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I.  ALEGEREA PROFESIUNII 

 

1.1 Motivaţia muncii 

 

 O problemă care îi fascinează şi în acelaşi timp dă bătăi de cap psihologilor, dar şi managerilor din 

organizaţii este dată de întrebarea „de ce sunt oamenii motivaţi să facă ceva?” . A încerca construirea 

unei liste de motive pentru care oamenii se angajează în diferite acţiuni este dificilă, dar putem încerca să 

enumerăm câteva: 

1. dorinţa intrinsecă de a obţine ceva,  

2. comparaţia socială,  

3. presiunea socială,  

4. aspiraţiile personale, 

5. probabilitatea de obţine succese,  

6. obişnuinţa,  

7. creşterea stimei de sine. 

 Din perspectiva psihologiei muncii motivaţia este definită ca sumă a energiilor interne şi externe 

care iniţiază, dirijează şi susţin un efort orientat spre un obiectiv al organizaţiei, care va satisface simultan 

şi trebuinţele individuale (Robbins, 1998). Din această definiţie rezultă trei elemente cheie:  

 efortul,  

 obiectivele organizaţionale  

 trebuinţele. 

 Astfel, un angajat puternic motivat depune o activitate susţinută la locul de muncă. Totuşi nu orice 

efort intens conduce la performanţe în muncă. Angajatul trebuie să-şi canalizeze aceste eforturi spre a 

îndeplini şi obiectivele organizaţionale, acestea formând componenta calitativă a efortului, care dă 

valoare efortului depus 

 Motivaţia trebuie analizată şi ca un proces de satisfacere a trebuinţelor. Trebuinţa este o stare internă 

de necesitate care face ca anumite scopuri să fie atractive. Atâta timp cât este nesatisfăcută, ea creează o 

tensiune internă care stimulează individul, antrenându-l într-un comportament prin care acesta urmăreşte 

satisfacerea trebuinţei şi reducerea tensiunii. 

 
 

 
 

  Pentru ca un individ să fie motivat la locul de muncă, el trebuie să aibă certitudinea că efectuând 

o anumită activitate, aceasta îi va satisface şi propriile trebuinţe. 
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Motivaţia pentru muncă a unui individ este determinată de o serie de factori motivaţionali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persoanele cu o puternică nevoie de realizare doresc să demonstreze competenţă, să exceleze într-

un domeniu,  să îndeplinească obiectivele stabilite. Pentru aceste persoane, banii sunt un motivator 

puternic, dar mai mult în sensul în care aceste recompense simbolizează îndeplinirea obiectivelor stabilite. 

 Teoria susţine că atunci când angajaţii percep o relaţie de schimb inechitabilă, pentru a reduce 

tensiunea care generează această inechitate, pot alege între 6 direcţii de acţiune - tactici de restabilire a 

echităţii, angajatul fiind motivat să întreprindă un anumit comportament (Gordon, 1987; Knight, 1988): 

1. modifică efortul depus (de exemplu: depun mai puţin/mult efort, realizează mai puţine/multe 

produse, absenteism/ore suplimentare); 

2. modifică recompensele obţinute (pretenţii de schimbare la nivelul salariului, a condiţiilor de 

muncă, statut, recunoaştere) fără a modifica efortul depus; 

3. distorsiune cognitivă asupra efortului şi recompenselor. Persoana îşi distorsionează percepţia 

asupra propriilor eforturi şi recompense - "Credeam că lucrez în ritm normal, dar realizez că 

muncesc mai mult decât toţi."; 

4. părăseşte relaţia de schimb (de exemplu: absenteism, transfer, demisie). 

5. acţionează asupra altora   

6. alege o altă persoană/grup pentru comparaţie  

 Angajaţii se pot compara cu prieteni, colegi, vecini, angajaţi din alte organizaţii sau din 

organizaţiile în care au deţinut anterior funcţii. Alegerea reperului de comparaţie depinde de: informaţiile 

pe care persoana le deţine despre individul/grupul-reper; atractivitatea individului /grupului reper. 

 In concluzie, teoria echităţii demonstrează că motivaţia angajaţilor este influenţată atât de valoarea 

absolută a recompenselor, cât şi de valoarea relativă a acestor câştiguri, raportate la alţii. Implicaţiile 

practice sunt şi ele importante, subliniind necesitatea construirii unor proceduri organizaţionale echitabile 

şi asigurarea că acestea să fie astfel cunoscute de către angajaţi, deoarece echitatea (sau inechitatea) este 

percepută la nivelul acestora. 

Factori individuali 

 nevoi 

  at i tud in i  

 interese 

 sistem de valori 

 percepţia sarcinilor 

 

Factori organizaţionali 

 salariu 

 precizarea sarcinilor 

 grupul de muncă 

 comunicare  

 sisteme de control 

 

Comportament 

individual 

(ne)motivat 

Recompense 

Consecinţe  

Satisfacţie 

individuală 



CDL – Pregătire pentru integrare socială 

Clasa a X-a liceu tehnologic 

Domeniu  Mecanică 

4 

 

 Stimulentele constituie stimuli ai locului de muncă care sunt relevanţi pentru satisfacerea nevoilor 

personale sau au o valenţă pentru angajat. Atitudinile angajaţilor au o funcţie activatoare pentru că 

determină un comportament prin care se răspunde pozitiv sau negativ faţă de un anumit obiect. 

 Obiectivele reprezintă o stare finală sau anumite rezultate spre care este direcţionat un anumit 

comportament la locul de muncă, acestea fiind determinate şi de normele angajaţilor (definite ca 

standarde de comportamente considerate ca fiind potrivite în mediul de muncă). 

 La finalul prezentării acestor modele teoretice, enumerăm şapte practici care pot duce la 

creşterea motivaţiei angajaţilor, bazate pe aceste modele (Poster, 2000): 

 asiguraţi locul de muncă să fie potrivit cu valorile şi nevoile angajaţilor;  

 creşterea atractivitaţii locului de muncă, ţinând cont de valorile şi nevoile angajaţilor;  

 stabilirea unor obiective de lucru clare, atrăgătoare şi realizabile; 

 asigurarea necesarului de resurse crearea unui climat social suportiv;  

 reîntărirea performanţei armonizarea tuturor acestor elemente într -un sistem socio-

tehnic. 

 

 

1.2  Clasificarea Ocupaţiilor din România 

 

Clasificarea ocupatiilor este operatia de sistematizare a ocupatiilor (functiilor si meseriilor) 

populatiei active, in care o ocupatie este clasificata o singura data. 

OCUPATIA este activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau natura), pe care o desfasoara o 

persoana in mod obisnuit, intr-o unitate economico-sociala si care constituie pentru aceasta sursa de 

existenta. Ocupatia este, deci, proprie persoanelor active, care practica o activitate recunoscuta de 

societate ca utila pentru sine si semenii sai. Ocupatia unei persoane poate fi exprimata prin: functia sau 

meseria exercitata de aceasta. 

FUNCTIA este activitatea desfasurata de o persoana intr-o ierarhie functionala de conducere sau 

executie. In clasificarea actuala, functiile sunt cuprinse în grupele majore de la 1 la 5. 

MESERIA este complexul de cunostinte obtinute prin scolarizare si prin practica, necesare pentru 

executarea anumitor operatii de transformare si prelucrare a obiectelor muncii, sau pentru prestarea 

anumitor servicii. Meseriile sunt clasificate in grupele majore de la 6 la 9. 

Pentru definirea corecta a notiunii de ocupatie si evitarea confuziei, este necesar sa se defineasca si 

notiunea de PROFESIE, care, in unele cazuri, poate fi si ocupatie, iar in altele nu.  

PROFESIA este specialitatea (calificarea) obtinuta prin studii, iar ocupatia este specialitatea 

(calificarea) exercitata efectiv la locul de munca. 

 

De exemplu: 

 PROFESIE |    OCUPATIE | 

1. Inginer metalurg   1. Inginer metalurg 

2. Invatator     2. Invatator 

3. Strungar     3. Strungar 

4. Conducator auto    4. Conducator auto 

 

1. Jurist     1. Senator 

2. Inginer chimist    2. Referent de specialitate 

3. Medic    3. Director  

4. Inginer agronom   4. Sef ferma agricola 

5. Economist    5. Secretar de stat  
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Clasificarea ocupatiilor este conceputa pe patru niveluri de clasificare, astfel: 

- nivelul I - Grupe majore; 

 - nivelul II - Subgrupe majore; 

 - nivelul III - Grupe minore; 

 - nivelul IV - Grupe de baza. 

Structurarea clasificarii ocupatiilor pe cele patru nivele s-a facut in raport cu modul de actiune a 

cerintelor si principiilor de grupare. 

Grupa de baza fiind ultimul nivel de clasificare, include grupul de ocupatii cu cel mai detaliat nivel 

de omogenitate, din punct de vedere al activitatii desfasurate de persoanele cu astfel de ocupatii. 

Pentru codificare s-a adoptat Sistemul zecimal de clasificare, constituindu-se grupari conform 

sistemului, astfel: 

- 9 grupe majore, fiecare grupa majora dezagregandu-se in  subgrupe majore; 

- fiecare subgrupa majora se dezagrega in grupe minore; 

- fiecare grupa minora se dezagrega in grupe de baza.  

  CODUL UNEI OCUPATII va fi reprezentat de 6 cifre: 

 prima cifra va reprezenta grupa majora; 

 a doua cifra va reprezenta subgrupa majora; 

 a treia cifra va reprezenta grupa minora; 

 a patra cifra va reprezenta grupa de baza; 

 ultimele doua cifre identifica ocupatia in cadrul grupei de baza. 

 

Comparativ cu clasificarile internationale, varianta romaneasca (COR) prezinta urmatoarele grupări: 

      ISCO 08     COR 

10 grupe majore;       9  grupe majore; 

28 subgrupe majore;          40 subgrupe majore; 

116 grupe minore;      125 grupe minore; 

390 grupe de baza;      415 grupe de baza. 

Abrevieri utilizate: 

COR –  Clasificarea Ocupațiilor din România 

ISCO 08 –  Clasificarea Internațională Standard a Ocupațiilor  

CAEN -  Clasificarea Activităților Din Economia Națională 

 

Incadrarea ocupatiilor pe cele 4 niveluri ierarhice s-a facut in functie de criteriile de clasificare, astfel: 

1. Nivelul de instruire (scoala absolvita) 

Opt din cele 9 grupe majore sunt descrise in raport cu cele 4 niveluri de instruire, conform tabelului 

din anexa 1. In definitia grupei majore 1 - "Legislatori, inalti functionari si conducatori" nu se face 

referire la nivelul de calificare, intrucat in cadrul acestora intervin alte elemente, tinand de natura muncii, 

considerate drept criterii de similaritate mai importante, cum ar fi decizia politica si atributiile de 

conducere, respectiv obligatiile militare. Totusi, subgrupele majore si grupele minore ale grupei majore 1 

au fost astfel construite incat sa includa ocupatii cu niveluri de pregatire similare. 

