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Proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

“Investește în oameni!”

Studiile desfășurate la nivel național, în ultimii ani, arată clar:

� lipsa pregătirii practice este un handicap important în

adaptarea tânărului inginer la condițiile concrete ale unuiadaptarea tânărului inginer la condițiile concrete ale unui

loc de muncă;

�modelul căutat de către angajatori are un bagaj de
cunoștințe foarte mare, posedă o experiență practică
vastă și are abilități digitale. Din păcate, modelul căutat

nu își găsește oglinda în realitatea oferită de către studenți la

angajare.
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“Investește în oameni!”

� Titlu: “Mai multă practică în școală, mai mult succes la
angajare!”

� Durata: 15 luni (30 aprilie 2014 - 29 iulie 2015)

� Axa prioritară 2: „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cuAxa prioritară 2: „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu
piața muncii”

� Domeniul major de intervenție 2.1: „Tranziția de la școală la
viața activă”

� Beneficiar: Universitatea Politehnica din București

� Partener: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină
Veterinară din Bucureşti

� Finanțator principal: Fondul Social European
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Proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

“Investește în oameni!”

Obiectivul general al proiectului

“Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru 150 de studenți“Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru 150 de studenți

masteranzi din domeniile ingineria mediului şi inginerie

mecanică, din regiunea București-Ilfov, în scopul inserției

pe piața muncii, prin corelarea cunoștințelor teoretice cu

abilitățile practice.”
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“Investește în oameni!”

OBIECTIVE SPECIFICE

�consiliere şi orientare profesională pentru 300 de studenţi
masteranzi din domeniile ingineria mediului şi inginerie

mecanică;mecanică;

�selectarea pe baza unei metodologii de selecţie, a unui

număr de 150 masteranzi care vor participa la stagii de
practică;
�crearea și dezvoltarea unor parteneriate durabile între
universități și minim 10 întreprinderi din domeniile

inginerie mecanică și ingineria mediului;
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Proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

“Investește în oameni!”

Pentru companiile – partenere în proiect:

� modelarea de viitori specialiști fără riscuri și costuri

suplimentare

� posibile economii de resurse consacrate procesului de� posibile economii de resurse consacrate procesului de

recrutare externă

� micșorarea timpului de adaptare a noilor angajați la

cerințele unui loc de muncă

� reducerea riscului angajării unor persoane nepotrivite

� utilizarea creativității studenților-masteranzi pentru

dezvoltarea și îmbunătățirea activității propriei companii
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Proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

“Investește în oameni!”

Pentru studenții-masteranzi:

� câștigarea unei experiențe de muncă prin practica efectuată

� dezvoltarea unei serii de competențe cheie, în perspectiva

unei viitoare angajăriunei viitoare angajări

� învățare directă, la locul de muncă

� posibilitatea implementării unor idei creatoare într-un

context real, cu sprijinul companiilor partenere

� crearea unei relații de colaborare cu viitorul potențial

angajator
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�cei 150 de studenţi participanţi la stagiu vor primi

diplome de participare şi o subvenţie în valoare de de
1100 lei/student/stagiu de practică;
�organizarea unor sesiuni de comunicări ştiinţifice în�organizarea unor sesiuni de comunicări ştiinţifice în

cadrul cărora studenţii îşi vor prezenta rapoartele de

practică elaborate în urma efectuării stagiilor de practică;

�un număr de 25 de lucrări vor fi premiate în urma

evaluării, premiul fiind în cuantum de 2200
lei/stagiu/student.
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Pentru universitate:

� creșterea calității actului educațional prin abordarea practică

a procesului învățării

� adaptarea continuă a programei universitare la piața muncii� adaptarea continuă a programei universitare la piața muncii

� stimularea inovației în mediul universitar

� atragerea unui număr mai mare de studenți către universitate,

datorită perspectivei obținerii unei rate sporite de inserție pe

piața muncii a absolvenților

� cunoașterea îndeaproape a cerințelor angajatorilor în ceea ce

privește pregătirea studenților

� consolidarea parteneriatelor cu mediul de afaceri.
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VALOAREA ADĂUGATĂ A PROIECTULUI

dezvoltarea competențelor practice ale studenților -

masteranzi participanți la stagiile de pregătire practică

îmbunătățirea accesului studenților pe piața munciiîmbunătățirea accesului studenților pe piața muncii

creșterea ratei de ocupare a forței de muncă tinere

un parteneriat de durată între mediul economic și cel

academic
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Vă mulțumesc pentru atenție!

