\ prime[te ceea ce a
- pierdere-pierdere (persoanele aflate în conflict

vrut, iar cealalt\ pierde);
fac compromisuri [i toate pierd

mai mult decât câ[tig\);
(persoanele aflate în conflict g\sesc împreun\ solu]ia cea mai bun\
pentru ele [i toate au de câ[tigat).

- câ[tig-câ[tig

z Conflictul poate ap\rea oriunde, oricând, în orice situa]ie. Conflictele sunt ca ni[te

obstacole, experien]e normale de via]\ din care trebuie s\ înve]i.

z Conflictele pot avea cauze dintre cele mai diverse: oamenii în]eleg informa]iile în

moduri diferite, ei au scopuri, nevoi, principii [i valori diferite; unii sunt egoi[ti, neîncrez\tori, intoleran]i; unora le este fric\ etc.

z Pentru a rezolva conflictul trebuie:

S\-l înfrun]i! Evitarea conflictului nu duce la rezolvarea lui! Dac\ conflictul este
negat sau evitat scade implicarea în activitate [i încrederea în sine, apar tensiuni [i
dificult\]i în luarea deciziilor.
- S\ [tii ce vrei [i ce vrea persoana cu care e[ti în conflict.
- S\ [tii ce sim]i tu [i cum se simt ceilal]i.
- S\ vorbe[ti deschis despre ce sim]i în leg\tur\ cu situa]ia care a produs conflictul.
- S\ p\strezi o rela]ie pozitiv\ chiar [i atunci când e[ti în conflict.
- S\ ascul]i ce au de spus ceilal]i, s\ comunici cât mai mult [i cât mai deschis cu cei
cu care e[ti în conflict astfel încât fiecare s\ poat\ s\-[i exprime punctul de vedere.
- S\ spui ce ai vrea s\ se schimbe [i s\ cau]i împreun\ cu ceilal]i solu]ii care s\ convin\ tuturor.
- S\ [tii c\ orice problem\ are mai multe solu]ii!
-
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B. Iat\ c\ [i eroii de desene animate se
ceart\.

Donald [i Mickey Mouse sunt în conflict.

Ei s-au certat de la cadourile pe care le-au primit
de la Mo[ Cr\ciun. Donald este sup\rat pentru c\ nu
a primit rolele mult dorite. Mo[ Cr\ciun i-a d\ruit o
p\l\rie de vr\jitor. Mai mult, lui Mickey i-a adus o
pereche de role. Mickey Mouse nu vrea s\-i dea lui
Donald rolele lui. Donald st\ îmbufnat.
Ceilal]i prieteni îi propun lui Donald s\ negocieze
cu Mickey Mouse pentru a face schimb de cadouri.

Ajut\-i pe cei doi eroi în procesul lor de negociere. Pentru aceasta completeaz\ spa]iile de mai jos:
Donald vrea ........................................................................................................................................
Mickey Mouse vrea ............................................................................................................................
Donald se simte .................................................................................................................................
Mickey Mouse se simte ........................................................................................................................
Donald [tie c\ Mickey poate oferi ........................................................................................................
Mickey Mouse [tie c\ Donald poate oferi ................................................................................................
Donald nu vrea s\ dea pentru role mai mult de .......................................................................................
Mickey Mouse nu vrea s\ primeasc\ pentru role mai pu]in de ................................................................
Donald îi spune lui Mickey c\ îi ofer\ ....................................................................................................
în schimbul rolelor.
Mickey Mouse îi cere în plus [i ...............................................................................................................
Donald spune c\ e prea mult [i îi ofer\ doar ........................................................................................
pentru c\
........................................................................................................................................
Mickey Mouse nu vrea s\ accepte ..........................................................................................................
pentru c\ .............................................................................................................................................
Atunci Donald mai ofer\ [i ...................................................................................................................
Mickey Mouse accept\.