2. Nivelul de competenta si complexitatea sarcinilor de indeplinit actioneaza la formarea subgrupelor 

majore, grupelor minore si grupelor de baza din cadrul grupei majore 1. 

3. Gradul de specializare se manifesta in constituirea subgrupelor majore, grupelor minore si grupelor de 

baza ce compun grupele majore 2 si 8. 

4. Procesele tehnologice, materiile prime utilizate sau masinile si instalatiile cu care se lucreaza sunt 

criterii de alcatuire a subgrupelor majore, grupelor minore si grupelor de baza ce compun grupele majore 

3, 7 si 8.  
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Exemplificare pentru domeniul de pregătire al clasei: 

 GRUPA MAJORĂ 3 - Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic - nivelul de instruire: 

3 (studii medii sau postliceale) 

Descriere:  

Tehnicienii si alti specialisti din domeniul tehnic indeplinesc de obicei sarcinile tehnice si pe cele 

similare legate de activitatea de cercetare si de aplicarea conceptelor stiintifice sau artistice si a metodelor 

operationale, precum si de reglementarile guvernamentale ori de afaceri. 

Grupa este structurată în 5 subgrupe majore: Specialistii asimilati in stiinta si inginerie (31), 

Tehnicienii si asimilatii acestora din domeniul sanatatii (32), Specialistii din servicii administrative si 

asimilatii (33), Alti specialisti in domeniul juridic, social si cultural (34), Tehnicienii in informatica si 

comunicatii (35). 

 

 SUBGRUPA MAJORĂ 31 - Specialisti asimilati in stiinta si inginerie  

Descriere activități specifice:  

Specialistii asimilati in stiinta si inginerie indeplinesc sarcinile tehnice legate de activitatea de 

cercetare si metodele operationale in domeniul stiintei si ingineriei. Acestia supravegheaza si controleaza 

aspectele tehnice si operationale ale activitatii de minerit, industriei prelucratoare, constructiilor si alte 

operatiuni de inginerie, precum si exploatarea echipamentului tehnic, inclusiv aeronave si nave. 

Cuprinde 5 grupe minore:  

311 - Tehnicieni in stiinte ingineresti,  

312 - Controlori-supraveghetori in industria extractiva, industria prelucratoare si constructii,  

313 - Tehnicieni controlori de procese industriale,  

314 - Tehnicieni in stiintele vietii si alti specialisti asimilati,  

315 - Controlori si operatori pentru trafic naval si aerian 

 

 GRUPA MINORĂ 311 - Tehnicieni in stiinte ingineresti  

Descriere:  

Tehnicienii in stiintele ingineresti indeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajuta in activitatea de 

cercetare si la aplicarea practica a conceptelor, principiilor si metodelor operationale, in special a 

stiintelor exacte, inclusiv domenii precum ingineria, desenul tehnic sau eficienta economica a proceselor 

de productie. 

Cuprinde 9 grupe de bază:  

3111 - Tehnicieni in domeniul chimiei si fizicii 

3112 - Tehnicieni constructori 

3113 - Tehnicieni electricieni si energeticieni 

3114 - Tehnicieni in electronica 

3115 - Tehnicieni mecanici 

3116 - Tehnicieni in chimie industriala si petrochimie 

3117 - Tehnicieni mineri si metalurgisti 

3118 - Tehnicieni proiectanti 

3119 - Tehnicieni în științe inginerești neclasificați în grupele de baza anterioare - aceasta grupa de baza ii 

include pe cei care asista oamenii de stiinta si inginerii implicati in dezvoltarea procedurilor sau in 

coordonarea cercetarilor privind tehnicile de siguranță, inginerie biomedicala, de mediu sau industrială și 

de producție. 
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 GRUPA DE BAZĂ  3115 - Tehnicieni mecanici  

Descriere generală:  

Tehnicienii mecanici îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din activitatea de 

construcţii maşini: concepţie, construcţie, montaj, utilizare, întreţinere şi reparaţii maşini, motoare şi 

instalaţii mecanice; asigură funcţionarea maşinilor, motoarelor şi instalaţiilor mecanice şi a elementelor 

acestora sau încercarea prototipurilor; concep şi asamblează maşini, motoare şi instalaţii mecanice, 

potrivit schemelor stabilite; estimează cantităţile şi costurile materialelor şi forţei de muncă necesare 

fabricaţiei; asigură controlul tehnic al fabricaţiei, al utilizării întreţinerii şi reparaţiei maşinilor, motoarelor 

şi instalaţiilor; identifică şi rezolvă problemele tehnice care apar în procesul muncii; coordonează 

activitatea muncitorilor ocupaţi cu curăţarea, vopsirea şi repararea navelor maritime.  

Grupa cuprinde 36 ocupaţii, cele mai relevante pentru pregătirea elevilor noștri fiind:  

311503 - Maistru intretinere si reparatii masini-unelte, utilitati, service, prototipuri - Nivelul de instruire: 

3 (studii medii sau postliceale) 

311504 - Maistru lacatus, constructii metalice - Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale) 

311505 - Maistru lacatus mecanic - Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale) 

311506 - Tehnician proiectant mecanic - Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale) 

311508 - Maistru mecanic - Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale) 

311509 - Maistru mecanic auto - Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale) 

311512 - Maistru montaj - Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale) 

311518 - Tehnician masini si utilaje - Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale) 

311519 - Tehnician mecanic - Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale) 

311520 - Tehnician prelucrari mecanice - Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale) 

311523 - Maistru mecanic masini si utilaje pentru constructii - Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau 

postliceale) 

311524 - Tehnician mentenanta mecanica echipamente industriale - Nivelul de instruire: 3 (studii medii 

sau postliceale) 

311525 - Tehnician incercari componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetica/sisteme de 

masurare - Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale) 

311527 - Tehnician prestatii vehicule - Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale) 

Observație: Fiecare ocupație codificată prin COR are corespondență în coduri CAEN , pe ocupații / 

domenii conexe sau relevante. 

 

1.3 Încadrarea in munca a tinerilor 

şi conditii de angajare (extras din codul muncii) 

 

 Art. 10. [definiţia legală a contractului individual de muncă] 

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se 

obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul 

unei remuneraţii denumite salariu.  

 Art. 13. [capacitatea juridică a salariatului] 

(1) Persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani.  

(2) Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 

ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, 

aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea 

profesională.  

(3) Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 16 ani este interzisă.  

http://www.codulmuncii.ro/titlul_2/capitolul_1/art_10_1.html
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(4) Încadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdicţie judecătorească este interzisă.  

(5) Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după 

împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului 

 Art. 29. [verificarea aptitudinilor] 

(1) Contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi 

personale ale persoanei care solicită angajarea. 

(2) Modalităţile în care urmează să se realizeze verificarea prevăzută la alin. (1) sunt stabilite în contractul 

colectiv de muncă aplicabil, în statutul de personal - profesional sau disciplinar - şi în regulamentul 

intern, în măsura în care legea nu dispune altfel. 

(3) Informaţiile cerute, sub orice formă, de către angajator persoanei care solicită angajarea cu ocazia 

verificării prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop decât acela de a aprecia capacitatea de a ocupa 

postul respectiv, precum şi aptitudinile profesionale.  

(4) Angajatorul poate cere informaţii în legătură cu persoana care solicită angajarea de la foştii săi 

angajatori, dar numai cu privire la funcţiile îndeplinite şi la durata angajării şi numai cu încunoştinţarea 

prealabilă a celui în cauză.  

 Art. 31. [perioada de probă] 

(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate 

stabili o perioadă de probă de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 

90 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.  

(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin 

modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.  

(3) În cazul muncitorilor necalificaţi, perioada de probă are caracter excepţional şi nu poate depăşi 5 zile 

lucrătoare.  

(4) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ se încadrează, la debutul lor în profesie, pe baza unei perioade 

de probă de cel mult 6 luni.  

(4) Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta numai printr-

o notificare scrisă, la iniţiativa oricăreia dintre părţi. 

(5) Pe durata perioadei de probă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în 

legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă. aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în 

contractul individual de muncă.  

 Art. 39. [principalele drepturi şi obligaţii ale salariatului] 

(1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

c) dreptul la concediu de odihnă anual; 

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

e) dreptul la demnitate în muncă; 

f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

g) dreptul la acces la formarea profesională; 

h) dreptul la informare şi consultare; 

i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă; 

j) dreptul la protecţie în caz de concediere; 

k) dreptul la negociere colectivă şi individuală; 

l) dreptul de a participa la acţiuni colective; 

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

 

http://www.codulmuncii.ro/titlul_2/capitolul_1/art_31_1.html
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(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei 

postului; 

b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; 

c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă 

aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; 

d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 

e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 

f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.  

 Art. 108. [definiţia legală a timpului de muncă] 

Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia 

angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de 

muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare.  

 Art. 109. [durata normală a timpului de muncă] 

(1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi 

de 40 de ore pe săptămână.  

(2) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de 

ore pe săptămână.  

 Art. 110. [repartizarea timpului de muncă în timpul săptămânii] 

(1) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 

5 zile, cu două zile de repaus. 

(2) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a 

timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.  

 Art. 111. [durata maximă a timpului de muncă] 

(1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele 

suplimentare. 

(2) Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 

de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 3 luni 

calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.  

(21) Pentru anumite sectoare de activitate, unităţi sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă 

unic la nivel naţional, se pot negocia, prin contractul colectiv de muncă la nivel de ramură de activitate 

aplicabil, perioade de referinţă mai mari de 3 luni, dar care să nu depăşească 12 luni.  

(22) La stabilirea perioadelor de referinţă prevăzute la alin. (2) şi (21) nu se iau în calcul durata 

concediului de odihnă anual şi situaţiile de suspendare a contractului individual de muncă.  

(3) Prevederile alin. (1), (2) şi (21) nu se aplică tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.  

 Art. 112. [durata specială a timpului de muncă] 

(1) Pentru anumite sectoare de activitate, unităţi sau profesii se poate stabili prin negocieri colective sau 

individuale ori prin acte normative specifice o durată zilnică a timpului de muncă mai mică sau mai mare 

de 8 ore.  

(2) Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 ore 

 Art. 117. [definiţia legală şi condiţiile muncii suplimentare] 

(1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevăzută la  art. 109, este 

considerată muncă suplimentară.  

(2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de  forţă majoră 

sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării  consecinţelor unui 

accident.  

