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PREGĂTIREA PENTRU LOCURI DE MUNCĂ  
 

TEHNICI DE LIMBAJ CORPORAL  

 
 
   
 

 

 

 
 

Concentrându-vă asupra acțiunilor fizice vă va 
distrage atenția de la procesele de gândire 
negative și de la emoțiile emoționale, vă va face să 
vă concentrați și vă va reduce semnificativ 
nervozitatea. 
 
Întregul nostru corp este o sursă de informații. 
Expresia feței, postura corpului, gesturile, contactul 
vizual, atingerea, mirosul și modul în care ne 
îmbrăcăm și avem grijă de noi spun ceva despre noi. 
 

 
Limbajul trupului face parte din comunicarea 
nonverbală. Limbajul nostru corporal poate 
vorbi mai tare decât vocea noastră. Dacă 
reușiți să înțelegeți semnalele pe care le 
trimiteți și le primiți, vă este mai ușor să 
relaționați cu ceilalți, mai ales în cadrul 
interviurilor. În același timp, vă ajută să păreți 
mai încrezător, mai sincer și mai în ton cu 
cealaltă persoană. 
 

 



 

Deși este o parte atât de importantă a comunicării, 
de cele mai multe ori nici măcar nu suntem 
conștienți de limbajul nostru corporal. Ne 
exprimăm fericirea, nervozitatea, frica, bucuria, 
încrederea fără să fim conștienți. Uneori, limbajul 
nostru corporal nu poate fi controlat, dar, în timp, 
ne putem educa în a evita comportamentele 
nefolositoare. 
 
Ne vom concentra pe potrivire, oglindire, limbajul 
pozitiv al corpului, ascultare activă, codul 
vestimentar și lucrurile care trebuie evitate. 
 
Potrivire 
 
Potriviți mesajele non-verbale cu mesajele verbale 
- trebuie să dați întotdeauna din cap atunci când 
sunteți de acord, să scuturați din cap atunci când 
nu sunteți de acord, etc. 
 
Oglindirea 
 
Oglindirea, în care vă potriviți sau oglindiți limbajul 
corporal al celeilalte persoane, ceea ce are aproape 
întotdeauna efectul de a face ca persoana cu care 
vorbiți să se simtă mai în relație cu dumneavoastră 
- se raportează mai bine la dumneavoastră. 
Oamenilor le place ca oamenii să le placă. Dar 
multe încercări de a oglindi merg prost, deoarece 



 

aceasta este o tehnică foarte subtilă. Trebuie să vă 
oglindiți foarte atent și delicat, astfel încât să nu fie 
deloc evident, altfel veți părea foarte ciudat! Nu 
uitați: nu vă oglindiți niciodată în intervievatorii 
agresivi, nu vă oglindiți în persoanele nervoase, nu 
vă oglindiți în obiceiuri proaste, cum ar fi 
scărpinatul, oglindiți doar persoanele care au un 
limbaj corporal bun. Nu exagerați! -fiți foarte, foarte, 
subtil, dacă faceți să fie evident că vă oglindiți, ați 
eșuat. 
 



 

LIMBAJUL POZITIV AL CORPULUI - GESTURI  
 

Zâmbește  
 
Zâmbetul unei persoane este esențial pentru 
percepția oamenilor. Un zâmbet cald și sincer 
comunică sentimente mai mult decât cuvintele. 
Zâmbetul radiază căldură și permite oamenilor să 
se simtă în largul lor, face o primă impresie 
excelentă și transmite încredere. 
 
Strângeri de mână 
 
Strângerile de mână trebuie să fie ferme, dar nu 
prea puternice. Strângerile de mână slabe 
sugerează lipsa de încredere. 
 
Aplecați-vă înainte 
 
Aplecați-vă ușor în față pe scaun pentru a arăta că 
sunteți interesat și ascultați activ. 
 
Mâini deschise   
 
Persoana își deschide brațele, astfel încât palmele și 
degetele să fie vizibile și sugerează că poate fi de 
încredere. Este asociat cu adevărul, onestitatea și 
deschiderea, în timp ce gestul cu palmele în jos 
sugerează dominanță, agresivitate și autoritate. 



 

 
 
Bărbia sus 
Pentru a părea încrezătoare, trebuie să vă țineți 
bărbia sus. Dar, dacă mergeți prea departe, brusc 
păreți condescendent. 
 
 
Contactul vizual 
 
Contactul vizual este important, deoarece 
transmite încredere și siguranță. Atunci când 
vorbiți cu cineva, stabilirea contactului vizual vă 
permite să verificați dacă acesta înțelege și dacă 
este interesat de ceea ce spuneți, iar atunci când 
ascultați, stabilirea contactului vizual transmite 
atenția dvs. și este un gest de politețe. 
 
Lipsa contactului vizual arată evazivitate și face 
aproape imposibilă stabilirea unei relații cu cineva. 
Prea mult contact vizual se poate simți 
inconfortabil. Aproximativ cinci până la zece 
secunde de contact vizual sunt suficiente pentru a 
stabili o legătură cu ascultătorul. După aceea, ar 
trebui să faceți contactul vizual mai puțin complet. 
În caz contrar, conexiunea cu ascultătorul dvs. 
devine prea intensă și poate începe să se simtă ca 
un meci de privit. Prin urmare, vorbitorii au tendința 
de a face și de a întrerupe contactul vizual în mod 



 

regulat, în timp ce ascultătorii au tendința de a 
păstra contactul vizual pentru perioade lungi de 
timp. 
 
 
Ascultarea activă 
 
Ascultarea nu este ceva ce faci doar cu urechile. 
Semnalele sau comportamentele de ascultare 
includ: stabilirea contactului vizual, datul din cap, 
emiterea de "zgomote de ascultare" ("Mmm", "Uh-
huh", etc.), zâmbetul, aplecarea în față, limbajul 
corporal deschis, reacția la ceea ce spune cealaltă 
persoană. 
 
  



 

ASPECT - COD VESTIMENTAR 
 
Nu vă îmbrăcați prea casual  
 
Culorile închise sunt de obicei recomandate, iar 
fustele pentru femei nu trebuie să fie mai scurte 
decât lungimea genunchiului. 
Descheiați-vă haina sau sacoul după ce vă așezați. 
 
 
Să fie îngrijit și curat  
 
Asigurați-vă că costumul/rochia dvs. este curat(ă) și 
fără riduri. 
 
Fii conservator. Femeile nu ar trebui să poarte 
pantofi extravaganți, haine strâmte sau revelatoare 
și bijuterii excesive.  
 
Să fie bine îngrijit  
 
Evitați coafurile drastice sau sălbatice. Bărbatul 
trebuie să fie bărbierit (dacă nu ai barbă!), iar 
femeile nu trebuie să poarte machiaj în exces. 
 
EVITAȚI 
 
Evitați să vă jucați cu obiecte (pix, hârtie, obiecte din 
buzunar); atingeți-vă părul, nasul, urechile, 



 

bijuteriile, încrucișați-vă sau încrucișați-vă brațele, 
încruntați-vă, strângeți din dinți, vă agitați. 

 
 

 

 

 
 
Amintiți-vă primele reguli: potrivirea și oglindirea: - oamenilor 
le plac oamenii ca ei. Potriviți-vă ori de câte ori este posibil 
pentru a stabili un teren comun și pentru a construi o relație. 
 
Feriți-vă de limbajul corporal negativ și încercați să faceți o 
impresie pozitivă folosind un limbaj corporal pozitiv. 
 
Îmbrăcați-vă corespunzător pentru această ocazie. 
 
Contactul vizual este absolut esențial. Dar nu exagerați și 
asigurați-vă că folosiți contactul vizual de ascultare sau de 
vorbire, după caz. 
 
Ascultarea trebuie să fie un proces activ, așa că nu stați pur și 
simplu acolo - Trebuie să fiți văzut că ascultați!  

 



 

 
COMUNICARE ORALĂ ȘI SCRISĂ 

 

 
COMUNICARE VERBALĂ 

 

 
Cele două forme majore de comunicare verbală 
includ comunicarea scrisă și comunicarea 
orală. 
Comunicarea orală este procesul de exprimare 
a informațiilor sau a ideilor pe cale orală. 