Prof. dr. ing. Sorin-Ștefan BIRIȘ

Manager proiect

“Mai multă practică în școală, mai mult succes la angajare!” 

practicalamaster@gmail.com
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Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară 2: “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 

Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” 

Titlul proiectului: “Mai multa practica in scoala, mai mult succes la angajare!” 

Contract nr.: POSDRU/161/2.1/G/142389 
 
 
 

 BROȘURA – 

Consiliere şi orientare în carieră 

”Mai multă practică în şcoală, mai mult 

succes la angajare!” 
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1. Informaţii proiect  

1.1. Instrumente POSDRU 

 

Instrumentele Structurale au oferit, în decursul timpului, un sprijin solid pentru 

respectarea și implementarea principiilor de orientare şi consiliere în diferite contexte naționale.  

Programarea pentru perioada 2007-2013, nu numai că vine să confirme și să reafirme importanța 

acestora atât în procesul educațional cât şi în mediul socio - economic. În îndeplinirea cât mai 

exactă a principiilor Fondului Social European Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 

2.1 activitatea de consiliere şi orientare profesională are rolul de a sprijinii grupul țintă în 

realizarea indicatorilor propuși prin proiecte. 

 

Titlul proiectului: ”Mai multă practică în şcoală, mai mult succes la angajare!” 

 

Sursa de finanțate: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013 

 

Axa prioritară: 2” Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  

 

Domeniul major de intervenție: 2.1  Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

 

Durată: 15 luni, începând cu luna aprilie 2014 

 

 

1.2. Obiective proiect 

 

“Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru 150 de studenți masteranzi din domeniile ingineria 

mediului şi inginerie mecanică, din regiunea București-Ilfov, în scopul inserției pe piața muncii, 

prin corelarea cunoștințelor teoretice cu abilitățile practice.” 

 

Prin obiectivul general se urmărește corelarea cunoștințelor teoretice, dobândite pe parcursul 

anilor de studiu, cu abilitățile practice necesare unui loc de muncă. Pentru a putea realiza această 

legătură într-un mod cât mai eficient si pentru a putea urmari evolutia studentilor, proiectul 

vizeaza oferirea de servicii de consiliere si orientare profesionala. Prin participarea la activitatea 

de consiliere si orientare profesionala studentii vor avea posibilitatea de a beneficia de 

indrumarea unui specialist, astfel putand lua o decizie informala referitoare la continuarea 

studiilor sau dobandirea unui loc de munca. 
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 Prin implementarea proiectului, studentii isi vor completa activitatile practice din 

facultate prin participarea la activitatea de lucru dintr-o companie. Acestia vor invata sa lucreze 

in echipa, dezvoltandu-si astfel, abilitatile de comunicare, si, de asemenea, se vor familiariza cu 

rigorile unui loc de munca. Participand la activitatea de consiliere si orientare profesionala vor 

avea posibilitatea de a alege o companie (partener de practica) specifica abilitatilor dobandite 

pana in acel moment si de a-si dezvolta competente noi. Prin crearea acestei legaturi intre mediul 

academic si educational, proiectul urmareste dezvoltarea unor categorii de competente vizate in 

momentul angajarii. 

Obiectivele specifice(OS): 

OS1. „Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de orientare, consiliere si indrumare in sprijinul 

tranzitiei de la scoala la viata activa pentru 300 de studenti la programe de masterat in domeniile 

mecanica si mediu”. 

 Prin implementarea OS1, studentii vor beneficia de consiliere si orientare profesionala 

prin facilitarea explorarii abilitatilor si intereselor personale. Acestia vor fi asistati in corelarea 

competentelor si abilitatilor cu aspiratiile si interesele personale (un plan de cariera) si in 

dezvoltarea competentelor de comunicare, sociale si relationare (completare CV, scrisoare de 

intentie, simulare de participare la un interviu de angajare, oportunitati de angajare, etc), creand 

astfel un avantaj competitiv in procesul de ocupare a locurilor de munca. Furnizarea acestor 

servicii va creste sansele studentilor de a gasi un loc de munca corespunzator, atat din punctul de 

vedere al aspiratiilor, cat si al pregatirii profesionale.  