  

http://www.codulmuncii.ro/titlul_3/capitolul_1/sectiunea_1/art_108_1.html
http://www.codulmuncii.ro/titlul_3/capitolul_1/sectiunea_1/art_109_1.html
http://www.codulmuncii.ro/titlul_3/capitolul_1/sectiunea_1/art_110_1.html
http://www.codulmuncii.ro/titlul_3/capitolul_1/sectiunea_1/art_111_1.html
http://www.codulmuncii.ro/titlul_3/capitolul_1/sectiunea_1/art_112_1.html
http://www.codulmuncii.ro/titlul_3/capitolul_1/sectiunea_2/art_117_1.html
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Art. 118. [limitările muncii suplimentare] 

(1) La solicitarea angajatorului salariaţii pot efectua muncă suplimentară, cu respectarea prevederilor art. 

111 sau 112, după caz.  

(2) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilită potrivit prevederilor art. 111 sau 112, după caz, 

este interzisă, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii 

producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident. 

 Art. 121. [interzicerea muncii suplimentare pentru minori] 

Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară. 

Art. 125. [interzicerea muncii de noapte pentru minori, gravide şi mame care alăptează] 

(1) Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte.  

(2) Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte 

 Art. 126. [definiţia legală şi conţinutul] 

Norma de muncă exprimă cantitatea de muncă necesară pentru efectuarea operaţiunilor sau lucrărilor de 

către o persoană cu calificare corespunzătoare, care lucrează cu intensitate normală, în condiţiile unor 

procese tehnologice şi de muncă determinate. Norma de muncă cuprinde timpul productiv, timpul pentru 

întreruperi impuse de desfăşurarea procesului tehnologic, timpul pentru pauze legale în cadrul 

programului de muncă.  

 Art. 127. [tipuri de norme de muncă] 

Norma de muncă se exprimă, în funcţie de caracteristicile procesului de producţie sau de alte activităţi ce 

se normează, sub formă de norme de timp, norme de producţie, norme de personal, sferă de atribuţii sau 

sub alte forme corespunzătoare specificului fiecărei activităţi.  

 Art. 188. [obiectivele formării profesionale] 

(1) Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective principale:  

a) adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă;  

b) obţinerea unei calificări profesionale;  

c) actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea 

pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază;  

d) reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice; dobândirea unor cunoştinţe 

avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activităţilor profesionale;  

e) prevenirea riscului şomajului;  

f) promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale.  

(2) Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale.  

 Art. 189. [tipologia formării profesionale] 

Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme:  

a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de 

servicii de formare profesională din ţară sau din străinătate;  

b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;  

c) stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate;  

d) ucenicie organizată la locul de muncă;  

e) formare individualizată;  

f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.  

 Art. 190. [obligativitatea programelor de formare profesională] 

(1) Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare 

profesională pentru toţi salariaţii, după cum urmează:  

a) cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi;  

b) cel puţin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi.  

http://www.codulmuncii.ro/titlul_3/capitolul_1/sectiunea_2/art_118_1.html
http://www.codulmuncii.ro/titlul_3/capitolul_1/sectiunea_2/art_121_1.html
http://www.codulmuncii.ro/titlul_3/capitolul_1/sectiunea_3/art_125_1.html
http://www.codulmuncii.ro/titlul_3/capitolul_1/sectiunea_3/art_126_1.html
http://www.codulmuncii.ro/titlul_3/capitolul_1/sectiunea_4/art_127_1.html
http://www.codulmuncii.ro/titlul_6/capitolul_1/art_188_1.html
http://www.codulmuncii.ro/titlul_6/capitolul_1/art_189_1.html
http://www.codulmuncii.ro/titlul_6/capitolul_1/art_190_1.html


CDL – Pregătire pentru integrare socială 

Clasa a X-a liceu tehnologic 

Domeniu  Mecanică 

11 

 

(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată în condiţiile alin. (1), se 

suportă de către angajatori.  

 Art. 199. [definiţia legală şi durata contractului de calificare profesională] 

(1) Contractul de calificare profesională este cel în baza căruia salariatul se obligă să urmeze cursurile de 

formare organizate de angajator pentru dobândirea unei calificări profesionale.  

(2) Pot încheia contracte de calificare profesională salariaţii cu vârsta minimă de 16 ani împliniţi, care nu 

au dobândit o calificare sau au dobândit o calificare ce nu le permite menţinerea locului de muncă la acel 

angajator.  

(3) Contractul de calificare profesională se încheie pentru o durată cuprinsă între 6 luni şi 2ani .  

 Art. 205. [definiţia legală şi durata] 

(1) Ucenicia la locul de muncă se organizează în baza contractului de ucenicie. 

(2) Contractul de ucenicie la locul de muncă este contractul individual de muncă de tip particular, în 

temeiul căruia: 

a) angajatorul persoană juridică sau persoană fizică se obligă ca, în afara plăţii unui salariu, să asigure 

formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit 

domeniului său de activitate; 

b) ucenicul se obligă să se formeze profesional şi să muncească în subordinea angajatorului respectiv. 

(3) Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe durată determinată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.codulmuncii.ro/titlul_6/capitolul_2/art_199_1.html
http://www.codulmuncii.ro/titlul_6/capitolul_3/art_205_1.html
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II. AGENTUL ECONOMIC 

 

2.1 Funcţii le organizației  

 

Prin funcţia organizaţiei înţelegem ansamblul activităţilor omogene şi/ sau complementare, 

desfăşurate de personalul având o anumită specializare prin folosirea unor metode şi tehnici specifice, în 

scopul realizării obiectivelor agentului economic. 

 Funcţiunile întreprinderilor mari şi mijlocii sunt considerate ca fiind următoarele: 

■ cercetarea-dezvoltarea; 

■ de producţie; 

■ comercială; 

■ de personal; 

■ financiar-contabilă. 

a. Funcţia de cercetare-dezvoltare reprezintă ansamblul activităţilor care se desfăşoară în cadrul 

organizaţiei, în vederea realizării obiectivelor sale din domeniul producerii de noi idei şi a implementării 

acestora în activitatea agentului economic. 

În cadrul funcţiunii de cercetare-dezvoltare sunt elaborate studii tehnico-economice de prognoză pentru a 

fi indicate alternativele de dzvoltare a organizaţiei. 

b. Funcţia de producţie reprezintă ansamblul activităţilor de bază, auxiliare şi de servire prin care se 

realizează obiectivele din domeniul fabricării produselor, elaborării lucrărilor, prestării serviciilor în 

cadrul organizaţiei. 

Funcţiunea de producţie cuprinde, în principal, următoarele activităţi: 

■ programarea, lansarea şi urmărirea producţiei; 

■ fabricaţia sau exploatarea; 

■ controlul tehnic de calitate; 

■ întreţinerea şi repararea utilajelor; 

■ producţia auxiliară. 

c. Funcţia comercială cuprinde ansamblul activităţilor care se desfăşoară în cadrul organizaţiei, menite 

să concure la atingerea obiectivelor referitoare la asigurarea mijloacelor necesare realizării produselor şi 

serviciilor, precum şi a celor referitoare la vânzarea acestora. 

Această funcţiune cuprinde trei activităţi principale: 

■ aprovizionarea tehnico-materială; 

■ vânzarea; 

■ marketing-ul. 

Aprovizionarea tehnico-materială are drept scop punerea la dispoziţia gentului economic a resurselor 

materiale necesare în cele mai avantajoase condiţii de calitate şi preţ.  

Marketing-ul are drept scop identificarea cerinţelor consumatorilor, în vederea orientării producţiei spre 

satisfacerea acestor cerinţe. 

d. Funcţia de personal cuprinde ansamblul activităţilor desfăşurate în cadrul organizaţiei pentru 

realizarea obiectivelor din domeniul asigurării şi dezvoltării potenţialului uman necesar. 

Principalele activităţi corespunzătoare funcţiunii de personal sunt următoarele: 

■ planificarea personalului; 

■ recrutarea, selecţia şi încadrarea personalului; 

■ formarea şi perfecţionarea profesională; 

■ motivarea, promovarea şi retribuirea personalului; 

■ protecţia personalului. 
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e. Funcţia flnanciar-contabilă reprezintă ansamblul activităţilor prin care se realizează obiectivele 

privind obţinerea şi folosirea mijloacelor financiare necesare agentului economic, precum şi înregistrarea 

şi evidenţa în expresie valorică a fenomenelor economice din cadrul organizaţiei. 

Principalele activităţi corespunzătoare acestei funcţiuni sunt: 

■ activitatea financiară, care se referă la obţinerea şi folosirea raţională a mijloacelor 

financiare necesare agentului economic; 

■ activitatea contabilă, care vizează înregistrarea şi evidenţa în expresie valorică a 

fenomenelor economice din cadrul organizaţiei. 

 

 

2.2 Structura organizatorică a unui agent economic 

 

 

Structura organizatorică reprezintă ansamblul persoanelor, subdiviziunilor organizatorice şi al 

relaţiilor dintre acestea orientate spre realizarea obiectivelor prestabilite ale întreprinderii.  

Structura organizatorică este componenta principală a structurii generale a întreprinderii., şi poate fi:  

a. Structura funcţională reprezintă ansamblul cadrelor de conducere şi al compartimentelor (tehnice, 

economice şi administrative), modul de constituire şi grupare al acestora, precum şi relaţiile dintre ele 

necesare desfăşurării corespunzătoare a procesului managerial şi de execuţie. 

b. Structura de producţie şi concepţie, din punct de vedere organizatoric, reflectă locul de desfăşurare a 

activităţii de producţie, de control tehnic de calitate şi de cercetare în cadrul unor verigi  organizatorice 

bine delimitate. 

Structura organizatorică, în general, cuprinde următoarele componente: 

 postul – subdiviziunea organizatorică de bază, fiind definit prin ansamblul obiectivelor, 

sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor desemnate pentru o anumită perioadă unei persoane din 

cadrul unităţii.  

 

Triunghiul de aur al organizării, la nivelul postului de lucru: 

Competenţe     Responsabilităţi              Să ştii           Să poţi 

 

 

 

 

 

 

Sarcini             Să vrei 

 

 funcţia – cuprinde totalitatea posturilor care prezintă aceleaşi caracteristici principale. 

 compartimentul – entitate organizatorică alcătuită dintr-un număr de lucrători care au singur şef 

şi care realizează anumite sarcini de muncă. (ex.: formaţia, atelierul, secţia etc.) 

 ponderea ierarhică – numărul de lucrători conduşi nemijlocit de un manager 

 nivelul ierarhic – totalitatea subdiviziunilor organizatorice situate la aceeaşi distanţă ierarhică de 

conducerea organizaţiei. 

 relaţiile organizatorice formale – raporturile stabilite între compartimentele de muncă prin 

reglementări organizatorice oficiale. Pot fi: de autoritate, de cooperare, de control. 