 

INTRODUCERE  

Scopul comunicării la locul de muncă este acela de a 
obține rezultate bune și de a vă folosi cât mai bine 

abilitățile profesionale, de a construi relații bune cu 
superiorii, colegii și clienții, de a lucra împreună cât mai 

eficient posibil în echipă. 
 

O definiție simplă spune că "Comunicarea este un schimb 
reciproc de fapte, idei, gânduri și percepții, care are ca 

rezultat o înțelegere comună a tuturor părților".  
 
 

 



 

Se desfășoară față în față, prin telefon sau prin 
internet (apeluri video).   
Comunicarea față în față are avantajul de a 
adăuga componenta non-verbală, care poartă 
mai multe informații decât mesajul în sine. 

LUCRURI COMUNE PENTRU COMUNICAREA 
ORALĂ ȘI SCRISĂ  

CONTEXTUL COMUNICĂRII 
Comunicare formală vs. informală  

Formal se referă la persoana/persoanele cu care 
comunicați. 

➢ Comunicarea formală circulă prin canalele 
oficiale prevăzute în organigramă. Dacă 
departamentele de instruire trimit o notă prin 
care vă întreabă dacă la instruire preferați o masă 
vegetariană sau non-vegetariană, este formal. 

➢ Comunicarea informală este mai rapidă și 
circulă liber în cadrul organizației, discutând 
despre o gamă variată de subiecte. Comunicările 
pot fi orale sau scrise. Dacă colegul dvs. vă trimite 
un mesaj sau vă telefonează pentru a vă întreba 
ce fel de pizza ați dori pentru prânz este 
informală. 

Un interviu pentru un loc de muncă este o 
discuție formală, în timp ce a-i cere colegului tău 
să îți dea numele noului client este o discuție 
informală. 
 



 

 
Obiectiv 

Atunci când comunicăm, avem cu toții un scop, 
dar de multe ori acesta nu este foarte clar nici 
măcar pentru noi înșine. Trebuie să fiți clar și 
specific în ceea ce doriți să obțineți. 
Prin această discuție sau document vreau 
să....informez / răspund / confirm / clarific / explic / 
propun / recomand / cer / anunț / anunț / 
sintetizez / identific / sugerez .... 

Așteptări 
Ce vrei să facă cealaltă persoană? 
Prin această discuție sau acest document, vreau 
ca cealaltă/celelalte persoană/persoane să ... fie 
de acord cu mine/ să răspundă la întrebări/ să 
ofere contribuții/ să revizuiască propunerea mea/ 
să finalizeze o sarcină/ să îmi ofere feedback/ să 
investigheze o problemă/ să aprobe finanțarea/ 
să implementeze un plan..... 
Fie că este vorba de o comunicare orală sau scrisă, 
la început trebuie să spuneți despre ce este vorba 
în mesaj, apoi să spuneți și la final să rezumați 
ceea ce ați spus. 

 
 
 
 
 



 

 
 

COMUNICARE VERBALĂ 
Modelul clasic de comunicare este: 

Există 4 tipuri de comunicare verbală 
 

1. Comunicarea 
intrapersonală 

2. Comunicare 
interpersonală 



 

3. Comunicarea în 
grupuri mici 

4. Comunicare 
publică 

 
1. Dacă ne uităm la modelul de comunicare 

Comunicarea intrapersonală înseamnă 
codificarea mesajului. Aceasta se întâmplă în 
mintea noastră, cu propriile gânduri, sentimente 
și idei. Aici ne organizăm mesajul ținând cont de 
ceea ce dorim să obținem și de răspunsul pe care 
îl așteptăm de la cealaltă persoană. Același proces 
are loc în mintea RECEPTORULUI atunci când 
decodificăm mesajul. 
 
 

2. Comunicarea interpersonală. Această formă de 
comunicare are loc între doi indivizi care schimbă 
informații, sentimente și semnificații prin mesaje 
verbale și nonverbale, fiind astfel o conversație 
individuală. 

 
 

3. Comunicarea în grupuri mici se referă la 
interacțiunile dintre trei sau mai multe persoane 
care sunt conectate printr-un scop comun, o 
influență reciprocă și o identitate împărtășită. 



 

 
 

4. Comunicarea publică este utilizată pentru 
audiențe mari și uneori destul de eterogene, 
vorbitorul este distanțat fizic de audiență și are 
loc în sfera publică. Mesajele publice sunt 
construite mai atent decât mesajele 
interpersonale. 

Bariere în comunicarea orală 
Dacă ne uităm din nou la modelul de comunicare, 
barierele apar la TRANSMITEREA MESAJULUI. 
Acestea se referă la barierele fizice, cum ar fi locul, 
spațiul, zgomotul sau canalul de comunicare 
(conexiune slabă la telefon/internet). Cu toate 
acestea, una dintre principalele bariere se află în 
mintea emițătorului și a receptorului. Aceasta 
poate fi sub formă de teamă, neîncredere, 
experiențe anterioare, atitudine negativă, 
probleme personale, emoții, oboseală, abilități 
slabe de ascultare sau atitudine față de emițător 
sau față de informație, lipsă de interes față de 
mesaj. 

 
ELEMENTE DE COMUNICARE 

ORALĂ  
 



 

A. Limbajul 
corpului 
tău 

B. Vocea ta 
C. Cuvintele 

tale 
 

A. Limbajul trupului se referă la semnalele 
nonverbale pe care le folosiți pentru a vă 
comunica sentimentele și intențiile. Acesta 
include postura, expresiile faciale, gesturile și 
aspectul fizic.  

 
B. Vocea este un instrument foarte puternic. 
O puteți folosi în multe moduri diferite, variind 
volumul, ritmul și înălțimea vocii. 

 
• Volum. Asigurați-vă că vocea dvs. este suficient 

de puternică pentru a fi auzită; dacă vorbiți prea 
tare sau prea încet, oamenii vor avea dificultăți în 



 

a vă urmări. Ridicați sau reduceți volumul pentru 
a pune accentul. 

• Ritmul. Asigurați-vă că viteza de livrare este ușor 
de urmărit. Schimbați ritmul atunci când este 
necesar, mai repede ar putea transmite 
entuziasm, mai încet ar putea adăuga accent sau 
prudență. 

• Pitch. Intonația poate face o mare diferență, 
deoarece adaugă accent și transmite emoții, 
pozitive sau negative. Intonația va crește atunci 
când puneți o întrebare și va scădea atunci când 
doriți să păreți sever. 

 
C. CUVINTELE TALE - MESAJUL. 

Mesajul trebuie să respecte cele 3 principii: Clar, 
Concis și Convingător.  

 
 

 



 

A. În primul rând, redactați corpul mesajului. 
Gândiți-vă cui îi scrieți, ce vreți să obțineți și la ce 
vă așteptați. 

Folosiți un limbaj și o gramatică adecvată, urmați 
o secvență logică și evitați abrevierile, paragrafele 
și propozițiile lungi. 
 

B. Rezumați corpul mesajului și scrieți Concluzia. 
O încheiere inspirată îl face pe cititor să 
acționeze. 

 
C. După ce ați terminat, scrieți introducerea.  

 

Folosiți un titlu puternic, cu cuvinte sau cifre 
puternice pentru a atrage atenția.    
 Spuneți despre ce scrieți, faceți o introducere 
captivantă, astfel încât cititorul să se simtă încurajat 
să citească mai departe. 
 
Fără comunicare verbală și scrisă, viața de zi cu zi la 
locul de muncă ar fi imposibilă.  



 

Avem nevoie de ea pentru a face aranjamente, a da 
instrucțiuni, a documenta procese, a construi relații 
și multe altele.  

 

 

CONCLUZIE 

 
În medie, o persoană își petrece 

aproximativ 70% din viața profesională 
într-o formă sau alta de comunicare - 

vorbind, ascultând, citind sau scriind. 
 
 
 

 



 

GESTIONAREA ȘI ORGANIZAREA TIMPULUI 

 
 
  

 
Gestionarea timpului și bunele abilități de organizare merg 
mână în mână și au un impact asupra fiecărui aspect al vieții tale. 
Odată învățate și aplicate, acestea vă vor face viața mai ușoară 
acasă și la serviciu. 
 