OS2. „Promovarea si dezvoltarea a minim 10 parteneriate intre universitati si companii din 

domeniul mediului si mecanicii, in vederea facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa a 

studentilor masteranzi.”. 

 Una dintre prioritatile nationale, dar si europene ale momentului, face referire la corelarea 

educatiei primita de catre elevi/studenti cu cerintele pietei muncii. Dezvoltarea de parteneriate 

intre universitati si companii din domeniul vizat contribuie la corelarea celor doua medii, 

economic si academic, prin adaptarea/dezvoltarea curriculei universitare in functie de dinamica 

si cerintele actuale ale pietei muncii, fiind in concordanta cu obiectivul principal al AP2 ai OS al 

DMI 2.1 privind cresterea gradului de ocupare.  

 Prin desfasurarea de stagii de practica, dupa incheierea proiectului, in cadrul companiilor 

cu care s-au incheiat parteneriate de practica se vor asigura premisele sustenabilitatii proiectului, 

totodata contribuind la transmiterea efectelor benefice generatiilor viitoare de studenti. Prin 

indeplinirea OS2 va creste cooperarea intre universitati si mediul economic, contribuind astfel la 
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atingerea OG al AP 2 - cresterea ocupabilitatii persoanelor aflate in perioada de educatie printr-o 

mai buna corelare a programelor de studii din cadrul universitatilor cu dinamica pietei muncii, 

cat si la atingerea OP al DMI 2.1 – promovarea si dezvoltarea de parteneriate intre universitati, 

intreprinderi si alte institutii. 

OS3. „Dezvoltarea competentelor practice specifice domeniilor studiate pentru 150 de studenti 

masteranzi, prin participarea la programe de invatare la locul de munca (stagii de practica), in 

vederea facilitarii insertiei pe piata muncii”. 

 Prin desfasurarea stagiilor de pregatire practica se simuleaza conditiile unui loc de munca 

real, oferind studentilor posibilitatea de a cunoaste nemijlocit cerintele unui loc de munca, cu 

responsabilitatile si beneficiile pe care le implica acesta; sansa de a pune in practica cunostintele 

asimilate in timpul facultatii, dezvoltarea unor deprinderi de munca esentiale (comunicare; lucru 

in echipa, vanzari, etc), acumularea de experienta si cunostinte practice. Proiectul contribuie la 

îndeplinirea obiectivului general al POSDRU prin derularea de acţiuni ce vizează dezvoltarea 

capitalului uman şi corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu cerinţele pieţei 

muncii, prin crearea de proceduri şi instrumente specifice, în vederea îmbunătăţirii accesului 

absolvenţilor de studii superioare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă. 

1.3. Şanse în cadrul proiectului 

Cui ne adresăm prin acest proiect? 

- Studenţilor mastranzi 

La ce activităţi puteţi participa? 

- activităţi de consiliere si orientare în carieră; 

- stagii de practică; 

1.4. Contextul proiectului 

Studiile desfăşurate la nivel naţional, în ultimii ani, arată clar: 

 lipsa pregătirii practice este un handicap important în adaptarea tânărului inginer la 

condițiile concrete ale unui loc de muncă; 

 modelul căutat de către angajatori are un bagaj de cunoștințe foarte mare, posedă o 

experiență practică vastă și are abilități digitale. Din păcate, modelul căutat nu își găsește 

oglinda în realitatea oferită de către studenți la angajare. 
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Angajatorii consideră că absolvenţii din ultima perioadă au deficienţe privind: 

 comportamentul faţă de companie  

  modul de relaţionare cu ceilalţi membrii ai echipei  

  atitudinea faţă de propria carieră  

  capacitatea de adaptare la cerințele concrete ale unui loc de muncă  

 

 

 

Rezultă astfel, necesitatea implementării unor proiecte dedicate dezvoltării unui parteneriat solid, 

de durată, ÎNTRE MEDIUL DE AFACERI ȘI UNIVERSITĂȚI, pentru dezvoltarea 

competențelor practice ale studenților și îmbunătățirea accesului pe piața muncii și a ratei de 

ocupare în muncă. 

