
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

Centrul de consiliere și 
orientare in cariera  

 
  
 
 



CONSILIEREA ÎN CARIERĂ 
 

Fiecare persoana isi alege viitoarea meserie în funcţie de anumite criterii. Astfel sunt mai multe 
tipuri de alegeri: 

          social orientate: prestigiu, succes, poziţie 

          altruiste: sprijinirea familiei, a categoriiilor defavorizate 

          egoiste: confortul personal, câştigul material, muncă uşoară şi fără responsabilităţi 

          frustrante: alegerea unui traseu profesional opus dorinţei celor cu care intrăm în conflict 

          conformiste: acceptarea soluţiei găsite de altcineva şi plierea aspiraţiilor în nacest sens 

          narcisiste: motivate prin plăcerea în sine, riscul pe care îl implică, satisfacţia furnizată. 

  



          De aceea, opţiunea unui tânăr pentru o anumită carieră fără 
niciun sprijin extern este un proces dificil, adesea asociat cu alegeri 
greşite, ezitări, abandon, amânare, şi toate acestea cu un serios 
impact asupra viitorului său profesional. 

 

           Mulţi dintre noi avem cunoştinţe sau prieteni care au renunţat 
la o anumită facultate şi au început alta, pe motiv că nu este ceea ce 
îşi doresc. Acesta este cazul fericit. Cazul nefericit este atunci când 
rămâne în acea facultate (la insistenţele părinţilor sau pur şi simplu 
din comoditate) şi se pregăteşte pentru o meserie pe care nu o 
doreşte sau poate chiar o urăşte. 



Recomandari pentru relatia studenți- 
adulți in alegerea carierei  

  

 să stea de vorbă cu profesorii; 

 

 să se informeze, împreună cu parintii, despre ofertele de educare/angajare; 

 

 să citească ziare şi reviste de specialitate pe piaţa muncii, care conţin anunţuri de angajare şi 
prezentări de companii; 

  



Recomandari pentru relatia studenți - 
adulti in alegerea carierei  

  

 să analizeze impreuna cu adultii conţinuturile anunţurilor de angajare si sa identifice impreuna 
anunturile care nu este serioase (cum ar fi cele care conţin promisiuni exagerate şi aluzii 
transparente la alte activităţi sau obligaţii); 

 la început, lista opţiunilor profesionale ale tinerilor este mai largă; ei trebuie să-şi contureze 
treptat interesele cu privire la carieră, prin luarea în considerare a tot mai multe criterii, condiţii 
sau restricţii impuse de ralitate şi astfel, să se focalizeze pe un număr mai mic de alternative; 

 nu trebuie inoculate, în mintea tinerilor, idei preconcepute şi stereotipuri cu privire la anumite 
profesii; 



Recomandari pentru relatia studenți - 
adulti in alegerea carierei (2) 

  

 tinerii trebuie preveniţi că este o realitate a pieţei muncii schimbarea profesiei, a locului de 
muncă, concedierea şi şomajul, învătarea continuă sau reorientarea profesională; 

 pentru că unii tineri au tendinţa de a se limita la niveluri de studii mai reduse sau părăsesc un 
anumit tip de educaţie înainte de încheierea oficială a duratei acestuia şi fără a se înscrie la o 
altă formă de educaţie, ei trebuie avertizaţi asupra faptului că gama ofertei de locuri de muncă şi 
salarizarea sunt în legătură directă cu nivelul de studii finalizate si experienta; 

 este extrem de utilă cultivarea permanentă a încrederii în sine, în forţele proprii, în capacitatea 
de a realiza ceva, fără a exagera şi fără a valoriza la modul absolut; 



Recomandari pentru relatia studenți - 
adulti in alegerea carierei (3) 

  

 tinerii trebuie ajutaţi să nu se descurajeze dacă, după ce au mers la mai mulţi angajatori, şi după 
luni de căutare, nu şi-au găsit încă un loc de muncă. Cautarea unui loc de muncă poate fi foarte 
frustrantă, de aceea se recomandă apelarea la ajutorul unor specialişti în recrutare; 

 tinerii nu trebuie împiedicaţi să se angajeze pentru o lună sau două pe perioada verii; 

 tinerii trebuie informaţi asupra drepturilor ce le revin odată angajaţi, salarii, carte de muncă, 
concedii de odihnă şi medicale, asigurări, protecţia muncii. 