 

7 ABRUPTURI PENTRU SUCCES 
 
PASUL 1: URMĂRIȚI-VĂ TIMPUL 
 
Pentru a face schimbări, trebuie să aflați unde vă 
aflați. Primul pas este să analizați modul în care vă 
petreceți timpul. Timp de o săptămână luați notițe 
în care notați în jurnal ce ați făcut în fiecare zi și 
timpul petrecut pentru fiecare activitate. Priviți lista 
și etichetați fiecare activitate cu timp de lucru, 
sarcini legate de casă, timp petrecut cu familia și 
timp petrecut doar pentru dumneavoastră. 
La finalul acestui proces veți avea o imagine a 
modului în care vă gestionați timpul, a pierderilor 
de timp și a schimbărilor pe care ar trebui să le 
faceți. 
 
PASUL 2: IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR 
 
Faceți o "listă de dorințe" cu toate lucrurile pe care 
ați dori să le realizați în următorii 10 ani. Apoi, 
împărțiți-o în cinci ani și în doi ani pentru a vedea 
schimbările pe care ați dori să le faceți în drumul 
spre atingerea acestor obiective de viață. 
Dacă te gândești pe termen lung, vei vedea că 
trebuie să începi să planifici încă de azi lucrurile care 
necesită mult timp, cum ar fi educația sau formarea 
pentru a-ți schimba cariera. Lucrați în jurul acestor 
obiective pentru a vă organiza viața și pentru a 



 

stabili priorități. Dacă sunteți tânăr, vă puteți gândi 
la întemeierea unei familii sau la a avea copii și la 
construirea unei cariere, dacă sunteți mai în vârstă, 
vă puteți gândi la a petrece mai mult timp cu 
familia sau la a vă ocupa de problemele de sănătate. 
 
ETAPA 3: PLANIFICAȚI SCHIMBAREA 
 
Acum reveniți la lista inițială și comparați-o cu 
prioritățile dumneavoastră pentru a vedea ce 
procent din timpul dumneavoastră este cheltuit în 
domenii care nu se află pe lista dumneavoastră de 
priorități.  Analizați unde petreceți prea mult timp 
și cum puteți fi mai eficienți sau cum puteți reduce 
în domeniile care sunt mai puțin importante. 
Gândiți-vă la schimbările care pot economisi timp. 
 
PASUL 4: FACEȚI CA OBIECTIVELE 
DUMNEAVOASTRĂ SĂ FIE UȘOR DE GESTIONAT 
 
Stabiliți prioritățile astfel încât să vă puteți 
concentra mai întâi asupra celor mai importante 
sarcini. În caz contrar, s-ar putea să vă investiți 
energia în chestiuni nesemnificative, în loc de ceea 
ce este cel mai productiv. Pentru a stabili aceste 
priorități, uitați-vă la obiectivele dumneavoastră pe 
doi ani și pe cinci-zece ani, precum și la lista de 
"dorințe". Împărțiți fiecare obiectiv în pași mai mici, 
pentru a-l face mai ușor de gestionat. 



 

Pentru fiecare etapă, stabiliți un termen realist 
pentru a vă urmări progresul în atingerea 
obiectivelor. 
Revedeți obiectivele săptămânal, selectând un 
număr rezonabil de sarcini pe care să le îndepliniți 
în săptămâna următoare. Fiți selectivi. 
Rămâneți pe drumul cel bun. Nu totul decurge 
conform planului, vor exista evenimente 
neplanificate care vă vor ocupa timpul, dar este 
important să vă întoarceți la prioritățile 
dumneavoastră cât mai curând posibil. 
 
PASUL 5: SIMPLIFICAȚI CU SISTEME DE 
ORGANIZARE 
 
Sistemele sunt perfecte pentru sarcinile necesare, 
dar repetitive, precum și pentru cele care nu 
necesită originalitate și creativitate. Un sistem 
poate fi la fel de simplu ca o listă de cumpărături. 
Sistemele vă permit să faceți lucrurile în mod 
automat, astfel încât nu trebuie să vă petreceți 
timpul gândindu-vă cum să îndepliniți anumite 
sarcini de rutină. Sistemele necesită timp pentru a 
fi create și disciplină pentru a fi menținute, dar pe 
termen lung îți fac viața mult mai ușoară.  
 
PASUL 6: SPUNE "NU" 
 



 

Mulți oameni sunt atât de dedicați, ambițioși sau 
entuziaști încât își asumă mult mai mult decât pot 
face în realitate. Incapacitatea de a spune nu are 
multe cauze: dorința de a face pe plac, prea multe 
interese sau un simț exagerat al datoriei. Deși nu 
vrem să fim egoiști, există momente în care trebuie 
să spunem "nu". Nu vom fi buni cu nimeni dacă nu 
spunem "nu" acum și nu avem grijă de noi înșine. 
Dacă promiți prea mult la prea mulți, vei sfârși prin 
a-i dezamăgi pe toți și pe tine însuți. Verifică-ți "lista 
de lucruri de făcut" și spune-ți "este în regulă să spui 
nu". 
 
PASUL 7: ORGANIZAREA 
 
Organizarea economisește timp, deoarece 
persoanele organizate pot face lucrurile în mai 
puțin timp. Persoana care este bine organizată și 
care are o listă de cumpărături nu trebuie să alerge 
înapoi la magazin pentru ceva ce a uitat. Persoana 
care știe când trebuie să facă inspecția mașinii nu 
trebuie să sune panicată la service, încercând să 
obțină o programare de ultim moment.  
Organizați-vă sarcinile. Deși tehnologia ne pune la 
dispoziție multe instrumente de organizare, cea 
mai simplă metodă este să ai o agendă clasică pe 
hârtie, în care să scrii din timp ce ai de făcut. Acasă 
și la locul de muncă este util să aveți un planificator 
de perete unde toți membrii familiei sau ai echipei 



 

își pot adăuga sarcinile. Acest lucru este util și în 
ceea ce privește delegarea sarcinilor pe care ceilalți 
le pot face în timp ce le îndeplinesc pe ale lor. 
Soția/soțul dvs. poate duce copiii la dentist dacă 
acesta se află în drumul său de la supermarket. 
 
Stabiliți ordinea de prioritate a sarcinilor. Utilizați 
matricea de gestionare a timpului Steve Covey cu 4 
casete: 
Important și Urgent - Crize și urgențe. 
Important, dar nu urgent - Prevenire, planificare și 
îmbunătățire. 
Nu important, dar urgent - întreruperi și muncă 
aglomerată. 
Nu sunt importante și nu sunt urgente - Pierderile 
de timp. 
 
Priviți la "lucrurile "neimportante" și vedeți cum le 
puteți reduce pentru a vă concentra asupra a ceea 
ce este important și urgent și planificați pentru cele 
mai puțin urgente, dar importante, astfel încât să 
nu ajungeți să intrați în panică. Încercați să 
eliminați pe cât posibil pierderile de timp. 
 
Organizează-ți spațiul de acasă și de la serviciu. 
Asigurați-vă că toate lucrurile sunt la locul potrivit, 
astfel încât să nu pierdeți timp încercând să le găsiți. 
Educați membrii familiei și colegii să facă același 
lucru.  



 

 
Organizați-vă documentele personale; va fi jenant 
să reușiți la un interviu de angajare și să descoperiți 
că nu vă găsiți documentele!  
Organizați documentele în calculator și în telefon în 
conformitate cu un sistem logic, astfel încât să 
puteți accesa cu ușurință tot ceea ce aveți nevoie și 
să aveți o copie de rezervă. 
 
Scapă de ceea ce nu ai nevoie în mod regulat, astfel 
încât să nu te trezești cu lucruri inutile. 
 
Când depozitați lucruri, etichetați-le, astfel încât să 
știți ce se află într-o cutie fără să o deschideți.  
 
NU AMÂNAȚI.  
 
Când vă scrieți "lista de lucruri de făcut", planificați 
deja, apoi acționați fără să găsiți scuze și finalizați 
prin monitorizarea îndeplinirii sarcinilor. 
Dar dacă nu acționați în timp util asupra sarcinilor 
planificate, trebuie să analizați care sunt cauzele. 
Un procrastinator este o persoană care întârzie sau 
amână lucrurile care este posibil să lase toate 
cumpărăturile de Crăciun până în seara zilei de 24 
decembrie.  
 