2. Cadrul legal 

• Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – MMFPS – Metodologia cadru cu 

privire la serviciile de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții, în vigoare de la 

24.07.2012. 

DISCREPANȚA majoră 

dintre nevoile firmelor și 

pregătirea absolvenţilor, a 

creat o prăpastie adâncă între 

angajat și angajator.  

TREBUIE acționat în direcția 

completării portofoliului de 

cunoștințe, abilități și 

deprinderi ale tinerilor 

absolvenți.  



 
 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 “Investește în oameni!” 

 
 

6 
 

• Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 3235/10.02.2005 (în cadrul căruia se 

stipulează la Art. 11 că „universităţile înfiinţează centre de consiliere şi orientare în carieră 

pentru a-i sprijini pe studenţi să ia decizii adecvate în structurarea propriei traiectorii de formare” 

şi cu Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 3617/16.03.2005 (potrivit căruia „Centrele 

de Consiliere şi Orientare în Carieră sunt delegate de a orienta studenţii în alegerea rutei de studii 

prin valorificarea optimală a conţinutului informativ al Ghidului de Studii” 

•  Legea Educației Naționale nr. 1/2011 

o definiția consilierii și orientării în carieră – ”Art. 350 - (1) Consilierea și 

orientarea carierei pe tot parcursul vieții se referă la totalitatea serviciilor și 

activităților care asistă persoanele de orice vârstă și în orice moment al existenței 

lor să facă alegeri în sfera educațională, de formare sau muncă și să își gestioneze 

cariera”. 

o Art. 352 - În sensul prezentei legi, consilierea și orientarea în carieră includ 

următoarele tipuri de activități:  

 informarea cu privire la carieră, care se referă la toate informațiile necesare 

pentru a planifica, obține și păstra un anumit loc de muncă;  

 educația cu privire la carieră, care se realizează în instituțiile de învățământ 

prin intermediul ariei curriculare „consiliere și orientare”. Sunt oferite 

informații despre piața muncii, se formează abilități de a face alegeri privind 

educația, formarea, munca și viața în general, oportunități de a experimenta 

diverse roluri din viața comunității sau din viața profesională, instrumente 

pentru planificarea carierei;  

 consilierea în carieră, care ajută persoanele să își clarifice scopurile și 

aspirațiile, să își înțeleagă propriul profil educațional, să ia decizii 

informate, să fie responsabile pentru propriile acțiuni, să își gestioneze 

cariera și procesul de tranziție în diferite momente;  

 consilierea pentru angajare, care ajută persoanele să își clarifice scopurile 

imediate privind angajarea, să învețe despre abilitățile necesare pentru a 

căuta și a obține un loc de muncă;  

 plasarea la locul de muncă, care reprezintă sprijinul acordat persoanelor 

pentru găsirea unui loc de muncă.” 
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3. Scopul activităţii de consiliere şi orientare profesională 

Activitatea de consiliere şi orientare profesională este destinată celor 300 de studenţi masteranzi 

selectaţi pe baza unei metodologii. In vederea îndeplinirii acestei activităţi de consiliere se 

urmăreşte îndeplinirea următoarelor linii directoare: 

  selectarea pe baza metodologiei de selecție realizate a 300 de studenți masteranzi 

din domeniile ingineriei mecanice și ingineriei mediului (200 de studenți din partea 

beneficiarului și 100 de studenți din partea partenerului) ce urmează să beneficieze de 

serviciile de orientare și consiliere în carieră; 

  acestia vor fi asistati de catre anumiti experti ai echipei de implementare din acest 

domeniu, in corelarea competentelor si abilitatilor cu aspiratiile si interesele personale 

(un plan de cariera) si in dezvoltarea competentelor de comunicare, sociale si relationare 

(completare CV, scrisoare de intentie, simulare de participare la un interviu de angajare, 

oportunitati de angajare etc.); 

  orientarea si consilierea pre-stagiu va presupune impartirea celor 300 de studenti 

in grupe de 25 masteranzi care vor participa la workshopuri ce vor avea un caracter 

practic. 