Acum, la finalul negocierii,
cei doi eroi au ob]inut ceea ce au vrut!
AMÂNDOI SUNT MUL}UMI}I!
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Re]ine!
z Negocierea este una din cele mai bune metode de rezolvare a conflictelor sau a

problemelor cu care ne confrunt\m. Ea presupune o punere de acord între cei
afla]i în conflict astfel încât fiecare ob]ine aproape tot ceea ce [i-a propus.
z În negociere sunt luate în considerare dorin]ele tuturor celor implica]i. Negocierea

implic\ parteneri [i nu adversari.
z Caracteristicile unei negocieri sunt:

Eu vreau s\ cump\r, cât mai ieftin, un aparta Negocierea are loc între persoane care vor s\
ob]in\ lucruri diferite. Fiecare persoan\ are [i ceva ment cu 2 camere în Ia[i. Am 35000 Euro.
ce ofer\ pentru a ob]ine ceea ce vrea. De regul\, ceea
Agentul imobiliar vrea s\ vând\ apartamente cu
ce ofer\ reprezint\ ceea ce vor ceilal]i.
un pre] cât mai mare.
Eu îi spun agentului c\ vreau s\ cump\r un
Pentru a negocia, fiecare persoan\ spune apartament cu 2 camere în Ia[i [i c\ pot oferi doar
celorlal]i c\ vrea mai mult decât dore[te în 30000 Euro.
realitate. Doar a[a el va avea de unde s\ negocieze.
Agentul imobiliar îmi spune c\ pot cump\ra cu
aceast\ sum\ doar un apartament cu o camer\.


Eu îi spun c\ vreau ca apartamentul s\ aib\ 2
camere, chiar dac\ nu este în stare foarte bun\ [i c\
 Fiecare persoan\ prezint\ mai ales pot pl\ti imediat.
aspectele pozitive, avantajele a ceea ce ofer\.
Agentul imobiliar îmi spune c\ îmi poate oferi
un apartament cu o camer\, cu o suprafa]\ mare
din care se pot face 2 camere.
 În orice negociere exist\ LIMITE MINIME care
Eu vreau un apartament cu 2 camere.
reprezint\ cel mai mic lucru pe care trebuie s\-l
Agentul imobiliar vrea s\ vând\ un apartament
primeasc\ fiecare pentru a fi mul]umit. De regul\,
dac\ se coboar\ sub aceste limite negocierea se între- cu 2 camere la pre]ul de 35000 Euro pentru care el
prime[te un comision de 1000 Euro.
rupe.

Eu cump\r un apartament cu 2 camere, în Ia[i
Rezultatul final al negocierii este o ofert\ de care pentru care pl\tesc 35000 Euro.
to]i sunt mul]umi]i.
Agentul imobiliar care îmi vinde apartamentul
câ[tig\ comisionul de 1000 Euro.


z În negociere este posibil s\ se fac\ compromisuri.
z Când se negociaz\ este important\ ascunderea limitei minime.
z Negocierea are câteva etape:

1. Preg\tirea – adunarea informa]iilor, analiza acestora [i a pozi]iei p\r]ilor, stabilirea limitei [i a scopului.
2. Interac]iunea – stabilirea contactului cu cealalt\ parte.
3. Negocierea propriu-zis\ – comunicarea [i cooperarea în vederea ajungerii la un
acord, între limitele fiec\ruia.
4. ~ncheierea – realizarea scopului, ajungerea la un acord favorabil tuturor p\r]ilor.
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ANEXA I