Motivele pentru amânare sunt diverse: sarcina pare 
neplăcută, sarcina pare prea mare, obiectivele sunt 



 

neclare, te temi de schimbare, te temi de eșec, nu 
spui "nu" și ajungi să ai prea multe lucruri pe cap 
sau ești dependent de "adrenalina de ultim 
moment". Analizează ce se află în spatele 
procrastinării tale și ia măsuri.  
 
Procrastinarea poate avea consecințe neplăcute, 
cum ar fi pierderea locului de muncă din cauza 
nerespectării termenelor limită, afectarea relațiilor 
și a vieții personale și profesionale.  
 
Dacă nu puteți găsi soluții pe cont propriu, ar putea 
fi util să cereți ajutorul altcuiva sau să solicitați 
ajutor profesional.   

 

 
 
 

 

Gestionarea timpului și bunele abilități de organizare te pot face mai 
fericit, mai de succes, mai încrezător și mai fiabil.  
 
Competențele pot fi învățate, dar veți reuși să le aplicați numai dacă vă 
implicați pe deplin. 



 

GÂNDIRE CRITICĂ ȘI ANALITICĂ 
 

 
 
 
 
   
 

 

 
 
 

Potrivit lui Cottrell (2005), 
gândirea critică este "o 

activitate cognitivă, asociată 
cu utilizarea minții. A învăța să 
gândești în moduri analitice și 

evaluative din punct de vedere 
critic înseamnă să folosești 

procese mentale precum 
atenția, categorizarea, selecția 
și judecata" (p.1). Mai mult, este 

 
Progresul în domeniul inteligenței artificiale a 
ridicat noi întrebări cu privire la modul în care 
tehnologia va afecta viitorul forței de muncă. În 
acest nou scenariu marcat de automatizarea 
proceselor, competențele transversale - așa cum 
sunt denumite cele mai subiective competențe 
comportamentale - apar ca o caracteristică 
importantă pentru a rămâne relevante pe piața 
muncii. În cadrul competențelor transversale, 
gândirea critică și cea analitică sunt două dintre 
atributele pe care multe companii le 
menționează în cerințele pentru cererile de 
angajare. Acest lucru se datorează faptului că 
gândirea critică și analitică a devenit una dintre 
cele mai importante competențe pentru 
recuperarea inovației pe piața muncii. 
 
 



 

forța psihologică care vă va 
permite să acționați cu mai 

multă reflecție. Adică, în loc să 
reacționați disproporționat în 

fața unei situații dificile sau 
complexe, această abordare vă 
va ajuta să priviți cu o atitudine 

mai constructivă și mai 
concentrată. Cottrell (2005) 

afirmă că gândirea critică este 
un proces care implică 

următoarele abilități și atitudini: 
 

• Identificarea pozițiilor, argumentelor și 
concluziilor altor persoane; 

• Evaluarea dovezilor pentru puncte de 
vedere alternative; 

• Evaluarea corectă a argumentelor și a 
dovezilor opuse; 

• Identificarea ipotezelor false sau nedrepte; 
• Reflecția asupra problemelor într-un mod 

structurat, aducând logică și intuiție; 
• Tragerea de concluzii cu privire la validitatea 

sau justificarea argumentelor; 
• Prezentarea unui punct de vedere într-un 

mod structurat și bine argumentat. 
 



 

A gândi critic înseamnă a 
lăsa deoparte istoria și 
convingerile personale 
pentru a analiza o 
problemă. Oricât de dificil 
ar părea, este posibil să 
devii un gânditor critic. Dar 
de ce este important 
pentru cariera 
dumneavoastră? 

În zilele noastre, companiile caută profesioniști 
care pot gândi critic sub presiune. Atunci când vă 
confruntați cu o problemă, există mai multe soluții 
posibile. Există cinci strategii principale pentru a 
îmbunătăți gândirea critică, așa cum se 
menționează mai jos: 
 
1. Formulați o problemă 
2. Adunați informații 
3. Aplicați informațiile pentru a lua cea mai bună 

decizie 
4. Luați în considerare implicațiile 
5. Explorați alte puncte de vedere 

 
La fel ca și gândirea 

critică, conceptul de 
gândire analitică poate 

varia în funcție de 
domeniul său de aplicare. 



 

Majoritatea experților 
abordează de obicei 

această competență prin 
raportarea la capacitatea 
de a lucra cu diferite date 

din diverse surse și de a 
stabili corelații. Potrivit lui 

Lane (2020), în gândirea 
analitică "identificați 

problema, definiți 
problema și apoi aflați 

informațiile cheie din 
datele pe care le-ați 
adunat. Când toate 

acestea sunt realizate, 
apoi dezvoltați și creați o 

soluție eficientă pentru 
problemele pe care le-ați 
identificat pentru a testa 

și verifica cauza 
principală a problemei și 

creați soluții pentru a 
elimina problemele care 
au fost identificate" (p.11).  

Gândirea analitică este extrem de utilă pentru 
rezolvarea problemelor, deoarece permite 
evaluarea diferitelor perspective. În ceea ce 
privește procesul decizional, sunteți capabil să 
colectați informații în mod eficient, să căutați 



 

diferite strategii de soluționare și să o selectați pe 
cea mai potrivită. Acestea fiind spuse, puteți crea o 
schemă practică de gândire analitică aplicabilă în 
orice domeniu de studiu, la locul de muncă sau în 
orice situație cotidiană. 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cu toții avem un traseu de viață diferit care ne-a adus experiențe 
dintre cele mai diverse. Ca o consecință a acestor diferențe, este 
inevitabil ca persoane diferite să vină cu soluții diferite la aceeași 
problemă. Cu toate acestea, dezvoltarea abilităților de gândire 
critică și analitică este importantă pentru noi toți. Acest lucru se 
datorează faptului că persoanele care gândesc critic pot analiza 
situațiile cu mai multă distanță, pot lucra cu fapte diferite și, în 
consecință, pot lua decizii mai bune. În plus, a lua în considerare 
modul în care se pot dezvolta aceste abilități este foarte 
important pentru persoanele care doresc să rămână relevante în 
orice context. Dezvoltarea unui profil analitic vă va ajuta să 
construiți programe de studii mai bune, în care accentul principal 
este pus pe tipul de calificare cel mai căutat de companiile din 
ziua de azi. Astfel, puteți deveni un profesionist cu un avantaj 
competitiv, pentru a obține cele mai bune rezultate pe piața 
muncii. 

 . 
 

 

 
 
Cottrell, S. (2005). Abilități de gândire critică: Dezvoltarea analizei și argumentării cu efect. New York: Palgrave 
Macmillan  

 
Lane, R. (2020). Logică și gândire analitică: Rezolvați probleme complexe, deveniți mai deștepți și dezamorsați aberațiile 
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REZOLVAREA CREATIVĂ A PROBLEMELOR, SPIRIT DE INIȚIATIVĂ ȘI 
INIȚIATIVĂ 

 
 
În lumea globalizată în care trăim în prezent, putem spune că profesioniștii care au 
capacitatea de a rezolva probleme sunt esențiali. Cei care sunt capabili să dezvolte soluții 
inovatoare au fost căutați de companii ca fiind "oala de aur de la capătul curcubeului", 
având în vedere relevanța problemei. Cu toate acestea, o astfel de competență este rară 
și greu de găsit la profesioniștii de astăzi. Din acest motiv, metodologiile de rezolvare 
creativă a problemelor apar ca propuneri de diseminare a culturii de rezolvare a 
problemelor prin metode bine stabilite, cu rezultate și aplicații eficiente. 
 



 

 
 Creativitatea este definită de 

mulți autori ca fiind un proces 
mental din care se nasc 

produse noi sau se rezolvă 
probleme. Deși se discută care 

este cel mai bun termen 
pentru a desemna procesul 

creativ, este important de 
reținut că scopul principal al 

acestuia este de a dezvolta 
capacitatea de a crea 

răspunsuri diferite la aceeași 
problemă.  De obicei, soluțiile 

creative nu apar spontan în 
mintea oamenilor; dimpotrivă, 

acestea sunt rezultatul unei 
secvențe de acțiuni 

intenționate care vizează 
rezolvarea unei probleme 

specifice sau atingerea unui 
anumit obiectiv. Abordarea 

creativă de rezolvare a 
problemelor este dezvoltată 

prin intermediul a două ipoteze 
(Creative Education 

Foundation, 2015): 



 

- Cu toții suntem potențial 
creativi; 

- Abilitățile creative de 
rezolvare a problemelor ar 

trebui să fie învățate și 
îmbunătățite. 