Obiectivele 

postului 

 

Persoana 
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 Principalele instrumente de analiză a organizării unui agent economic sunt: regulamentul de 

organizare şi funcţionare, organigrama, diagrama de relaţii şi fişa postului. 

a. Regulamentul de organizare şi funcţionare este structurat pe următoarele capitole: dispoziţii 

generale, structura organizatorică, atribuţiile fiecărei secţii de muncă, conducerea agentului economic, 

dispoziţii finale. 

b. Organigrama este o reprezentare grafică a organizării unui agent economic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Diagrama de relaţii este o reprezentare tabelară a relaţiei existente între sarcini şi posturile de 

lucru, oferind informaţii despre succesiunea sarcinilor, colaborarea între posturi şi competenţele necesare 

pentru realizarea unei anumite sarcini. 

Sarcina Postul 

Inginer -şef Maistru Lucrător 

Planificarea producţiei I   

Realizarea producţiei   E 

Control   C  

Notă: I – informează; E – execută; C - control 

 

2.3  Funcţiile în echipa de lucru 

 

 Locul de muncă este cel mai mic compartiment productiv dotat cu mijloace de muncă (maşini, 

utilaje, SDV-uri) şi obiecte ale muncii (materii prime, materiale, semifabricate) necesare îndeplinirii 

sarcinii de producţie. 

 Sarcina de muncă --- totalitatea acţiunilor care trebuie efectuate de unul sau mai mulţi executanţi cu 

pregătire necesară, prin intermediul mijloacelor de muncă, pentru realizarea unei operaţiiîn condiţii 

tehnice, organizatorice şi de protecţia muncii bine precizate. 

În general, lucrul în echipă este eficient dacă rezultatul activităţii este cel dorit, iar experienţa în cadrul 

echipei îi îndreptăţeşte pe membrii săi să continue să lucreze împreună. 

Conducerea 

Cercetare-

dezvoltare 

Producţie Comercial Financiar-

contabil 

Administrativ 

Cercetare  

Asigurarea 

calităţii 

Planificare  

Fabricaţie  

Cercetări 

de piaţă 

Vânzări  

Reclamă  

Aprovizionare  

Financiar  

Contabilita

te 

Control  

Personal  

Pregătire  

Organizare  
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 Echipa de lucru reprezintă un număr mic de persoane, având calităţi complementare, care au acelaşi 

obiectiv în cadrul unităţii.  

 Funcţiile în echipa de lucru indică un mod de acţiune şi răspund la întrebările: cine execută?, ce 

execută?, cine poate spune altora ce să facă?. Astfel, principalele funcţii în cadrul unei echipe sunt: şef 

de echipă, supraveghetor, lucrător.  

 Funcţiile trebuie să corespundă statutului şi trăsăturilor de personalitate ale membrilor acesteia – 

sfera cunoştinţelor personale, capacitatea de organizare. 

 La distribuirea de sarcini într-o echipă trebuie să se ţină cont de: 

- condiţiile în care se desfăşoară activitatea; 

- cerinţele activităţii din punct de vedere al pregătirii profesionale şi al solicitărilor fizice şi 

neuropsihice; 

- starea de sănătate a lucrătorilor; 

- aptitudinile, experienţa, capacitatea fizică şi psihică; 

- nivelul de pregătire generală. 

 Atitudinea lucrătorului faţă de muncă reprezintă predispoziţia acestuia de a reacţiona într-un anumit 

mod, în funcţie de o situaţie concretă. 

 Pentru a desfăşura o activitate productivă, un lucrător din domeniu trebuie să posede anumite 

aptitudini: 

- aptitudini fizice: sănătate, prezentare, prestanţă 

- aptitudini intelectuale: pricepere, judecată 

- aptitudini morale: stăpânire de sine, simţul răspunderii, iniţiativă, curaj, hotărâre 

- aptitudini umane: educaţie, spirit de echipă, capacitate de antrenare 

- aptitudini profesionale: competenţă, spirit oraganizatoric, eficienţă. 

  

 

2.4 Evaluarea salariaţilor 

 

 Evaluarea performanţei reprezintă o apreciere a gradului de implicare în muncă, fiind instrument 

principal de salarizare, angajare, promovare şi stimulare a personalului. Evaluarea performanţelor unui 

salariat se efectueză la nivelul postului de muncă pe care îl ocupă.  

 Evaluarea activităţii angajaţilor se poate realiza prin mai multe tipuri de aprecieri: 

 aprecieri individuale sau colective 

 aprecieri sistematice sau nesistematice – evaluări complexe pe baze unor criterii prestabilite 

 aprecieri periodice saau impuse, în anumite împrejurări 

 aprecieri globale sau analitice 

 aprecieri cantitative sau calitative 

 aprecieri formale sau informale. 

 Evaluarea se face întotdeauna pe baza unor criterii prestabilite specifice locurilor de muncă, şi 

trebuie să îndeplinească anumite cerinţe: formulare precisă, număr limitat, enunţare clară, măsurabilitate. 

 Criterii de evaluare: 

 caracteristici pesonale (aptitudini) 

 competenţe – cunoştinţe şi deprinderi necesare exercitării atribuţiilor postului; 

 caracteristici profesionale – vigilenţă, autocontrol, interesul pentru resursele alocate postului; 

 preocupare pentru interesul general al agentului economic; 

 capacitate de inovare; 

 calitatea lucrărilor prestate; 

 modul de realizare a sarcinilor de lucru; 
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 preocupare faţă de bunul mers al activităţilor; 

 respectul privind instrucţiunile primite; 

 capacitate de asimilare şi apreciere. 

 Cunoaşterea criteriilor de evaluare de către salariaţi implică: 

- aplicarea principiului responsabilităţii 

- stabilirea propriilor obiective ale angajatului, pe termen scurt 

- utilizarea ca instrument de autoevaluare 

- desfăşurarea transparentă a activităţilor din domeniul resurselor umane: angajări, promovări, 

concedieri 

- identificarea nevoilor individuale de pregătire a personalului 

- recompensarea echitabilă a personalului 

- creşterea motivaţiei angajaţilor 

- îmbunătăţirea relaţiei şef – subordonat. 

  

 Instrumentul utilizat este o fişă de evaluare/apreciere a salariatului, în care fiecare criteriu are un 

punctaj prestabilit. 

 Utilizarea acestor instrumente este eficientă în măsura în care: 

- există sprijinul persoanelor care deţin funcţii de conducere în unitate 

- conducătorii locurilor de muncă au pregătirea necesară elaborării şi utilizării criteriilor de evaluare 

- criteriile de evaluare stabilite sunt realiste şi corespund domeniului de activitate analizat. 

 

 

2.5 Comunicarea interumană în firmă 

 

Comunicarea reprezintă schimbul de mesaje între angajaţi, în scopul de a ajunge la acelaşi mod de 

percepere a lucrurilor. Comunicarea este considerată o componentă foarte importantă a managementului 

resurselor umane în cadrul unei firme. Fără o comunicare eficientă, chiar şi cele mai bune strategii sau 

planuri au şanse puţine de reuşită. 

În practică se folosesc două tipuri de comunicare interumană: comunicare verbală şi comunicare 

nonverbală, fiecare având un rol important în transmiterea eficientă a mesajelor în cadrul firmei. 

A. Comunicarea verbală se realizează oral sau în scris, fiind cea mai utilizată în cadrul unei 

firme. 

Comunicarea scrisă se face sub diferite forme: scrisori de afaceri, rapoarte, mesaje prin fax, 

corespondenţă, planuri de activitate. 

Avantaje:  

 asigură înregistrarea mesajului  

 permite emiţătorului să elaboreze mesajul cu atenţie. 

Dezavantaje: 

 costul pregătirii mesajului scris 

 caracter relativ impersonal 

 posibila neînţelegere a mesajului de către receptor 

 întârzierea răspunsului la mesajul transmis. 

Comunicarea orală ia forma conversaţiilor directe între angajaţi, a discuţiilor cu mai multe persoane şi a 

convorbirilor telefonice. 

Avantaje: 

 este rapidă 

 este mai personală 
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  CADRUL ORGANIZAŢIONAL 

Emiţător Receptor 

ANGAJAT  A 

Receptor 

ANGAJAT B 

Emiţător 

 asigură un feedback imediat 

Dezavantaje: 

 consum de timp 

 efort suplimentar de pregătire a conversaţiei. 

 

B. Comunicarea nonverbală se realizează prin intermediul unor elemente care nu sunt 

exprimate prin cuvinte. Se foloseşte eficient numai împreună cu forma verbală. 

Principalele forme ale comunicării nonverbale sunt: 

 comportamentul --- poziţii ale corpului, gesturi, expresii ale feţei, mişcările ochilor; 

 proximitatea --- influenţa apropierii şi spaţierii asupra comunicării; 

 paralimbajul --- aspectele vocale ale comunicării (modul de comunicare, nu conţinutul); 

 comunicarea prin obiecte --- îmbrăcăminte, cosmetice, mobilă, arhitectură etc. 

Elementele procesului de comunicare, indiferent de forma ei, sunt: 

 emiţătorul –-- iniţiatorul mesajului 

 codificarea --- înainte de schimbul de mesaje, emiţătorul trebuie să codifice ceea ce vrea să 

comunice. Codificarea înseamnă transformarea sensului mesajului în cuvinte şi gesturi. 

 mesajul --- rezultatul procesului de codificare, constând în simboluri verbale şi nonverbale care 

trebuie transmise 

 canalul --- metoda utilizată pentru transmiterea mesajului. 

 receptorul --- persoana căreia i se adresează mesajul sau o altă persoană care aude întâmplător o 

anumită conversaţie 

 decodificarea --- are loc după primirea mesajului de către receptor. Este procesul de transformare 

a simbolurilor receptate în mesaj interpretat. 

 factorii perturbatori --- pot constitui un obstacol în înţelegerea mesajului: defecţiuni pe linia 

telefonică, oboseala emiţătorului sau a receptorului etc. 

 feedback-ul --- răspunsul receptorului la mesajul transmis; implică inversarea procesului de 

comunicare. 

 

 

 

FACTORI PERTURBATORI 
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III. ALEGEREA LOCULUI DE MUNCĂ 

 

 

3.1  Contextul deciziei 

 

A. Factorii interni 

> Cunoştinţe despre sine (interese, valori, deprinderi, caracteristici de personalitate); 

> Cunoştinţe  despre  alternativele  educaţionale  si  ocupationale  ( necesitatea 

completitudinii si corectitudinii). 