 Activitatea din cadrul proiectului ce face referire la furnizarea acestor servicii este 

Activitatea A4, care presupune organizarea si furnizarea serviciilor de consiliere si orientare 

profesionala pentru 300 de studenti masteranzi din domeniile ingineria mediului si inginerie 

mecanica. Prin implementarea A4 se urmareste infiintarea unor puncte de lucru/birouri unde 

studentii interesati vor putea veni pentru a solicita informatii. De asemenea, dupa stabilirea 

criteriilor de selectie se va desfasura campania de promovare in vederea selectiei studentilor care 

ulterior vor beneficia de serviciile oferite prin proiect. Activitatile inovatoare la care vor participa 

cei 300 de studenti masteranzi selectati vor consta in: conferinte cu caracter general, workshopuri 

si conferinte specifice pentru grupe de studenti (6 teme: redactarea unui CV, cum sa pornesti la 

drum pentru gasirea unui loc de munca, interviuri, reguli de conduita, mediu de afaceri, 

contractul individual de munca, discriminarea la locul de munca-prin egalitatea de sanse si gen). 

Orientarea si consilierea pre-stagiu va presupune impartirea celor 300 de studenti in grupe de 25 

masteranzi ce vor participa la workshopuri care vor avea un caracter practic. Dintre acestia, pe 

baza unei metodologii elaborate in proiect, vor fi selectati ulterior 150 masteranzi care vor 

participa la stagiile de practica. Orientarea si consilierea pe durata stagiului se va desfasura 

individual, in functie de specificul fiecarui stagiu, de student si de coordonatorul proiectului. 

Evaluarea post-stagiu se va face pe baza unor rapoarte de evaluare completate de studenti si de 

reprezentantii partenerilor de practica. 
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4. Descrierea Grupului Țintă de studenti masteranzi consiliati 

 GrupȚintă: 300 de studenţi masteranzi din domeniile ingineria mediului si inginerie 

mecanica care vor beneficia de consiliere si orientare profesionala ; 

Evidenţa participării membrilor grupului ţintă la activitățile destinate acestora se va face prin 

chestionarul de interviu.  

• De ce tip de servicii beneficiază cei 300 de masteranzi consiliați? 

Responsabilii de consiliere și orientare profesională vor organiza conferințe cu caracter general 

pentru toți cei 300 de participanți (6 luni). Se vor constitui 6 grupe de studenti (4 grupe la UPB si 

2 la USAMVB), la care vor fi sustinute 6 evenimente ce vor aborda urmatoarele teme specifice 

programului de consiliere:  

 Reguli privind redactarea unui Curriculum Vitae si a unei scrisori de intentie; 

 Cum sa pornesti la drum pentru gasirea unui loc de munca, in functie de domeniul de 

specializare;  

 Interviul; 

 Reguli de conduita in mediul de afaceri; 

 Contractul individual de munca; 

 Discriminarea la locul de munca. Egalitate de sanse si gen. 

De asemenea, cei 300 de studenti vor fi impartiti in grupe de cate 25 de persoane urmand sa 

participe la workshop-ul menit sa ii integreze in stagiul de practica propriu-zis. Astfel, cele 12 

sesiuni vor avea un pronuntat caracter practic, in cadrul unui workshop urmand a fi abordate 

urmatoarele teme principale: 

- Modalitatea de derulare a unui stagiu de practica. Cum te sprijina un stagiu de practica in 

cariera.  

- Derularea procesului de integrare intr-o firma. Etape, posibile probleme, modalitati de 

rezolvare a acestora. Ghidul noului angajat.   

- Prezentarea stagiului de practica propriu – zis, a firmelor participante, informatii concrete 

despre acestea. Pregatire finala pentru stagiu, inclusiv aspectele organizatorice. 

- In a doua parte a workshop-ului: predarea si sustinerea temei de finalizare a programului 

de consiliere – care urmeaza sa fie comunicata la sfarsitul subactivitatii SA 4.4. – si 

care va consta in intocmirea unui plan individual de cariera. 