Potrivit lui Baumgartner 
(2010), "cel mai important 
pas al CPS este identificarea 
problemei sau a obiectivului 
real. Acest lucru poate părea 
ușor, dar, de foarte multe ori, 
ceea ce credem că este 
problema nu este adevărata 
problemă sau adevăratul 
obiectiv. De exemplu, este 
posibil să simțiți că aveți 
nevoie de un nou loc de 
muncă. Cu toate acestea, 
dacă vă descompuneți 
problema și analizați ceea ce 
căutați cu adevărat, s-ar 
putea să reiasă că problema 
reală este că venitul dvs. nu 
vă acoperă costurile de trai. 
În acest caz, soluția ar putea 
fi un nou loc de muncă, dar 
ar putea fi, de asemenea, să 
vă reorganizați cheltuielile 



 

sau să solicitați o mărire de 
salariu de la angajatorul 
actual." 
 
După cum afirmă Spraul 
(2012) , există câteva tehnici 
simple de rezolvare a 
problemelor: 
 
1. Aveți întotdeauna un plan: 

Planificarea vă permite să 
stabiliți și obiective 
intermediare. Fără un plan, 
aveți un singur obiectiv: să 
rezolvați întreaga 
problemă. Până când nu ați 
rezolvat problema, nu veți 
simți că ați realizat ceva. 
Prin urmare, a lucra doar 
pentru obiectivul principal 
duce inevitabil la frustrare, 
deoarece nu există o 
întărire pozitivă a eforturilor 
tale până la final; 

 
2. Reformulați problema: 

"reformularea unei 
probleme poate produce 
rezultate valoroase. În 



 

unele cazuri, o problemă 
care pare foarte dificilă 
poate părea ușoară atunci 
când este enunțată într-un 
mod diferit sau folosind 
termeni diferiți. 
Reformularea unei 
probleme este ca și cum 
ați înconjura baza unui 
deal pe care trebuie să îl 
urcați; înainte de a începe 
urcușul, de ce să nu 
verificați dealul din toate 
unghiurile pentru a vedea 
dacă există o cale mai 
ușoară de urcare?". (Spraul, 
2012, p. 17). 

 
3. Împărțiți problema: Găsirea 

unei modalități de a 
împărți o problemă în 
etape sau faze poate face 
problema mult mai ușoară; 

 



 

4. Începeți cu ceea ce știți: 
Această tehnică vă permite 
să urmați un plan și oferă o 
ordine secvențială a 
eforturilor dumneavoastră. 
Atunci când începem 
investigarea unei probleme 
prin aplicarea abilităților pe 
care le avem deja, putem 
afla mai multe despre 
problemă și despre soluția 
finală a acesteia; 

 
5. Reducerea problemei: 

Atunci când vă confruntați cu o 
problemă pe care nu sunteți în 
măsură să o rezolvați, puteți 
reduce domeniul de aplicare al 
problemei, fie prin adăugarea, 
fie prin eliminarea 
constrângerilor, pentru a 
produce o problemă pe care 
știți cum să o rezolvați; 

 
6. Căutați analogii: O analogie 

este o asemănare între o 
problemă curentă și o 
problemă deja rezolvată, care 
poate fi exploatată pentru a 



 

ajuta la rezolvarea problemei 
curente; 

 
7. Experiment: În cadrul unui 

experiment, se formulează o 
ipoteză cu privire la ceea ce se 
va întâmpla atunci când se 
execută un anumit plan. 
Încercați și vedeți dacă ipoteza 
dumneavoastră este corectă. 
Din aceste observații, obțineți 
informații care vă vor ajuta să 
rezolvați problema inițială. 

 
8. Nu vă simțiți frustrați: Atunci 

când sunteți frustrat, nu veți 
gândi la fel de clar, nu veți lucra 
la fel de eficient, iar totul va 
dura mai mult și va părea mai 
greu. Chiar mai rău, frustrarea 
tinde să se alimenteze pe sine, 
astfel încât ceea ce începe ca o 
ușoară iritare sfârșește prin a 
deveni furie de-a dreptul. 

 



 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

Rezolvarea problemelor este un lucru pe care îl facem în fiecare zi. Unele 
probleme sunt mici și ușor de rezolvat. Altele sunt mai complicate și pot 
declanșa reacții diferite. Din punct de vedere profesional, atunci când căutăm 
soluții creative, ne schimbăm rutina profesională, ne lucrăm intuiția și ne 
deschidem către posibilități infinite. Cu alte cuvinte, parcurgem diferite căi 
pentru a rezolva problemele care ne afectează munca și ne împiedică să 
obținem rezultatele dorite.  
 

Nu vă fie teamă să vă expuneți ideile. Folosiți brainstormingul 
pentru a aduna cât mai multe sugestii. Prin urmare, 
dumneavoastră și echipa dumneavoastră vă puteți expune 
toate ideile fără să vă faceți griji că veți fi judecați de ceilalți 
colegi de muncă. 
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CREAȚI-VĂ PROPRIUL TRASEU ȘI PROPRIA CARIERĂ 

 
 

Ce este un traseu de carieră? 
Un traseu profesional este alcătuit din pozițiile pe 
care le ocupați pe măsură ce evoluați în domeniul 
dumneavoastră. Primul loc de muncă, sau diploma 
de facultate, munca cu jumătate de normă în 
timpul studiilor, munca voluntară pe care ați făcut-

 
Deși probabil că se va schimba în timp, 
concentrarea pe o anumită carieră vă poate 
ajuta să luați o decizie informată cu privire la 
creșterea profesională pe măsură ce 
dobândiți competențe și experiență. 
 
Este important să reflectați asupra 
intereselor, aptitudinilor și obiectivelor 
dumneavoastră profesionale atunci când 
faceți anumite alegeri de viață, cum ar fi la ce 
școală să vă înscrieți, ce loc de muncă de 
început de carieră este potrivit pentru 
dumneavoastră, dacă să obțineți o diplomă 
postuniversitară sau o certificare specializată 
și multe altele. 
 
. 
 

 



 

o pentru o organizație caritabilă, de exemplu, pot fi 
începutul traseului dumneavoastră profesional. În 
timp, pe măsură ce dobândiți cunoștințe și abilități 
suplimentare, puteți progresa și avansa în roluri 
mai avansate. Unii oameni trec la roluri egale, dar 
diferite, pe măsură ce se specializează sau se 
îndreaptă spre diferite trasee profesionale. 
Cum să alegi o carieră 
Gândește-te la tine ca la un produs pe care trebuie 
să-l comercializezi. Pentru a-l vinde, trebuie să îl 
cunoașteți foarte bine. Primul pas este să te privești 
cu atenție și obiectivitate. Trebuie să dezvoltați o 
descriere clară a valorilor, abilităților, intereselor, 
educației, experienței profesionale și realizărilor 
dumneavoastră.  
Valori. Nu este ușor să le definești, deoarece 
acestea sunt modelate de educația și experiența 
personală. Locul de muncă ideal va încorpora 
majoritatea acestor valori și din acest motiv cel mai 
probabil vă va plăcea munca și veți avea succes în 
carieră. 
Valorile sunt foarte personale și se pot referi la bani, 
educație, respect de sine, ajutorarea celorlalți, 
recunoaștere și respect din partea celorlalți, 
libertate și independență pentru a lucra 
nesupravegheat, siguranță (familială, profesională 