APLICAȚIE PRACTICĂ – DECIZIA DE ALEGERE ÎN 
CARIERĂ 



 Realizati dezbateri PRO si CONTRA pentru urmatoarele afirmatii si argumentati opiniile 
exprimate 



1 .Există o singură profesie/ocupaţie care mi 
se potriveşte. 
 

  

 FALS                                      DE CE ?   

                                      

   Individul se manifestă printr-o multitudine  de abilităţi, interese, valori. Nici una nu va exploata 
întregul potenţial, dar bineînţeles că vor exista unele mai potrivite decât altele. Important este 
să fii convins că ai decis în cunoştinţă de cauză şi că interesele, abilităţile şi valorile tale se 
încadrează în cerinţele ocupaţiei alese. 

  



2.Nimeni altcineva nu este indecis. 
 

  

 FALS                   DE CE ?  

                            

   Majoritatea tinerilor sunt indecişi raportat la ce fel de muncă vor presta. Nu e nimic rău în a fi 
indecis atât cât timp te preocupi să aduni informaţiile de care ai nevoie pentru a alege la timpul 
potrivit .Există câteva studii care arată că ,cu cât ai mai multe abilităţi şi interese cu atât iţi va fi 
mai greu  să elimini unele opţiuni şi să te opreşti la altele. Alegerea poate fi grea mai ales pentru 
cei cu potenţial multiplu . 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
3. Părinţii, un test sau un expert ştiu mai bine 
decât mine ce ar trebui să fac. 
 

  

 FALS                 DE CE ?    

                       

 Părinţii, testele, consilierii privind cariera pot fi resurse semnificative, dar în final tu trebuie să 
decizi. Aceasta implică încredere în capacitatea te de a lua decizii în ceea ce priveşte viitorul tău. 
Este normal ca acest stadiu să fie asociat cu un anumit nivel de anxietate care decurge din 
importanţa deciziei pe care trebuie să o iei. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Toată lumea trebuie să aibă succes în carieră 
chiar dacă acesta însemnă să facă lucruri care    
nu îi interesează 
 

FALS                                DE CE ?  

                                                       

Dacă alegi o ocupaţie care nu îţi place doar pentru că este acceptată din punct de vedere social ca 
fiind de succes, poţi să fii aproape sigur de eşec în carieră. Trebuie să analizezi ce îndeamnă succes 
pentru tine. Pe plan social. Definiţia succesului include deseori bani, statut, putere, faimă. Uneori 
poţi ajunge să atingi toate aceste repere şi să nu fii mulţumit de cariera ta. 

 



 
5. Profesia mea trebuie să fie ideală, să îmi 
satisfacă toate dorinţele şi nevoile. 
 
 

FALS                                    DE CE ?    

 

Toate ocupaţiile au aspecte pozitive şi aspecte negative. Dacă aştepţi ca ocupaţia ta să fie cea ideală 
eşti nerealist . Aminteşte-ţi că poţi fi mulţumit făcând multe alte lucruri. Este important să alegi 
profesia care iţi satisface cât mai multe dintre nevoile, interesele tale şi contribuie la dezvoltarea 
aptitudinilor tale. 



6.Oamenii fie au succes în carieră fie eşuează 
total. 
 
 

 FALS                          DE CE ?      

                             

 Mulţumirea şi succesul nu depind de a fi cel mai bun în domeniul tău ci de a-ţi valorifica cât mai bine 
resursele. De cele mai multe ori eşecurile sunt cele din care învăţăm cel mai mult , cele care 
reprezintă sămânţa viitoarelor succese. Învaţă să îţi evaluezi cariera în termeni relativi şi nu în 
termeni de „totul sau nimic”. 



7.Piaţa muncii se schimbă atât de repede încât 
nu poţi efectiv să-ţi planifici viitorul. 
 
 

 FALS                          DE CE ?        

                           

 Lumea se schimbă în mod constant, dar poţi să profiţi de oportunităţi planificându-ţi cariera. 
Cunoscând cât mai multe lucruri despre tine poţi să determini ce oportunităţi se potrivesc cel mai 
bine cu nevoile tale. Trebuie să îţi dezvolţi o arie de abilităţi şi o atitudine flexibilă raportată la 
carieră. 