• Cine sprijină cei 300 de studenţi masteranzi pe perioada desfăşurării serviciilor de 

orientare și consiliere în carieră? 



 
 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 “Investește în oameni!” 

 
 

9 
 

Sprijinirea studenţilor masteranzi va fi realizată de către responsabilii de consiliere si orientare 

profesională, alături de experții consiliere și orientare profesională, din partea beneficiarului și 

partenerului. 

4.1. Reguli privind redactarea unui Curriculum Vitae si a unei scrisori de intentie; 

Curriculum Vitae = scurta (auto) biografie care cuprinde toate datele privind starea civila, 

situatia profesionala etc., a unei persoane (care participa la un concurs, la un examen etc.). In 

general, elementele cuprinse in CV sunt: date privind identitatea; date privind activitatea scolara; 

date privind activitatea extrascolara; date privind locurile de munca si functiile avute; date 

privind gradul de cunoastere a limbilor straine; date privind pasiunile si hobby-urile etc. 

 Un Curriculum Vitae, are de obicei fondul si forma partial standardizate, pentru a permite 

si facilita comparatiile intre diversii solicitanti de locuri de munca, precum si competitia intre 

acestia. Informatiile incluse intr-un CV trebuie sa fie in acord cu cerintele si competentele 

postului, sa fie relevante si prezentate cu maxima concizie, precizie si claritate. Un Curriculum 

Vitae trebuie sa fie clar, concis si direct. Evitati exprimarile ambigue si confuze. Va recomandam 

sa folositi verbe de actiune: a face, a produce, a creste etc. Ori de cate ori puteti, folositi temeni 

cantitativi (de exemplu: rezultatul proiectului a constat intr-o crestere a vanzarilor cu 30%). 

Este sau nu necesara elaborarea unei scrisori de intentie? 

 Candidatura pentru ocuparea unui post presupune, de multe ori, pe langa prezentarea CV-

ului, si elaborarea unei scrisori de intentie.  

 Scrisoarea de intentie va ajuta sa va prezentati astfel incat sa atrageti atentia organizatiei 

in care doriti sa va angajati. Scrisoarea de intentie nu trebuie sa repete informatiile din 

Curriculum Vitae. Ea reprezinta mijlocul prin care va prezentati ca specialist si ca om, este 

documentul in care vorbiti despre realizarile si aspiratiile profesionale. Scrisoarea de intentie, 

impreuna cu CV-ul, trebuie sa ofere angajatorului informatii cu privire la compatibilitatea 

dumneavoastra cu postul pentru care candidati . 

 Atunci cand concepeti o scrisoare de intentie trebuie sa va puneti in locul persoanei care 

o citeste si care ar vrea sa afle cine sunteti, ce doriti si ce puteti oferi din punct de vedere al 

pregatirii profesionale si al experientei. Stilul de comunicare trebuie sa fie direct. Incercati sa 

utilizati propozitii scurte, termeni accesibili. 
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4.2. Cum sa pornesti la drum pentru gasirea unui loc de munca, in functie de domeniul 

de specializare;  

 

 Cu totii trebuie sa avem in vedere faptul ca din clasa intai si pana la finalizarea facultatii, 

cu totii ne pregatim pentru acest moment: gasirea unui loc de munca. Experimentam, alegem, 

renuntam, luam decizii, invatam pentru ca, intr-un final, sa fim cat mai bine pregatiti si sa putem 

face aceasta alegere in cunostinta de cauza, cu sanse cat mai mari de succes. 

Ce trebuie sa faca un absolvent pentru a-si spori sansele de angajare? 

 Sa participe la cat mai multe stagii de practica in timpul facultatii, remunerate sau 

neremunerate, in domeniul studiilor sau in alte domenii 

 Sa participe la conferinte si simpozioane stiintifice pe durata anilor de studii 

 Sa se implice activ in activitati de voluntariat, in organizatiile studentesti care activeaza 

in cadrul universitatilor in care studiaza. 