Bariere în alegerea carierei: 

 mituri ( "Exista o singura cariera potrivita pentru mine", Succesul in cariera se datorează exclusiv 

şansei", Trebuie sa aleg intre a avea o cariera si a avea o familie");  

 stereotipuri ( "Femeile sunt potrivite pentru domenii umaniste si bărbaţii pentru cele tehnice") 

 

B. Factori externi: 

 Părinţii facilitează/ blochează decizia de cariera prin: suportul oferit, feed-backurile în legătura 

cu alternativele alese, acordarea autonomiei, acceptarea optiunilor, expectante realiste, propriul 

model; 

 Modele de cariera - persoane semnificative din anturaj sau promovate de mass-media;  

 Grupul de prieteni - prin expunerea la valorile grupului 

 Structura oportunităţilor - resurse materiale si financiare, informaţionale si de formare, situaţii 

si activităţi de invatare care constituie mediul de creştere şi dezvoltare ; 

 Factori care limitează accesul la oportunităţi: statutul socio-economic al parinţilor, dizabilitatea 

fizică/ psihica, genul copiilor. 

 

 

3.2  Surse de informare 

 

 Metodele tradiționale de găsire a locului de muncă:  

1. serviciile de plasare a personalului, oferite de stat prin intermediul Agenției Naționale de Ocupare a 

Forței de Muncă  

2. centre de consiliere a carierei  

3. agenții private de selecție/ plasare personal  

4. anunțurile de angajare din ziare/reviste  

5. site-uri web specializate în plasare de personal  

 Metode creative de marketing personal:  

      Gândește-te că ești un produs și ca trebuie să te vinzi. Poți să te dai pe nimic sau poți să te vinzi foarte 

scump. Va trebui sa știi atunci câteva tehnici de marketing care te vor face "vandabil". Asta și vrei, nu?  

      O altă metodă este să-ți faci un CV profesionist și să te duci direct la managerii care au puterea de a te 

angaja (necesita o informare riguroasă). Prezintă-te si oferă soluții la problemele pe care le au. Mai mult 

ca sigur ca vei începe o perioadă de proba. 

1. Motoare de căutare:  

www.google.com  

www.altavista.com  

www.infoseek.com  

www.lycos.com 

http://www.google.com/
http://www.altavista.com/
http://www.infoseek.com/
http://www.lycos.com/
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2. Adrese şi site-uri specializate: 

www.ploteus.net - informaţii despre oportunităţi de studiu în ţările UE www.cnrop.ise.ro - 

Centrul Naţional de Resurse pentru Orientare Profesională Bucureşti  

www.capp.ise.ro - portalul centrelor de asistenta psihoedagogica 

www.go.ise.ro - ghidul ocupaţiilor (prezentarea a 700 de ocupaţii, chestionare de interese profesionale 

etc) 

www.unibuc.ro - Universitatea Bucureşti 

www.anofm.ro – Agenţia Națională de Ocupare a Forţei de Muncă 

3.Adrese site-mi specializate pe locuri de muncă : 

www.jobs-careers.com 

www.job.ro 

4. Broşuri de prezentare 

5. Târguri de oferte de muncă 

6. Monografii profesionale 

7. Vizite la şcoli/ licee/ facultăţi/ fabrici 

8. Profile ocupaţionale - pentru 450 de ocupaţii din COR 

8. Instituţii furnizoare de servicii de consiliere şi orientare: 

- Reţeaua de asistenţă psihopedagogică (C.J.A.P., C.I.A.P.) din cadrul MEC 

- Centrele de Informare şi ConsiHere privind cariera din cadrul MEC 

- Centrele de consiliere din cadrul A.J.O.F.M. 

10. Mass-media 

11. Familia, prieteni, cunoştinţe. 

 

 

 

3.3 Oferta de angajare – evaluarea carierei 

 

Criterii importante pentru angajare: 

 Realizarea unui CV complet 

 Încrederea în propria imagine  

 Inteligența și spiritul de echipă 

 Negocierea salariului 

 Stăpânirea tehnicii interviului 

 Punctualitatea la interviu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ploteus.net/
http://www.cnrop.ise.ro/
http://www.capp.ise.ro/
http://www.go.ise.ro/
http://www.unibuc.ro/
http://www.jobs-careers.com/
http://www.job.ro/
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Fişă de lucru 

 

Gâmdeşte-te la câteva profesii care ţi s-ar plăcea. Informează-te despre ele. Structurează informaţiile 

după schema de mai jos şi apoi evalueză în ce măsură profesiiile se potrivesc intereselor tale. 

 

Numele profesiei ……………………………………….. 

 

Încercuieşte răspunsurile portivite pentru tine: 

Educaţie/şcolarizare liceu facultate masterat 

Venit potenţial cca 1000 lei 1000 – 2000 lei peste 2000 lei 

Realizare personală scăzută medie ridicată 

Nivel de stres ridicat mediu scăzut 

Siguranţă instabilă relativ stabilă stabilă 

Şanse de avansare scăzute medii rapide 

Condiţii de muncă inferioare acceptabile superioare 

 

Alte aspecte considerate importante: 

Cerinţe fizice dificile active inactive 

Timp liber puţin ceva mult 

Grad de risc/pericol ridicat risc mediu risc scăzut 

Statut profil scăzut profil mediu profil ridicat 

 

De ce ai evaluat profesiunea în acest fel? 

 

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

 

De unde ai luat informaţii privind această profesiune? 

 

……………………………………………………………………………………………….. 
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3.4  EUROPASS 

 

Reprezintă un cadru unic la nivel european pentru transparenţa calificărilor şi competenţelor 

şi au fost instaurate prin Decizia 2241/2004 a Parlamentului European şi a Consiliului Europei. 

Cinci documente  existente anterior au fost adunate într-un singur document denumit sugestiv 

Europass. Acestea sunt: 

1 CV-ul Europass dă cetăţenilor posibilitatea de prezenta într-o manieră clară şi exhaustivă informaţii 

privind calificarea şi competenţele dobândite. 

2 Mobilitatea Europass are ca obiectiv înregistrarea în cadrul unui document a experienţelor de 

mobilitate în procesul de educaţie, astfel încât să se faciliteze prezentarea rezultatelor acestor experienţe. 

Documentul se completează atât de către instituţia de origine, cât şi de cea gazdă implicate într-un 

parteneriat instituţional. Va înlocui Europass – Formare care este utilizat de 5 ani. 

3 Anexa administrativă la diplomă este un document personalizat al cărui model a fost elaborat, în 

comun, de Consiliul Europei şi UNESCO, care prezintă evoluţia educaţională a titularului unei diplome. 

4 Suplimentul la atestatul profesional reprezintă o anexă a certificatului de educaţie şi formare 

profesională, în care sunt evidenţiate competenţele profesionale ale titularului (model unic european).  

5 Certificatul de competenţe lingvistice Europass este un document în care sunt prezentate abilităţile 

lingvistice. A fost creat de către Consiliul Europei şi se bazează pe Cadrul comun european de referinţă 

pentru limbi străine care devine standardul european în identificarea nivelului cunoştinţelor lingvistice. 

Este valabil şi se utilizează pentru Statele Membre ale UE. Paşaportul Lingvistic Europass vă permite să 

vă descrieţi competenţele lingvistice, competenţe care sunt esenţiale pentru a studia şi lucra în Europa.  
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3.5  CV-ul 

 

Există trei tipuri de CV-uri: 

1. CV-ul cronologic 

2. CV-ul funcţional 

3. CV-ul hibrid (combinat)-conţine unele note ale celor două tipuri, dar acestea două scrise separat 

sau combinat constituie baza oricărui CV, mai ales la enumerarea experienţei profesionale.  

1. CV-ul clasic sau cronologic conţine lista  tuturor experienţelor de lucru şi a datelor şcolare, de la cel 

actual până la cel dintâi. Acest CV este cel mai răspândit, pentru că angajatorul  poate afla cele mai multe 

informatii, mai ales în ceea ce priveşte experienţa de lucru. 

2. CV -ul funcţional pune in evidenţă mai mult aptitudinile dobândite în posturile ocupate, decât 

posturile dobândite. El arată angajatorului ce aptitudini şi competenţe aveţi şi distrage atenţia de la 

posturile ocupate, locuri şi date. 

3. CV-ul combinat (hibrid) preia părţi din cele două CV-uri amintite mai sus. Acest stil este foarte 

popular pentru că oferă nenumărate posibilităţi de a ne prezenta. De obicei acest tip este devansat de un 

rezumat, unde scoatem în evidentă ceea ce este mai important sau ce dorim să accentuăm. 

Reguli pentru întocmirea unui CV: 

 Scrie corect – greşelile de ortografie fac impresie proastă, indiferent de cât de bun este conţinutul 

 Prima pagină a CV-ului trebuie să conțină destule detalii, pentru ca un consultant în recrutare sau 

un angajator potențial să vă poată contacta ușor.    

 Alegeți un format de prezentare a CV-ului care vă permite să subliniați principalele abilități, 

realizări sau calități.  Informația despre locurile de muncă ocupate trebuie să înceapă cu postul curent sau 

cel mai recent, și să continue înspre trecut. Dar nu până la grădiniță.   

 Descrieți în curriculum vitae scopul principal și domeniile cheie de responsabilitate ale rolului (sau 

rolurilor) deținute, urmate de o listă cu realizările dumneavoastră.   

 Referirile la succese în CV trebuie să fie scurte, aranjate sub formă de listă, cuantificate acolo unde 

este posibil, și trebuie să includă o mențiune concisă despre acțiunile întreprinse și rezultatul obținut.   

 Dacă anumite informații demonstrează clar compatibilitatea cu postul pentru care aplicați și 

mărește șansa dumneavoastră de a va afla pe lista scurtă de candidați, includeți această informație în 

prima parte a CV-ului.   

 Nu puneți niciodată informații irelevante sau negative.   

 Includeți detalii despre training-urile relevante la care ați participat sau alte activități recente de 

dezvoltare a abilităților.   

 Indicați toate afilierile profesionale și calificările relevante. 
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3.6 Interviul 

 

Reguli pentru prezentarea la interviu:  

 

Înainte de interviu: 

- completează cererea de angajare şi CV-ul 

- scrie corect  

- află dinainte cât mai multe despre firma respectivă 

- fă-ţi o listă cu aptitudinile care te ajută pentru acest post 

- fii pregătit să pui întrebările pe care le ai în minte 

- asigură-te că ajungi la timp la interviu 

- du-te singur la interviu. 