Despre abilit\]i
Pentru cele mai multe profesii angajatorii cer abilit\]i specifice sau tehnice
care se refer\ la posibilitatea de a folosi echipamente, aparate, ma[ini etc. Aceste
abilit\]i specifice sunt de obicei men]ionate în anun]urile de angajare.
Exist\ [i abilit\]i generale pe care este bine s\ le men]ionezi în Curriculum
Vitae [i s\ le demonstrezi, pe cât posibil, când te prezin]i la interviu. Dac\ [tii s\ le
sco]i în eviden]\ cu argumente [i exemple vei face o impresie foarte bun\, iar [ansele de angajare vor cre[te semnificativ. Abilit\]ile pot fi indicii ale modului în care vei
reu[i s\ te integrezi într-o echip\, s\ fii eficient, s\ fii o persoan\ de încredere.
Abilit\]i sociale sau de rela]ionare
- comunici eficient [i asertiv (î]i sus]ii punctul de vedere cu argumente f\r\
s\ produci tensiuni sau conflicte);
- [tii s\ ascul]i, nu numai s\ vorbe[ti;
- e[ti conving\tor în sus]inerea propriilor idei;
- lucrezi eficient în echip\;
- ai încredere în propriile for]e;
- e[ti flexibil;
Abilit\]i organizatorice [i de coordonare:
- organizezi [i coordonezi un grup de oameni pentru a rezolva o sarcin\;
- e[ti capabil s\ î]i planifici timpul pentru a duce la bun sfâr[it un proiect, o
activitate;
- po]i s\ planifici [i s\ administrezi resurse financiare [i materiale necesare
realiz\rii unei activit\]i (ex. e[ti responsabil cu strângerea banilor pentru
organizarea unei piese de teatru [i cu identificarea altor resurse de care ai
nevoie pentru organizare: sal\, microfoane, costume etc.);
- [tii s\ lucrezi în situa]ii de stres, de criz\ de timp;
- e[ti capabil s\ distribui sarcini membrilor unei echipe;
- po]i s\ realizezi mai multe sarcini din diverse activit\]i într-o aceea[i
perioad\ de timp (ex. mergi la [coal\ dar în acela[i timp te implici în organizarea Balului Bobocilor [i faci voluntariat într-o organiza]ie).
Abilit\]i cognitive:
- înve]i, clasifici, în]elegi u[or informa]iile din jurul t\u;
- identifici problemele care trebuie rezolvate;
- ai capacitate de sintez\;
- folose[ti argumente logice când explici, iei decizii;
- aplici teoria la situa]ii practice.
Abilit\]i de a lucra cu calculatorul:
- st\pâne[ti bine aplica]iile Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.)
- ai cuno[tin]e de baz\ pentru a lucra cu aplica]iile de modele grafice (Adobe
Illustrator, Photoshop etc.);
- utilizezi internetul [i po]i naviga pe internet utilizând diverse motoare de
c\utare;
Abilit\]i artistice:
- scrii cu u[urin]\ proz\, poezie, articole;
- creezi melodii [i ritmuri muzicale;
- desenezi pentru a explica, a demonstra;
- creezi cu u[urin]\ imagini mentale, î]i imaginezi obiecte [i le vezi cu ochii
min]ii din toate unghiurile;
- desenezi, pictezi;
- fotografiezi, filmezi.
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ANEXA 3

Modelul comun european de
Curriculum Vitae
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ANEXA 4

Dou\ variante de
scrisoare de inten]ie:

Matei Dumitriu

ABC COMPUTERS SISTEM

Str. Florilor nr. 3

B-dul Traian Vuia nr. 4

Suceava, România

Suceava, România

Tel: (0230)264489
10 octombrie 2006

Stimate Domnule Ion Dun\reanu, Director Resurse Umane
Ca r\spuns la anun]ul dumneavoastr\ din ziarul "Evenimentul de Ia[i" (9 octombrie 2006) pentru
postul de analist programator, anexez un Curriculum Vitae care reflect\ o foarte bun\ preg\tire de
specialitate, dobândit\ în urma absolvirii Liceului de Informatic\ "Garabet Ibr\ileanu" din Suceava
(media 9.73).
A[ dori s\ lucrez la ABC COMPUTERS SISTEM deoarece compania dumneavoastr\ se afl\ în
plin\ dezvoltare pe pia]a româneasc\. Consider c\ preg\tirea de specialitate m\ recomand\ pentru
postul de analist programator. Capacitatea de a lucra cu calculatoare [i programe de ultim\
genera]ie, abilit\]ile organizatorice [i atitudinea deschis\ care m\ caracterizeaz\ pot contribui la optimizarea serviciilor oferite de firma dumneavoastr\.
A[ fi încântat s\ discut\m pe larg în cadrul unui interviu.
În speran]a unei viitoare colabor\ri, v\ mul]umesc pentru timpul [i aten]ia acordate.
Cu sinceritate,
Matei Dumitriu
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Maria Pîslaru