8. Individul trebuie să aibă control total asupra 
carierei lui. 
 
 

 FALS                         DE CE ?  

                                                         

 Unele lucruri pot fi controlate în carieră, altele nu. Între factorii care sunt în afara controlului tău se 
pot regăsi: falimentele companiilor, îmbolnăvirile, dezastrele naturale, crizele economice, 
schimbările de legislaţie. Schimbările în cursul carierei pot fi privite fie ca oportunităţi, fie ca bariere. 
Este important să  fii flexibil, să-ţi dezvolţi abilităţi ce pot fi aplicate în mai multe domenii. 



PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI EVOLUȚIA 
OCUPAȚIILOR 



SURSE DE IDENTIFICARE LOCURI DE 
MUNCA 

 Site-uri de recrutare 

  

 Agentii judetene pentru ocuparea fortei de munca 

  

 Anunturi de mica publicitate in mass media  

  

 Recomandari 

  

 Alte surse 



ACTIVITATI DE MARKETING PERSONAL 



TEHNICI DE CAUTARE A UNUI LOC DE 
MUNCA 

  

 1.Adaptarea CV-ului la piata si la profilul vostru 

  

Redactarea CV-ului este o etapa foarte importanta si trebuie tratata cu maxima atentie. 
Document esential pentru angajator, CV-ul va constitui si suportul principal pentru viitorul 
interviu de angajare. Concis si complet, CV-ul trebuie sa contina elementele esentiale cautate de 
angajator.  



TEHNICI DE CAUTARE A UNUI LOC DE MUNCA (2) 
 

Sfaturi: 

 Nu ezitati sa faceti doua sau trei CV-uri diferite pentru a putea trimite CV-ul care corespunde cel 
mai bine job-ului sau companiei careia va adresati. 

 Testati-va CV-ul cu prieteni sau cunostinte care au legatura cu domeniul recrutarii sau resurselor 
umane. 

  



TEHNICI DE CAUTARE A UNUI LOC DE MUNCA (3) 
 

2. Construiti o scrisoare de intentie de impact 

 Concreta si argumentata, scrisoarea de intentie ilustreaza si sprijina continutul CV-ului relevand 
competentele, convingerea si dinamismul candidatului. Obiectivul unei scrisori de intentie este 
de a demonstra legatura dintre profil, job si companie. 

 Atat pentru a raspunde la o oferta, cat si pentru o candidatura spontana, scrisoarea de intentie 
trebuie sa fie argumentata pentru a suscita atentia angajatorului.  

  



TEHNICI DE CAUTARE A UNUI LOC DE MUNCA (4) 
 

Sfaturi : 

 Aplicand pe internet, puteti sa creati un e-mail scurt, cu conditia ca scrisoarea de intentie sa fie 
convingatoare. 

 Feriti-va de clisee, trebuie sa captati atentia angajatorului inca din primele randuri! 

  



TEHNICI DE CAUTARE A UNUI LOC DE MUNCA (5) 
 

3.Pregatiti-va pentru interviul de angajare 

 Etapa foarte importanta in procesul de recrutare, interviul va permite sa va expuneti 
competentele si sa va demonstrati adaptabilitatea intr-o companie. Totul incepe de la primul 
contact cu angajatorul, in momentul in care sunteti invitati la un interviu. Oricare ar fi nivelul 
profesional sau domeniul in care activati, interviul trebuie sa fie pregatit cu seriozitate din timp.  

 Pentru a reusi in demersul vostru pentru cautarea unui loc de munca incercati sa va puneti in 
locul angajatorului si sa-i oferiti raspunsuri si rezolvari pentru toate necesitatile si cerintele. 

  



CURRICULUM VITAE - STRUCTURA 
 

 

1. Informatii personale 

2. Locul de munca vizat 

3. Experienta profesionala 

4. Educatie si formare 

5. Competente personale 

6. Informatii suplimentare 

7. Anexe 



SCRISOARE DE INTENTIE – MODEL 1 



SCRISOARE DE INTENTIE – MODEL 2 