 

La interviu: 

- fii încrezător 

- prezintă-te bine, zâmbeşte 

- strânge mâna cu fermitate, salută şi prezintă-te 

- fii amabil şi încearcă să te relaxezi 

- stăpâneşte-ţi ticurile nervoase 

- nu-ţi critica şefii de la locurile de muncă anterioare 

- păstreză o ţinută corectă 

- priveşte-l pe cel cu care vorbeşti 

- formulează răspunsurile complet, nu prin Da sau Nu 

- manifestă interes pentru treburile companiei 

- interesează-te de posibilităţile profesionale oferite 

- vinde-te bine; nu îţi arăta slăbiciunile 

- nu discuta de la început despre salariu şi beneficii 

- la plecare strânge ferm mâna interlocutorului. Spune “Vă mulţumesc pentru timpul acordat. Mi-

a făcut plăcere discuţia cu dumneavoastră.” 
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IV.  DOSARUL  DE  PERSONAL  AL  ANGAJATULUI 

 

4.1  Set de formulare profesionale 

 

• Formular de evaluare a candidatului 

• Cerere de angajare 

• Documente necesare angajarii 

• Oferta de angajare 

• Fişa de solicitare a examenului medical la angajare 

• Fişa de identificare a factorilor de risc profesional 

• Fişa de aptitudine 

• Fişa de instruire individuală privind sănătatea şi securitatea în muncă 

 

• Fişa personală 

• Declaraţie la angajare 

• Declaratie privind luarea la cunostinţă de prevederile regulamentului intern al unităţii 

• Declaraţia contribuabilului 

• Contractul individual de muncă general  

• Adresa depunere acte pentru înregistrarea CIM 

• Împuternicire 

• Fişa de post 

• Contract de garanţie în numerar  

• Contract de comodat pentru autoturism / telefon mobil  

• Contract de confidenţialitate 

• Act adiţional la CIM – clauza de neconcurenţă / de formare profesională 

• Act adiţional general 

• Act adiţional de luare în primire autovehicul 

• Decizie modificare salarii 

• Înştiinţare modificare salariu 

 

• Decizie detaşare 

• Notificare prelungire detaşare  

• Acord modificare felul muncii   

• Notificare privind suspendarea CIM 

• Decizie de aplicare a sancţiunilor disciplinare 

• Decizie avertisment disciplinar 

• Referat sesizare a abaterilor disciplinare 

• Angajament de plata 

• Adeverinţă privind dovedirea calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate 

• Adeverinţă pentru acordarea concediului medical 

• Adeverinţă privind calitatea de asigurat 

• Adeverinţă CAS 

• Adeverinţă pentru indemnizatia de creşterea copilului 

• Formular de autoevaluare 

• Evaluarea performanţelor 

• Formular de evaluarea performanţelor profesionale 
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• Decizie încetare a CIM de drept 

• Decizie încetare a CIM prin acordul parţilor 

• Decizie încetare a CIM prin demisie 

• Preaviz 

• Decizie concediere pentru incapacitate temporară de muncă 

• Decizie concediere pentru incapacitate totală de muncă 

• Notificare AJOFM  

• Raportul conducătorului de muncă cu privire la abaterea disciplinară săvârşită de un salariat din 

subordinea sa 

• Notificare absenţe nemotivate 

• Convocare cercetare disciplinară 

• Proces verbal cercetare disciplinară 

• Decizie încetare CIM din motive disciplinare 

• Notă de lichidare pentru salariat 

• Notă de lichidare pentru societate 

• Adeverinţă de vechime 

• Adeverinţă în vederea certificării stagiilor de cotizare şi a stabilirii dreptului la indemnizaţie de şomaj 

• Adeverinţă privind condiţiile de muncă 

• Adeverinţă privind sporurile salariale 

• Proces verbal de predare – primire a carnetelor de muncă 

 

 

4.2  Fișa postului 

 

Postul este ansamblul de sarcini, activitati, conditii, stiluri si valori ale muncii, realizate de catre 

persoane angajate de catre organizatie conform unui profil specific al acestora bazat pe studii, cunostinte, 

aptitudini, abilitati, experienta si alte caracteristici necesare indeplinirii scopului infiintarii sale. Pentru a 

putea fi înteles, proiectat, analizat, evaluat si reproiectat, postul are nevoie de o fisa a postului. 

Fisa postului este documentul de management al resurselor umane care sintetizeaza elementele 

caracteristice ale unui post, pentru a putea fi intelese si insusite de catre ocupantul postului. Ea este adusa 

la cunostinta angajatului preferabil inainte de angajare, si trebuie semnata de catre acesta pentru luare la 

cunostinta, devenind anexa la contractul individual de munca. Orice modificare sau actualizare a fisei de 

post trebuie adusa la cunostinta acestuia, sub o noua semnatura si anexare la contractul de munca. 

Structura de baza - Fisa postului este compusa din doua părti: descrierea postului, si specificarea 

postului. Descrierea postului arata caracteristicile acestuia, in timp ce Specificarea postului descrie 

caracteristicile ocupantului acestuia, pentru a putea face realiza cu succes sarcinile atribuite. 

Descrierea postului este utilizata la optimizarea acestuia, prin modificari aduse in urma analizei si 

evaluarii postului, in timp ce specificarea postului este utilizata la selectarea personalului adecvat, care va 

fi capabil sa realizeze sarcinile postului. Ambele parti ale fisei sunt fundamentale pentru functionarea 

postului, si este necesara o atenta analiza, evaluare si actualizare periodica a acestuia pentru a-i intocmi o 

fisa cat mai apropiata de realitate si de necesitati. Altfel exista un risc substantial de a angaja oameni 

nepotriviti pe un post care in fapt are cu totul alte caracteristici decat cele prezentate initial, devenind un 

factor de nemultumire, neperformanta, absenteism si fluctuatie a personalului. 

Un model structural de fișă a postului este prezentat mai jos: 
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I. Date personale: 

Numele și prenumele 

Studii absolvite 

 

II. Denumirea postului de muncă:  

Pozitia in COR: 

Obiectivele specifice ale activitatii de munca: 

 

III. Integrarea in structura organizatorică: 

Pozitia postului de munca in cadrul structurii organizatiei 

Postul imediat superior: 

Postul imediat inferior: 

Subordonari: 

Are in subordine: 

Este inlocuit de: 

Inlocuieste pe: 

Relatiile de munca: 

Ierarhice: 

Functionale: 

De reprezentare: 

 

IV. Responsabilitati, sarcini, activitati si actiuni specifice postului de munca 

Competentele postului de munca: 

Cunostinte in legatura cu domeniul muncii: 

Cunostinte privind modul de executie a sarcinilor: 

Experienta: 

Cunostinte legate de folosirea accesoriilor muncii (aparate, utilaje etc.): 

 

Contextul muncii 

Relatiile interpersonale: 

Comunicarea: 

Tipuri ale relatiilor de rol solicitate: 

Responsabilitatea pentru altii: 

Contacte conflictuale cu altii: 

Conditiile fizice ale muncii: 

Postul de munca: 

Conditiile de mediu: 

Solicitarile postului de munca:                                                                           

Caracteristicile structurale ale locului de munca: 

Criticabilitatea pozitiei/postului: 

Rutina vs. provocarea activitatii de munca: 

Ritmul muncii si planificarea: 

 

Pregatirea necesara postului de munca    

 

Salariul si conditiile de promovare 
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V. FORMAREA PROFESIONALĂ 

 

5.1  Modalităţi de formare profesională 

 

 Potrivit Codului muncii, formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme:  

a) participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare 

profesionala din tara sau din strainatate;  

b) stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;  

c) stagii de practica si specializare in tara si in strainatate;  

d) ucenicie organizata la locul de munca;  

e) formare individualizata;  

f) alte forme de pregatire convenite intre angajator si salariat.  

 In Contractul colectiv de munca unic la nivel national s-a prevazut ca „partile inteleg:  

a) prin termenul de formare profesionala, orice procedura prin care un salariat dobandeste o calificare 

atestata printr-un certificat sau diploma, eliberate conform legii;  

b) prin termenul de formare profesionala continua, activitatea ce asigura dezvoltarea competentelor 

profesionale initiale ori dobandirea de noi competente".  

 Datorita semnificativelor schimbari in societate, in vorbirea curenta termenul de „formare” tinde sa 

inlocuiasca, treptat, pe ceI de „invatamant” sau „educatie”; folosirea lui este consecinta evolutiei 

politicilor si practicilor in materie de insertie profesionala (prelungirea perioadei de invatare dincolo de 

adolescenta).  

 Deci va trebui sa intelegem ca notiunea de formare face referire atat la ansamblul cunostintelor 

generale, tehnice si practice, legate de exercitarea unei meserii, precum si la comportamente si atitudini 

care permit integrarea intr-o profesie in general, in ansamblul activitatilor sociale . 

 De aceea, formarea profesionala trebuie asigurata in mod distinct pe niveluri de pregatire, profesii, 

ocupatii, meserii si specialitati, tinandu-se seama de nevoile angajatorilor, de competentele de baza ale 

lucratorilor, de cerintele posturilor pe care acestia le ocupa si de posibilitatile lor de promovare sau de 

incadrare in munca, de cerintele de pe piata muncii, precum si de aspiratiile individuale. 

 Tocmai de aceea formarea profesionala reprezinta o insitutie juridica complexa, existand, mai multe 

modalități de obtinere a competentelor profesionale privind formarea adultilor , astfel:  

a) prin calea formala se intelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare 

profesionala;  

b) prin calea non-formala se intelege practicarea unor activitati specifice direct la locul de munca sau 

autoinstruirea;  

c) prin calea informala se inteleg modalitatile de formare profesionala neinstitutionalizate, nestructurate 

si neintentionate - contact nesistematic cu diferite surse ale campului socio-educational, familie, societate 

sau mediu profesional.  
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5.2  Centre de formare profesionala 

 

Calificarea este importanta pentru viata profesionala a individului oferindu-i acestuia sansa de a 

gasi un loc de munca mai bun sau posibilitatea de a se dezvolta profesional pentru a obtine o calificare de 

rang superior. Indivizii societatii moderne cauta in permamenta sa se perfectioneze si sa se 

autodepaseasca. Centrele de formare profesionala incearca sa tina pasul cu nevoile intelectuale ale 

calificarii oferind cursuri de initiere, calificare si recalificare profesionala. 

Centrele de formare profesionala au aparut in urma necesitatii de a avea o cat mai buna si 

aprofundata pregatire profesionala, adresandu-se atat particularilor cat si societatilor care sunt dispuse sa 

investeasca in proprii angajati. Pentru a raspunde acestei nevoi, institutiile specializate va propun cursuri 

de initiere, cursuri de calificare si recalificare asigurand un nivel teoretic si practic solid. In cadrul 

cursurilor de perfectionare sunt folosite metode si mijloace de predare moderne axate pe prezentari, 

dezbateri, discutii, exemplificari si studii de caz. In urma participarii si absolvirii unor cursuri de initiere 

sau de calificare se vor dobandi competente in conformitate cu programa cursului si se va acorda o 

diploma recunoscuta de Ministerul Muncii si al Educatiei.  

 

Cum sa ne inscriem la cursurile de calificare 

Pentru a va inscrie la un curs de perfectionare aveti nevoie de: 

 formular de inscriere pe care il completati la depunerea dosarului  

 copie CI  

 copie diploma de Bacalaureat sau de Facultate  

 adeverinta medicala care sa ateste faptul ca sunteti apt pentru participarea la cursul de 

perfectionare.  