SC Textiliasi SA

Str. Ciurchi nr.107, bl.B7, ap.3

Ia[i - 700034

Telefon: 0232 – 471295

Strada Copou Nr. 67

Iasi, cod 700056

www.textiliasi.ro

mariapaslaru@yahoo.com

Stimate Domnule Director,
În urma anun]ului din cotidianul “Evenimentul” din data de 21 iunie 2005, am aflat de postul de
confec]ioner\ scos la concurs de firma dumneavoastr\.
Având calificare în meseria de Confec]ioner ca urmare a absolvirii cursului de calificare organizat
de AJOFM Ia[i v\ trimit Curriculum Vitae spre a m\ lua în considerare pentru acest post.
Abilit\]ile practice [i cuno[tin]ele tehnice de specialitate m\ recomand\. În perioada în care am
urmat partea practic\ a cursului de calificare, am avut ocazia s\ colaborez cu firme ie[ene de prestigiu în domeniul confec]iilor [i s\ câ[tig experien]\ în lucrul cu diverse materiale textile.
Capacitatea de concentrare, precizia [i seriozitatea sunt doar câteva din abilit\]ile pe care m\
bazez în aceast\ aplica]ie. Sunt obi[nuit\ s\ lucrez în program prelungit [i sunt capabil\ s\ m\
adaptez rapid la noi cerin]e [i condi]ii de munc\.
As fi onorat\ s\ am ocazia de a deveni un membru al echipei de confec]ioneri care garanteaz\
calitatea produselor realizate de firma SC Textiliasi SA.
Sunt interesat\ s\ aflu cât mai multe despre firma dumneavoastr\ [i a[ fi încântat\ s\ particip la
un interviu în care am putea discuta pe larg despre avantajele unei colabor\ri.
În speran]a unui r\spuns favorabil, v\ mul]umesc pentru aten]ia acordat\.

Cu stim\,
Maria Pîslaru

23 iunie 2005
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ANEXA 5

Exerci]ii suplimentare
1. Alege un coleg de clas\ sau un prieten. Împreun\ preg\ti]i câteva întreb\ri
pentru o persoan\ care lucreaz\ într-o profesie care v\ intereseaz\. Stabili]i o întâlnire cu aceast\ persoan\ [i ruga]i-o s\ v\ r\spund\ la întreb\ri. Dup\ ce a]i realizat interviul întocmi]i un raport detaliat cu privire la profesia despre care a]i aflat
mai multe lucruri în timpul interviului.
2. Imagineaz\-]i c\ ai un loc de munc\. Realizeaz\ un desen sau o schem\ din
care s\ reias\ toate atribu]iile [i responsabilit\]ile pe care le ai. Prezint\ lucrarea
colegilor de clas\ sau prietenilor t\i.
3. Încearc\ s\ creionezi un Plan pentru Atingerea Planului de Carier\
care s\ te ajute la luarea deciziilor în cariera ta!
z Încotro m\ îndrept?

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

z Ce trebuie s\ fac pentru aceasta?

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

z Când trec la ac]iune?

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

z Punctele mele forte care m\ pot ajuta sunt:

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

z Sl\biciunile mele care m\ pot împiedica:

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

z Obstacolele pe care le-a[ putea întâmpina sunt:

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

z Posibilit\]ile mele sunt:

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
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- Ghid de educa]ie pentru prevenirea traficului cu femei, Centrul Parteneriat Pentru Egalitate, 2003
- Munca copiilor în România, ILO-IPEC, 2004
- Munca copiilor, drepturile [i educa]ia lor. Pachet Informativ pentru profesori, educatori [i organiza]iile
lor, ILO-IPEC [i UNICEF, 2002
- www.alternativesociale.ro
- www.antitrafic.ro
- www.iom.int
- www.ilo.org
- www.salvaticopiii.ro
- www.clipart.com
- www.bestjobs.com
- http://www.psihoterapieonline.home.ro/vreau.html - Vreau bani! Vreau carier\! Vreau mai mult\ influen]\! Vreau s\ m\ simt mai bine! Vreau mai mult de la via]\!, autor Pompiliu Postu
- http://www.postuniversitar.ro/art-cv-europas-european.php
- www.ejobs.ro