 

sau financiară), nevoi spirituale, exprimarea 
creativității și așa mai departe. Definiți-vă valorile. 
Identificați-vă capacitățile și realizările. 
Capacitățile reprezintă suma aptitudinilor tale 
vocaționale, profesionale și profesionale, iar 
trăsăturile de caracter descriu personalitatea ta sau 
calitățile care te fac să fii cine ești. 
Identificați-vă competențele profesionale sau 
vocaționale, cum ar fi programarea pe calculator, 
procesarea de texte, gestionarea documentelor, 
conducerea, supravegherea etc. 
Identificați-vă "competențele transversale" legate 
de muncă, cum ar fi: comunicarea interpersonală, 
munca în echipă, luarea deciziilor, negocierea, 
ascultarea activă, rezolvarea problemelor, abilitățile 
de soluționare a conflictelor. Aceste competențe se 
pot aplica la multe cariere. 
Enumerați trăsăturile dumneavoastră de caracter, 
cum ar fi: dorința de a accepta responsabilități, 
seriozitate, încredere în sine, empatie, auto-
motivare, integritate, loialitate, autocontrol, 
răbdare, determinare, perseverență, toleranță, 
optimism etc. 
Enumerați toate realizările dumneavoastră: 
personale, legate de școală, legate de muncă, cum 
ar fi: ați reproiectat și vopsit apartamentul familiei, 



 

ați obținut premiul al doilea la clubul de dezbateri 
al școlii, ați fost angajatul lunii. 
Identificați-vă toate competențele, deoarece unele 
dintre ele pot fi transferabile la diferite locuri de 
muncă. 
Stabilirea obiectivelor de carieră 
Stabilirea obiectivelor este o modalitate utilă de a 
vă construi cariera pe care o doriți. Prin stabilirea 
obiectivelor și crearea unei foi de parcurs clare 
pentru modul în care veți ajunge la ținta dorită, 
puteți decide cum să vă aplicați timpul și resursele 
pentru a progresa. Fără obiective, poate fi dificil să 
determinați cum să obțineți un anumit loc de 
muncă, o promovare sau alte etape pe care doriți 
să le atingeți. 
Gândiți-vă unde ați dori să fiți peste 10 ani. 
Definiți-vă obiectivele și identificați beneficiile pe 
care le aduce atingerea lor. Scrieți-le. Fiți practic și 
specific, dar folosiți-vă și de inspirație. 
Elaborați un plan de acțiune.  
Împărțiți-vă scopul în obiective cu pași logici și 
progresivi. 
Creați un plan pe zece ani și unul pe cinci ani. Prin 
stabilirea obiectivelor de carieră la cinci și zece ani 
în viitor, puteți planifica în funcție de progresele la 
care ar trebui să vă așteptați în fiecare an. 



 

Programați-vă timp în mod regulat pentru a 
reflecta asupra carierei și obiectivelor 
dumneavoastră. 
Cercetați unde se află alte persoane din domeniul 
ales după cinci sau zece ani de carieră și notați 
titlurile pe care le dețin. Decideți ce titlu sau ce 
avansări doriți să aveți în aceste puncte viitoare. 
Prin stabilirea obiectivelor de carieră cu cinci sau 
zece ani în viitor, puteți planifica în funcție de 
progresul la care ar trebui să vă așteptați în fiecare 
an.  
Stabiliți prioritățile. 
Stabiliți termene limită pentru fiecare etapă. Dacă 
nu o faceți, este mai probabil că veți continua să 
amânați obiectivul. De exemplu, veți scrie "Voi 
începe cursul de gătit în septembrie" în loc de "Voi 
urma un curs de gătit". 
Implică-te în scris și crede că vei reuși.  
Scrisul vă crește cu 80% șansele de a le îndeplini, 
deoarece face apel la angajamentul 
dumneavoastră, îl apropie de realitate și facilitează 
monitorizarea progreselor. 
 
Luați un angajament public.  
Împărtășiți-vă obiectivele cu cineva în care aveți 
încredere și care vă sprijină. Vă va crește simțul 



 

responsabilității și veți avea pe cineva care să vă 
împingă și să vă motiveze. 
Înțelegeți-vă limitele.  
Fiți realist și nu vă stabiliți obiective pe care nu le 
puteți atinge având în vedere circumstanțele 
personale. Să decideți că vreți să deveniți medic 
sau pilot fără a avea educația necesară la vârsta de 
40 de ani nu are sens. 
Folosiți afirmații pozitive. 
Credeți că puteți și vă veți atinge obiectivul. Folosiți 
cuvinte pozitive: "Voi" în loc de "Voi încerca", "Astăzi" 
în loc de "Într-o zi", "Voi face" în loc de "Ar trebui să 
fac". 
Comparați cerințele postului cu educația 
dumneavoastră și potriviți-le cu ale 
dumneavoastră. 
Examinați cerințele pentru anumite locuri de 
muncă din domeniul dumneavoastră de activitate. 
Multe locuri de muncă au cerințe specifice în 
materie de educație pentru candidați și pentru noii 
angajați, cum ar fi obținerea unei diplome de liceu, 
absolvirea unui program de licență sau a unui 
masterat. Unele posturi cer, de asemenea, ca 
solicitanții să aibă diplome într-un domeniu 
specific legat de postul respectiv. 



 

Comparați-o cu educația și capacitățile pe care le 
aveți pentru a vedea unde trebuie să vă investiți 
energia pentru a le dobândi. 
Examinați cerințele de educație pentru locurile de 
muncă care vă interesează și aplicați pentru 
locurile de muncă care acceptă nivelul dvs. actual 
de educație sau căutați diplome sau certificări 
suplimentare de care ați putea avea nevoie. 
Fă-ți obiectivele SMART.  
SMART este un acronim care înseamnă Specific, 
Measurable, Achievable, Relevant and Time-based 
(specific, măsurabil, realizabil, relevant și bazat pe 
timp). Fiecare element al cadrului SMART 
funcționează împreună pentru a crea un obiectiv 
care este planificat cu atenție, clar și ușor de 
urmărit. 

. 

 
 

 
Amintiți-vă Concentrează-te pe modul în care îți 
identifici valorile, abilitățile și interesele cheie, 
stabilești obiectivele profesionale și îți potrivești 
calitățile cu un potențial domeniu de muncă în 
cariera aleasă, acesta este primul pas în găsirea 
carierei potrivite pentru tine, una care te va face 
fericit și satisfăcut. 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIFERENȚA DINTRE UN LOC DE MUNCĂ ȘI O CARIERĂ  
 

 
Profesorul de istorie pentru Școala X este un loc de 
muncă, iar cariera este cea de profesor. Instalator 
pentru compania Y este un loc de muncă, iar 
construcția este cariera. Funcționar pentru 
magazinul Z este un loc de muncă, iar vânzarea cu 
amănuntul este cariera. 
 
Din păcate, mulți oameni nu țin cont de diferența 
dintre slujbă și carieră. Ca urmare, aceștia 
cheltuiesc mult timp și bani pentru a-și schimba 
cariera, când tot ce trebuie să facă este să își 
schimbe locul de muncă. 

 

 

INTRODUCERE  

 
Un loc de muncă presupune îndeplinirea unui 
set specific de responsabilități și îndatoriri 
pentru un anumit angajator, în timp ce o carieră 
include o familie de locuri de muncă și 
reprezintă domeniul general de activitate în 
care se găsește postul dumneavoastră. Cariera 
este munca vieții dumneavoastră. 
 

 



 

În alte cazuri, oamenii își schimbă locul de muncă 
în mod repetat și continuă să fie nefericiți și 
nemulțumiți pentru că nu se află în cariera 
potrivită. 
 
Cei mai mulți oameni nu numai că își vor schimba 
locul de muncă de mai multe ori în timpul vieții lor 
profesionale, dar, odată cu schimbările 
tehnologice, valorile și interesele lor, se întâmplă 
frecvent ca oamenii să își schimbe cariera de una 
sau mai multe ori în timpul vieții. 
 
Dacă vă dați seama că situația actuală a locului de 
muncă nu vă mai satisface, ar trebui să vă gândiți 
mai întâi dacă nemulțumirea este legată de 
carieră sau doar de un anumit loc de muncă.  
 
Auzim frecvent oameni care își exprimă dorința de 
a-și schimba cariera. Nemulțumirile lor sunt 
specifice locului de muncă actual, mai degrabă 
decât carierei lor. Dacă sunteți nemulțumit de 
șeful dvs. și totuși vă iubiți munca, s-ar putea să 
aveți nevoie să vă schimbați locul de muncă, dar 
asta nu înseamnă că trebuie să vă schimbați 
cariera. Din păcate, mulți oameni nu recunosc că 
aceasta este situația lor și ajung să treacă de la un 
loc de muncă la altul fără o satisfacție 
îmbunătățită. 
 