 

Beneficiind de o baza materiala adecvata, centrele de formare profesionala sunt in masura sa 

efectueze cursuri de initiere, cursuri de calificare, perfectionare, specializare si recalificare a adultilor 

la cererea agentilor economici interesati dar si la cererea persoanelor fizice interesate de perfectionare si 

de calificare sau recalificare intr-o meserie.  

Astfel puteti opta pentru cursuri de bucatari, ospatari, barmani, vanzatori, inspectori resurse umane, 

asistent manager, limbi straine, tamplari universali, confectioneri tamplarie al/pvc, confectioneri 

imbracaminte, zidari pietrari tencuitori, zugravi ipsosari tapetari, mozaicari faiantari, montatori placi din 

ghips carton (rigips) si multe altele. 
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ANEXA 1 

Descrierea grupelor majore din COR în raport cu nivelul de instruire (scoala absolvita) 

 

 

GRUPA MAJORA NIVEL DE INSTRUIRE 

1. Legiuitori, inalti functionari si conducatori 
- 

(nedefinit) 

2. Specialisti (cu ocupatii intelectuale si stiintifice) --- Specialistii cu 

ocupatii intelectuale si stiintifice indeplinesc sarcini profesionale care 

necesita cunostinte de inalt nivel in stiinte fizice, biologice, sociale si 

umane; intreprind analize si cercetari, elaboreaza concepte, teorii si 

metode; aplica in practica cunostintele dobandite sau avizeaza lucrari 

realizate in domeniul respectiv; predau in invatamantul de diverse 

grade, teoria si practica uneia sau mai multor discipline; instruiesc si 

educa persoane handicapate; ofera consultatii in domeniul comercial, 

juridic si social; creeaza si interpreteaza opere de arta; sustin 

comunicari stiintifice si intocmesc rapoarte. 

 

 

 

 

4 

(studii superioare) 

3. Tehnicieni --- Tehnicienii si asimilatii acestora sunt absolventi ai 

invatamantului liceal, postliceal si de maistri, in subordinea cadrelor 

de conducere sau specialistilor cu profesiuni intelectuale si stiintifice, 

indeplinesc sarcini cu caracter tehnic si inrudite cu cercetarea, din 

domeniile stiintelor fizice (inclusiv ingineria si tehnologia), stiintelor 

vietii (inclusiv profesiunile medicale), precum si stiintelor sociale si 

umaniste. Sarcinile acestora constau in instruirea copiilor din 

invatamantul primar, prescolar si invatamantul special; prestarea de 

servicii tehnice legate de comert, finante, administratie si activitati 

sociale; exercitarea de activitati artistice, sportive si de divertisment; 

indeplinesc unele functii cu caracter religios. 

 

 

 

 

3 

(studii medii sau postliceale) 

4. Functionari --- Functionarii administrativi, avand un nivel de 

pregatire medie si, eventual, cursuri de specializare, inregistreaza si 

realizeaza prelucrarea informatiilor; executa lucrari de birou si 

secretariat; tin registre de evidenta pentru aprovizionare si transport; 

realizeaza lucrari de birou in biblioteci; clasifica documente; 

realizeaza trierea, inregistrarea si distribuirea corespondentei; 

pregatesc si colationeaza manuscrise inaintea tiparirii; realizeaza 

operatiuni de casa; furnizeaza informatii clientilor in legatura cu 

organizarea de calatorii s.a; asigura serviciul in centrale telefonice. 

 

 

 

2 

(studii medii) 

 

5. Lucratori, operatori in comert si asimilati --- Lucratorii operativi 

din servicii, comert si asimilatii acestora organizeaza si ofera diverse 

servicii pasagerilor in timpul voiajelor, presteaza lucrari casnice si 

asigura supravegherea copiilor la domiciliu sau in institutii; pregatesc 

si servesc gustari si bauturi, ofera servicii de igiena personala 

(coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura); organizeaza funeralii; 

protejeaza persoanele si bunurile impotriva incendiilor si actelor de 

delicventa si supravegheaza pastrarea ordinii publice; prezinta noi 

modele vestimentare in cadrul manifestarilor de specialitate sau 

bunuri de folosinta indelungata in cadrul intreprinderilor comerciale 

cu ridicata si amanuntul. 

 

 

 

2 

(studii medii) 
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6. Muncitori din agricultura si pescuit --- Agricultorii si lucratorii 

calificati in agricultura, silvicultura si pescuit efectueaza lucrari de 

pregatire a solului, insamantari, plantari, tratamente fitosanitare, 

fertilizare si recoltare a culturilor de camp; planteaza pomi fructiferi, 

arbori si arbusti; recolteaza culturi de gradina si flori; culeg fructe de 

padure; cresc, ingrijesc, valorifica animale, in principal, pentru carne, 

lapte, par, blana si piele; cresc viermi de matase si albine; intretin si 

exploateaza paduri si ape; cultiva si recolteaza diferite specii 

acvatice; depoziteaza si prelucreaza produse apicole; valorifica 

produse catre organisme specializate sau cumparatori. 

 

 

 

2 

(studii medii) 

 

7. Muncitori si meseriasi --- Muncitorii clasificati in aceasta grupa 

executa lucrari manuale sau cu ajutorul unor scule, utilaje si 

dispozitive partial mecanizate. Majoritatea ocupatiilor din aceasta 

grupa necesita cunostinte profesionale care se dobandesc in scoli 

profesionale, licee industriale sau cursuri de calificare. Lucrarile 

specifice constau in: extragerea de materii prime si prelucrarea 

acestora; executarea, construirea, intretinerea si repararea 

constructiilor si altor lucrari; turnarea, sudarea si modelarea 

metalelor; construirea si montarea aparatelor, motoarelor si 

accesoriilor; reglarea masinilor-unelte, intretinerea si repararea 

masinilor industriale, inclusiv a motoarelor si vehiculelor, aparatelor 

electrice si electronice; fabricarea instrumentelor de precizie, 

bijuteriilor, veselei si altor obiecte din metale pretioase, sticlarie si 

produse similare; executarea lucrarilor de imprimerie, precum si 

producerea si prelucrarea bunurilor alimentare si a obiectelor din 

lemn, textile, piele si altele. 

 

 

 

 

 

 

2 

(studii medii) 

 

 

9. Operatori pe instalatii, masini si asamblori de masini, 

echipamente si alte produse --- Operatorii (conducatorii) si 

asamblorii la instalatii si masini conduc si supravegheaza masini si 

instalatii industriale si agricole; asambleaza echipamente, parti 

componente sau alte produse, conform unor specificatii stabilite sau 

procese tehnologice de fabricatie. Calificarea necesara indeplinirii 

sarcinilor se dobandeste in licee de specialitate, scoli profesionale 

sau prin practica la locul de munca, in urma carora se obtin 

cunostinte cu privire la: supravegherea functionarii sistemelor de 

comanda a masinilor si instalatiilor; ordinea operatiilor de montaj, a 

pieselor componente produselor in fabricatie; desfasurarea proceselor 

tehnologice de fabricatie; cunoasterea modului de functionare si 

conducere a masinilor mobile si altele. 

 

 

 

 

2 

(studii medii) 

 

9. Muncitori necalificati --- Muncitorii necalificati executa sarcini 

care necesita folosirea uneltelor manuale si, in cele mai multe cazuri, 

depunerea unui efort fizic: vanzarea marfurilor pe strada si in alte 

locuri publice; furnizarea de servicii pe strada; curatarea si calcarea 

rufelor; asigurarea intretinerii imobilelor de locuit, hotelurilor si altor 

cladiri; spalarea geamurilor si vitrinelor; livrarea marfurilor; 

transportarea bagajelor; asigurarea pazei imobilelor si bunurilor si 

bunurilor; colectarea gunoaielor; curatarea strazilor si altor locuri 

publice; realizarea de lucrari simple in industria miniera, constructii, 

lucrari publice si in industria prelucratoare; ambalarea manuala; 

citirea contoarelor; incasarea banilor, manipularea marfurilor si 

conducerea vehiculelor cu tractiune animala. Executarea activitatilor 

de catre persoanele clasificate in aceasta grupa majora nu necesita o 

pregatire profesionala. 

 

 

1 

(studii generale) 



CDL – Pregătire pentru integrare socială 

Clasa a X-a liceu tehnologic 

Domeniu  Mecanică 

32 

 

ANEXA 2 

Modelul European de Curriculum Vitae   

        

Curriculum vitae 

                   

INFORMAŢII PERSONALE 

Nume          (Nume, prenume) 

Adresă                                                         (numărul, strada, cod poştal, oraş, ţara) 

Telefon      

Fax 

E-mail 

Naţionalitate 

Data naşterii                                               (ziua, luna, anul) 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ        (Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională pertinentă, 

începând cu cea mai recentă dintre acestea) 

                                                                     

* Perioada ( de la – până la) 

* Numele şi adresa angajatorului   

* Tipul activităţii sau sectorul de  

  activitate                          

* Funcţia sau postul ocupat 

* Principalele activităţi şi  

  responsabilităţi 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE      (Descrieţi separat fiecare formă de învăţământ şi program de 

formare profesională urmate, începând cu cea mai recentă) 

* Perioada (de la – până la)                              

* Numele şi tipul instituţiei de  

  învăţământ şi al organizaţiei  

  profesionale prin care s-a realizat  

  formarea profesională 

* Domeniul studiat/aptitudini                               

   ocupaţionale 

* Nivelul de clasificare a formei de  

  instruire/învăţământ 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

Dobândite în cursul vieţii şi carierei, 

dar care nu sunt recunoscute neapărat 

printr-un certificat sau diplomă 

Limba maternă 

Limbi străine cunoscute                             (Enumeraţi limbile cunoscute şi indicaţi nivelul :  

* abilitatea de a scrie     excelent, bine, satisfăcător )                                    

*abilitatea de a citi     

* abilitatea de a vorbi  
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Aptitudini şi competenţe                             (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi 

artistice  dobândit)  

Muzica, desen, pictura, literatură etc. 

 

Aptitudini şi competenţe                          (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi 

sociale                                     dobândit)   

Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, 

într-un mediu multicultural, ocupaţi o  

poziţie în care comunicarea este  

importantă sau desfăşuraţi o activitate  

în care munca de echipă este esenţială. 

 ( de exemplu cultura, sport, etc.) 

 

Aptitudini şi competenţe                (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi 

organizatorice            dobândit) 

De exemplu coordonaţi şi conduceţi  

activitatea altor persoane, proiecte şi  

gestionaţi bugete; la locul de muncă,  

în acţiuni voluntare ( de exemplu în  

domenii culturale sau sportive) sau la  

domiciliu. 