 Sa invete foarte bine o limba straina, de preferat engleza. O a doua limba straina 

constituie un avantaj 

 Sa targeteze in perioada facultatii burse de studiu la o alta universitate 

 Sa invete bine, iar efortul depus sa se reflecte si in rezultatele academice 

 Sa doreasca sa aiba experiente noi, sa isi creeze relatii sociale in mediul academic, sa 

participe la evenimentele organizate in cadrul facultatii 

 In cazul in care, pe parcursul studiilor, studentii isi dau seama ca profesia aleasa nu este 

cea corecta, sa incerce sa identifice ce li se potriveste si sa-si construiasca, pornind de la 

ce au acumulat pana la acel moment, un drum in noul domeniu ales. 

 Sa aiba un CV corect facut, sa se pregateasca pentru interviurile de angajare si sa 

participe la cat mai multe interviuri. 

 Sa pastreze in permanenta contactul cu piata, sa citeasca reviste de specialitate, sa 

cunoasca activitatea principalilor jucatori de pe piata. 

 

4.3. Interviul; 

 

 Dupa ce ati transmis CV-ul vostru potentialului angajator, puteti fi chemati la un interviu. 

Vom prezenta asadar cateva informatii utile privind organizarea si derularea unui interviu de 

angajare, atat din punctul de vedere al candidatului, cat si din punctul de vedere al angajatorului. 

Din punctul de vedere al modului de structurare a unui interviu, exista urmatoarele tipuri de 

interviuri de angajare: 

1. Interviul structurat  

2. Interviul nestructurat  
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3. Interviul de sondare a comportamentului candidatului  

4. Interviul sustinut in fata unei comisii largite (panel)   

5. Interviul de testare „sub stres”  

 

4.4. Reguli de conduita in mediul de afaceri; 

 

 În afaceri conduita este o îmbinare de norme din codul bunelor maniere, norme etice și de 

ținută profesionala. Iată în continuare unele dintre ele, care va vor ajuta să va conduceți acțiunile 

personale, dar și să vedeți cu cine aveți de-a face în viată la birou, de zi cu zi. Adevărul, 

menținerea normelor etice și a regulilor relațiilor de piața civilizate, sunt dificil de respectat în 

Romania, din motivul instabilității economice și politice, incertitudinii juridice, politicii fiscale 

agresive a statului.  

 

Se pune problema reîntoarcerii la tradițiile negustorilor romani: inclinația spre 

sinceritatea afacerilor, competenta comerciala, orientarea democratica, riscul rațional, siguranța 

afacerilor, deschidere. Deviza întreprinzătorilor de alta data era: "profitul mai presus de toate, dar 

onoarea mai presus decât profitul". 

 

4.5.Contractul individual de munca; 

 

 Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma 

scrisa, in limba romana, iar obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma 

scrisa revine angajatorului. Mai mult, acelasi text obliga angajatorul persoana juridica, persoana 

fizica autorizata sa desfasoare o activitate independenta, precum si asociatia familala sa incheie 

in forma scrisa contractul individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca. 

Continutul contractului individual de munca reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor 

partilor. Aceste drepturi si obligatii sunt fie stabilite imperativ de lege, fie negociate de parti. 

Continutul legal al contractului individual de munca se constituie din drepturile si obligatiile 

salariatilor si, respectiv, ale angajatorilor prevazute de legislatia muncii. 

 

4.6. Discriminarea la locul de munca. Egalitate de sanse si gen 

 In cadrul relațiilor de munca funcționează principiul egalității de tratament față de toți 

salariații. Orice discriminare directa sau indirecta față de un salariat, bazata pe criterii de sex, 

orientare sexuala, caracteristici genetice, vârsta, apartenenta națională, rasa, culoare, etnie, 

religie, opțiune politica, origine sociala, handicap, situație sau responsabilitate familiala, 

apartenenta ori activitate sindicala, este interzisa.  
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5. Concluzii 

Prin participarea la activităţile desfăşurate prin proiect aveţi posibilitatea de a vă dezvolta atât pe 

plan personal cât şi academic. Participarea studenţilor masteranzi la stagiile de practică 

implementate va contribui la accesul acestora către mediul de afaceri ceea ce va contribui la 

facilitarea accesului pe piaţa muncii.  
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