 

 
 
CÂND AR TREBUI SĂ VĂ SCHIMBAȚI 
LOCUL DE MUNCĂ? 
 
Este posibil să doriți să luați în considerare o 
schimbare de loc de muncă dacă: 
• Actualul angajator nu vă poate oferi niciun fel 
de avansare. 
• Compania se confruntă cu o criză și mulți 
oameni și-au pierdut locurile de muncă. 
• Doriți să vă mutați într-un alt oraș sau într-o 
altă țară. 
• Departamentul dumneavoastră este dizolvat. 
• Angajatorul dumneavoastră are o reputație 
proastă și nu vă place să lucrați acolo. 
• Pur și simplu vă doriți o nouă provocare. 
 
 
Nu renunțați niciodată la un loc de muncă înainte 
de a avea unul nou. Dacă este posibil, inițiați și 
finalizați schimbarea locului de muncă în timp ce 
sunteți încă angajat. Sunteți considerat mult mai 
ușor de angajat de către altcineva dacă sunteți în 
prezent angajat - este o dovadă actuală că puteți 
face un loc de muncă în mod satisfăcător. 
  
Nu vă grăbiți să vă schimbați locul de muncă fără o 
planificare adecvată. Gândiți-vă și planificați serios 



 

și cu atenție orice schimbare de loc de muncă. S-ar 
putea să regretați profund o decizie pripită de a 
accepta un nou loc de muncă, dacă acesta se 
dovedește a fi mai prost decât actualul loc de 
muncă.  S-ar putea ca locul de muncă să pară bun 
din exterior, dar fără o cercetare adecvată s-ar 
putea să vă treziți lucrând pentru un 
supraveghetor insuportabil, având un volum de 
muncă imposibil, blocat într-o poziție fără absolut 
niciun potențial sau orice alt număr de condiții 
nesatisfăcătoare. 
 
Începeți prin a vă evalua locul de muncă 
actual.  
 
Dacă nu există posibilitatea de a avansa într-o 
poziție mai înaltă la angajatorul actual, nu veți fi 
mulțumit să rămâneți în aceeași poziție. 
 
În cazul în care o astfel de oportunitate este 
posibilă, ar putea exista un număr semnificativ de 
avantaje în a căuta o nouă poziție sau o promovare 
la angajatorul actual. Printre acestea se numără: 
schimbarea locului de muncă este mai puțin 
riscantă, deoarece sunteți deja stabilit în cadrul 
organizației și nu trebuie să repetați procesul de 
adaptare la un mediu și la oameni noi. Reputația 
dvs. de stabilitate a locului de muncă este 
îmbunătățită dacă rămâneți la aceeași firmă, în loc 



 

să vă mutați frecvent de la un angajator la altul. Nu 
veți pierde beneficiile acumulate, cum ar fi 
asigurarea medicală, concediile, pensionarea, 
investițiile cu participare la profit și așa mai 
departe. 
 
Ce puteți câștiga dacă vă schimbați 
angajatorul? 
 
Deși uneori este benefic să rămâneți la angajatorul 
actual, există și avantaje în cazul schimbării 
angajatorului. Veți crește interesele profesionale, 
implicându-vă în noi provocări împrejurimi și 
oameni noi. Veți dobândi cunoștințe suplimentare, 
vă veți lărgi experiența și vă veți mări rețeaua de 
sprijin, ceea ce vă poate extinde oportunitățile de 
creștere în carieră. 
 
 
CÂND AR TREBUI SĂ VĂ SCHIMBAȚI 
CARIERA? 

 
Dacă, după o analiză amănunțită, stabiliți că 
sunteți nefericit la locul de muncă și că o 
schimbare la un loc de muncă în același domeniu 
nu v-ar aduce satisfacție, ar fi bine să luați în 
considerare serios o schimbare de carieră. 
 



 

Schimbările repetate de angajator care nu 
îmbunătățesc satisfacția profesională pot sugera 
că problema constă mai degrabă în carieră decât 
în locul de muncă. 
. 
În cazul în care problemele sunt rezultatul unor 
conflicte de personalitate cu superiorul sau cu 
colegii de muncă, este mai probabil să aveți nevoie 
de un nou post decât de un nou angajator.  
 
S-ar putea să fiți nemulțumit de mediul de lucru. 
Dacă nu vă place să stați blocat la un birou, 
verificați dacă acest lucru este comun în domeniul 
dvs. de carieră sau doar la locul de muncă. S-ar 
putea să fie cazul că ați prefera să lucrați în aer 
liber sau poate doriți să vă uitați la alte cariere dacă 
cariera dvs. nu vă oferă posibilitatea de a lucra 
decât în interiorul unei clădiri. În cazul în care 
condițiile sunt zgomotoase sau murdare, ar trebui 
să vă gândiți dacă în cariera dumneavoastră 
actuală aveți posibilitatea de a fi angajat într-un 
mediu plăcut. Verificați dacă problema de mediu 
este comună carierei sau doar la unele locuri de 
muncă din cadrul domeniului de carieră? 
 
Este interesantă această poziție? Care sunt 
interesele dumneavoastră? Sunteți blocat să le 
îndepliniți în cariera dumneavoastră sau doar în 
actualul loc de muncă? 



 

 
Sunteți frustrat că nu vă folosiți abilitățile și 
competențele? Este aceasta o problemă legată de 
locul de muncă sau de carieră? 
 
Chiar dacă stabiliți că o parte din nefericirea 
dumneavoastră este cauzată de cariera 
dumneavoastră și nu de poziția actuală de 
angajare, trebuie să evaluați avantajele și 
dezavantajele unei schimbări de carieră. Rareori se 
poate sări pur și simplu într-o altă carieră fără 
unele sacrificii majore.  
 

 
Va trebui să evaluați avantajele și dezavantajele pentru a stabili dacă 
aveți mai mult de câștigat decât de pierdut atunci când decideți să vă 
schimbați locul de muncă sau cariera. O cercetare adecvată și o analiză 
atentă a tuturor aspectelor vă vor ajuta să luați cea mai bună decizie. 

 



 

GESTIONAREA CONFLICTELOR 
 

 
 

Managementul conflictelor este un set de tehnici 
și idei menite să reducă efectele negative ale unei 
situații conflictuale și să sporească rezultatele 
pozitive pentru toate părțile implicate. 

 
Există cinci stiluri principale de gestionare a 
conflictelor (Benoliel, 2017): 
 
 
 
 

 
1. Stilul colaborativ 

 
Dezacordul face parte din natura umană. Dezacordurile sunt sănătoase 
atunci când sunt abordate în mod corespunzător. Diversitatea opiniilor 
este cea care generează în cele din urmă inovație și noi modalități de 
rezolvare a problemelor. Cu toate acestea, comunicarea defectuoasă 
poate transforma simplele dezacorduri în resentimente. Pentru a evita 
ca acest lucru să se întâmple, este esențial să știți cum să gestionați 
aceste momente conflictuale. În acest manual veți afla despre 
gestionarea conflictelor și despre strategiile de gestionare a acestora în 
mod eficient și armonios. 

 
 



 

Abordarea bazată pe 
colaborare apare atunci când 

există un nivel ridicat de 
maturitate între persoanele 
implicate. Interesul comun 

reprezintă un atu mai mare și 
conduce la un acord între 

părți. Prin urmare, obiectivul 
principal este de a obține un 

rezultat "win-win", astfel încât 
ambele părți să câștige și 

relația dintre ele să se 
îmbunătățească. 

 
2. Stil competitiv 

 

În abordarea competitivă, cel care are cea mai 
mare putere câștigă de obicei. În cazul unui 
blocaj între două persoane cu același nivel de 
autoritate, se produce un blocaj. Această 
abordare este utilizată în mod obișnuit atunci 
când o persoană are mai multă putere decât 
cealaltă și nu este dispusă să urmărească 
propriile preocupări în detrimentul altei 
persoane. 
 