 

Aptitudini şi competenţe tehnice              (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le- aţi 

(utilizare calculator, anumite tipuri de         dobândit) 

echipamente, maşini, etc.) 

 

Permis de conducere 

 

Alte aptitudini şi  competenţe                   (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le- aţi 

Competenţe care nu au mai fost  dobândit) 

menţionate anterior 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE            (Indicaţi alte informaţii utile şi care nu au fost menţionate, ex. 

persoane de contact, referinţe, etc) 

 

ANEXE                                                         (Enumeraţi documentele ataşate CV-ului , dacă este cazul). 
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ANEXA 3a                         Model fișa postului 

Denumire post: Inginer mecanic   

Departament: Instalatii 

Titular: …………………………………….. 

Locul desfasurarii muncii: conform dispozitiilor angajatorului 

 Subordonare: Directorului departamentului Instalatii 

 Supervizare: Supervizeaza activitatea instalatorilor aflati in subordine  

 Relatii functionale: cu angajatii departamentelor aprovizionare, administrativ. 

Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura aplicarea corecta a procedurilor operationale ale 

lucrarilor contractate. 

Activitati principale:  

 activitati de proiectare si de urmarire a modului de implementare a proiectului pana la finalizare 

 intocmirea ofertelor catre clientii pentru care urmeaza sa se desfasoare proiecte 

 deplasari la clienti pentru efectuarea de masuratori 

 oferirea de informatii tehnice si mentinerea relatiei cu clientul pe parcursul derularii proiectului  

Sarcini si indatoriri specifice: 

 Mentinerea relatiei cu santierul 

Responsabilitati ale postului: 

 Raspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale cu beneficiarii  

 Raspunde pentru calitatea activitatii personalului aflat in subordine, pentru fluxul operational 

avizat si realizat in proiectele in care este implicat (proiectare, implementare, finalizare) 

Autoritatea postului: 

Este autorizat sa avizeze si sa coordoneze fluxul operational al proiectelor pentru care s-a angajat 

Specificatiile postului: 

 studii superioare tehnice (avantaj Mecanica) 

 experienta minim 3 ani in activitati de proiectare/productie (domeniul tehnic) 

 cunostinte avansate de lucru in AutoCAD si/sau SolidWorks (avantaj) 

 cunostinte bune de limba engleza  

 permis de conducere categoria B  

Deplasari 

 Frecventa: foarte des  

Conditii asigurate: diurna, cazare, transport 

Relatiile cu alte departamente: 

 descrise in Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul de ordine interioara 

Conditii de munca: 

 munca este preponderent de teren  

 program normal de lucru 

Salarizare:  Salariul brut lunar este de ..................... lei noi, la care se adauga sporurile negociate. 

Facilitati: masina de serviciu, telefon mobil, computer personal. 

Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu, conform rigorilor prevazute in fisa de 

post, sunt descrise pe larg in Regulamentul intern (ROI). 

 

Intocmit: ... Functia: ... Semnatura: ... 

 

Am luat la cunostinta: ... Semnatura: ... 

Data: ... 
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ANEXA 3b                    Model fișa postului 

 
FISA DE POST  - LACATUS MECANIC DE INTRETINERE SI REPARATII 

 

1. Denumirea compartimentului: 

Atelier 

 

2. Denumirea postului: 

Lacatus mecanic de intretinere si reparatii 
 

3. Numele si prenumele salariatului: 
NUME SI PRENUME SALARIAT 

 

4. Se subordoneaza: 
Sefului de Formatie Mecanica sau inlocuitorului acestuia. 

 

5. Numele sefului ierarhic: 
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 

 

6. Subordoneaza: 
Numai daca este cazul 

 

7. Drept de semnatura: 
Intern: 

 

Extern: 

 

8. Relatii functionale: 
 

9. Pregatirea si experienta: 
Studii: Liceul industrial de specialitate-profil mecanic, scoala profesionala de profil, 10 clase + curs de 

calificare in munca profil mecanic. 

Vechime in domeniu : minim 2 ani intr-un post similar 

Alte calificari : lacatus  mecanic 

Alte cerinte : Sa posede cunostinte teoretice si practice pentru reparatia mecanica a masinilor electrice si 

utilajelor dinamice, triodinelor, generatoarelor de curent continuu. 

 

10. Autoritate si libertate organizatorica: 
Daca este cazul  

 

11. Responsabilitati si sarcini: 

 

Responsabilitati:  
1. Raspunde pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor ce-i revin, cat si de 

calitatea lucrarilor executate. 

2 Raspunde pentru prejudiciile create ca efect al activitatii sale. 

3 Raspunde de mentinerea in stare buna a echipamentelor si a sculelor din dotare. 

4. Raspunde de existenta si pastrarea in bune conditii a documentatiei tehnice, instructiunilor de lucru, a 

fiselor de inspectie si incercare conform procedurilor in vigoare. 

5. Raspunde de respectarea prevederilor R.O.I. si a contractului colectiv de munca. 
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Sarcini: 

1 Cunoasterea si citirea corecta a desenelor de ansamblu si de executie pentru componentele mecanice ale 

masinilor electrice si utilajelor dinamice si adaptarii la alte pozitii. 

2 Efectuarea corecta a masuratorilor pentru incadrarea in tolerantele admise. 

3 Cunoasterea simbolizarii rulmentilor, a ajustajelor, precum si a jocurilor . 

4 Detectarea defectelor rulmentilor si a cauzelor ce le-au generat . 

5 Cunoasterea regulilor de depozitare, manipulare corecta a rulmentilor precum si a operatiilor de 

montare, demontare si intretinere. 

6 Cunoasterea rolului ungerii si a tipurilor de vaselina pentru rulmenti . 

7 Executarea corecta a alinierii utilajelor dinamice. 

8 Executarea masuratorilor de vibratii si interpretarea rezultatului lor. 

9 Cunoasterea operatiilor la executarea RT ,RC 1 ,RC2 ,RK si reungere. 

10 Cunoasterea notiunilor despre formele de protectie antiexploziva ale motoarelor electrice si a claselor 

de temperatura . 

11 Cunoasterea notiunilor despre lagare de alunecare ,ungerea lor ,repararea si intretinerea . 

12 Cunoasterea notiunilor elementare de sudura electrica si autogena . 

13 Cunoasterea notiunilor de dezechilibru mecanic si efectul vibratiilor in functioonarea unui motor 

electric . 

14 Participa nemijlocit la receptionarea lucrarilor executate de catre alte societati (la comanda S.C____ 

S.R.L.).Lucrari necesare finalizarii comenzilor inaintate lui spre executie. 

15 Manipuleaza depoziteaza si gestioneaza produsele furnizate de client astfel incat sa previna pierderea, 

deteriorarea sau distrugerea acestora si informeaza seful de formatie in situatia cand constata aceste 

nereguli . 

16 Identifica produsele / serviciile neconforme si informeaza seful formatiei de existenta acestora. 

17 Identifica neconformitati ale sistemului calitatii si intiaza Raportul de actiuni corective si preventive. 

18 Indeplineste actiunile corective /preventive stabilite de seful de formatie la termenul stabilit. 

19 Asigura manipularea, depozitarea, conservarea, ambalarea si livrarea produselor in conformitate cu 

conditiile specificate. 

20 Asigura intergritatea fizica si functionala a produselor aprovizionate, depozitate direct la locul de 

utilizare. 

21 Respecta toate prevederile documentelor sistemului calitatii (planul calitatii, proceduri de lucru, 

instructiuni de lucru, fise de urmarire a executiei, fise de urmarire a inspectiei etc). 

22 Asigura pastrarea inregistrarilor calitatii in conditii de securitate. 

 

 

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: 

 

Daca este cazul 

 

13. Semnaturi: 

 

14. Data semnarii: 
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ANEXA 4a                Model de ofertă de muncă 

 

 

Post - Tehnician mecanic service utilaje de construcții 

 

 

Criterii de selecție  

Peste 5 ani experiență în Auto / Echipamente, Constructii / Instalatii, Service / Reparatii, Specialisti / 

Tehnicieni 

 

Candidatul ideal 

 Studii medii tehnice 

 Cunostinte in domeniile: hidraulica, mecanica, electromecanica 

 Experienta anterioara reprezinta un avantaj 

 Abilitatea de a lucra cu masini si utilaje 

 Limba engleza - nivel mediu - reprezinta un avantaj 

 Permis de conducere categoria B 

 Disponibilitatea de a calatori in tara 

 

Descrierea jobului 

 Asigura servicii de mentenanta din punct de vedere mecanic, hidraulic si electromecanic 

 Diagnosticarea si repararea utilajelor de constructii 

 Insusirea si cunoasterea utilajelor si procedurilor de service si intretinere a acestora 

 Executarea la timp si la standardele impuse a lucrarilor repartizate 

 

Descrierea companiei 

MEM IMPEX este reprezentantul AMMANN si al altor marci de prestigiu din domeniul utilajelor de 

constructii 
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ANEXA 4b                 Model de ofertă de muncă 

     

Post - Mecanic întreținere și reparații utilaje 

 

Criterii de selecție  

Peste 2 ani experiență în Productie, Auto / Echipamente, Service / Reparatii 

 

Candidatul ideal 

- Studii medii (specializari: mecanic intretinere utilaje, tehnician electromecanic); 

- Cunostinte aprofundate de mecanica; 

- Experienta intr-un departament tehnic (procese de fabricatie); 

- experienta in lucrul cu masini, utilaje in linie de productie, ca si personal de intretinere/ depanaj 

- Atentie la detalii si orientare catre obtinerea de rezultate; 

- Abilitati de solutionare a problemelor; 

- Comunicare si lucru in echipa; 

- Initiativa; 

- Persoana organizata, responsabila; 

- Flexibilitate si capacitate de a lucra intr-un mediu in schimbare; 

- intelegerea limbii italiene constituie avantaj; 

 

Descrierea jobului 

 Este responsabil de activitatile de reparatii si intretinere a echipamentelor si utilajelor din sectia 

de productie si se asigura de continuitatea fluxului de productie; 

 Verifica parametrii de functionare ai utilajelor si consemneaza datele si concluziile; 

 Previne aparitia defectiunilor prin efectuarea regulata a operatiunilor de intretinere, conform 

fiselor de intretinere a utilajelor; 

 Este responsabil de notarea in fisele tehnice pentru toate operatiile executate; 

 Raspunde de buna stare a echipamentului din dotare 

 Participa la procesul de instalare a utilajelor si echipamentelor noi, conform standardelor 

companiei; 

 Instruieste operatorii din sectia de productie privind intretinerea minimala necesara pentru buna 

functionare a echipamentelor. 

 

Descrierea companiei 

Societate comerciala cu capital privat, in continua expansiune. 