3. Stilul de evitare 
În abordarea de evitare, există o poziție care nu 
este nici asertivă, nici cooperantă. În acest stil, 



 

părțile (sau una dintre părți) amână cât mai mult 
posibil confruntarea. 
 

4. Stilul acomodativ 
În abordarea de evitare, există o poziție care nu 
este nici asertivă, nici cooperantă. În acest stil, 
părțile (sau una dintre părți) amână cât mai mult 
posibil confruntarea. 
 

5. Stil de angajament 
Stilul de angajament are anumite elemente ale 
stilului de cooperare. Acesta implică faptul că 
ambele părți renunță la ceva. În această 
abordare, ambele părți sunt importante, ambele 
au puteri egale și ambele doresc să minimizeze 
diferențele. 
 
 
Aceste stiluri de gestionare a conflictelor se 
bazează pe satisfacerea intereselor proprii vs. 
interesele celeilalte persoane/grupuri și cuprind 
două dimensiuni: dimensiunea asertivă și 
dimensiunea cooperantă. Dimensiunea asertivă 
constă în căutarea satisfacerii propriilor interese, 
în timp ce dimensiunea cooperantă urmărește 
satisfacerea intereselor celeilalte 
persoane/grupului. 

 



 

Știind că conflictele sunt 
inevitabile, este important să 
le înțelegem, astfel încât să le 
putem rezolva în cel mai bun 
mod posibil. De multe ori nu 
este recomandat să rezolvăm 
imediat un conflict atunci 
când apare, ci mai degrabă să 
luăm o scurtă pauză, astfel 
încât emoțiile puternice care 
apar pe moment să nu vă 
determine să spuneți lucruri 
pe care le veți regreta. În plus, 
această pauză vă oferă și 
timpul necesar pentru a vă 
pregăti (gândiți-vă bine la 
ceea ce vreți și cum vreți să 
spuneți lucrurile). De 
asemenea, este important să 
alegeți un mediu în care să 
puteți vorbi cu calm. 
 

Câteva sugestii despre cum să rezolvi conflictele în 
mod asertiv sunt: 
 
• Fii un ascultător activ 

Ascultarea activă este o tehnică care ne 
permite să acordăm mai multă atenție la ceea 
ce are de spus cealaltă persoană, nu numai 



 

prin cuvinte, ci și prin limbajul non-verbal, cum 
ar fi gesturile, expresiile faciale și altele. 
Ascultarea activă ne permite să înțelegem mai 
bine nevoile și dorințele celeilalte persoane, 
adunând astfel anumite informații care pot fi 
valoroase pentru a oferi o soluție pozitivă. Prin 
urmare, ar trebui să: 
 

-Păstrați  contactul vizual cu persoana. 
cu care vorbești; 

Păstrați-vă  o minte deschisă pentru a evita 
judecățile; 
Puneți-vă  în locul celeilalte persoane, pentru 
că vă va ajuta să înțelegeți mai bine opiniile și 
emoțiile acesteia. 
 

• Asigurați-vă că sunteți înțeles 
Uneori puteți fi înțeles greșit, iar acest lucru 
poate perpetua sau agrava conflictul pe care 
încercați să îl rezolvați, așa că este important 
să vă asigurați că cealaltă persoană/grup 
înțelege cu adevărat mesajul pe care încercați 
să îl transmiteți. 
 

• Asigurați-vă că înțelegeți cealaltă persoană 
Așa cum este important să vă faceți înțeles, trebuie 
să vă asigurați că ați înțeles ceea ce s-a spus. Este 
doar o chestiune de canalizare a comunicării către 



 

o analiză și o înțelegere amplă a conflictului și a 
modului în care acesta trebuie abordat. 
 
• Brainstorming 

Brainstormingul este o tehnică care permite 
participarea părților implicate în rezolvarea 
problemei. Această abordare de comunicare 
poate fi utilizată atunci când părțile nu reușesc 
să ajungă la un consens. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Benoliel, B. (2017). Care este stilul tău de gestionare a conflictelor? Retrieved from:  
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news/2017/0530-whats-your-conflict-management-style 

 
 

 Dintr-o perspectivă evoluționistă, pentru a supraviețui trebuie să 
ne adaptăm la schimbările de mediu. Această adaptare este 
posibilă doar prin propria noastră schimbare, care este stimulată 
de conflictele și problemele care apar. Prin urmare, scopul nu este 
de a evita complet toate tipurile de conflicte, deoarece un conflict 
nu trebuie să fie neapărat un lucru negativ. Dimpotrivă, apariția 
conflictelor este normală în orice tip de relație și, dacă este 
gestionată eficient, poate avea rezultate pozitive pentru cei 
implicați. Dacă sunt gestionate eficient, conflictele pot contribui la 
consolidarea relațiilor, la eliberarea emoțiilor și a relațiilor de 
neînțelegeri și resentimente. Este, de asemenea, un bun exercițiu 
de autocunoaștere: dacă discutăm despre probleme care sunt 
importante pentru noi, le putem discuta mai eficient cu 
persoanele care sunt cu adevărat importante în viața noastră. 

  
 

https://www.waldenu.edu/connect/newsroom/walden-news/2017/0530-whats-your-conflict-management-style
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SĂ LUCREZE ÎN ECHIPĂ, SĂ APLICE CUNOȘTINȚE, DISCIPLINE ȘI 

CONCEPTE 
 

 
Ce este o echipă și care sunt caracteristicile sale? 
Nu toate grupurile sunt echipe. Participanții la o 
cursă sau persoanele care participă la aceeași 
nuntă sau care călătoresc în același autobuz nu 
sunt echipe. Care este, atunci, diferența dintre un 
grup și o echipă? 
 

 
În orice loc de muncă, veți face parte dintr-
o echipă. De multe ori, atunci când sunteți 
angajat sau promovat, echipa este deja 
acolo. Trebuie să vă adaptați ideile și 
planurile pentru a vă încadra în 
cunoștințele, competențele și abilitățile 
echipei existente. 
Vom discuta despre caracteristicile unei 
echipe și despre cum să aplicăm disciplina, 
cunoștințele și conceptele la locul de 
muncă pentru a fi un membru valoros al 
oricărei echipe. 
. 
 

 



 

Angajatorul dumneavoastră are un OBIECTIV. 
Membrii unei echipe au OBIECTIVE COMUNE. 
Obiectivele fiecărei echipe ar trebui să ducă la 
atingerea scopului. 

 
 

 
 

Să analizăm fiecare caracteristică a unei echipe: 
Obiective, Roluri, Relații și Metode. 
 
OBIECTIVE COMUNE 
O echipă trebuie să aibă claritate în ceea ce privește 
obiectivul comun. Pentru dumneavoastră este 
esențial să înțelegeți obiectivele și să vă verificați 
înțelegerea cu liderul și colegii. Nu vă sfiiți, dacă 



 

aveți îndoieli, cereți clarificări. Obiectivele comune 
aduc unitate, motivație și claritate pentru membrii 
echipei. Este ca o călătorie cu o destinație precisă, 
în loc să luați orice drum care vă iese în cale. 
 
ROLURI 
Claritatea rolurilor este, de asemenea, esențială 
pentru o echipă care funcționează bine și este 
foarte performantă. Membrii echipei trebuie să știe 
unde se află limitele propriilor lor sarcini, de ce sunt 
responsabili, de ce trebuie să răspundă și ce sarcini 
trebuie să îndeplinească.  Asigurați-vă că vă 
înțelegeți rolul dumneavoastră în cadrul echipei și 
rolul fiecărui membru. Depindeți unii de alții. 
 
RELAȚII. 
Construirea și cultivarea unor relații pozitive 
continue cu colegii de muncă este, de asemenea, 
absolut esențială pentru performanță.  
 
Relațiile sunt modelate de lider, dar fiecare 
membru al echipei are responsabilitatea de a face 
efortul de a-i include pe ceilalți și de a fi inclus. Aici 
vă veți folosi abilitățile interpersonale: comunicare, 
toleranță, gestionarea conflictelor, luarea deciziilor, 
empatie etc. Trebuie să aveți încredere în voi înșivă, 
să aveți încredere în coechipierii voștri și să vă 
susțineți reciproc atunci când apar probleme sau 
greșeli.  



 

 
Care sunt unele dintre ingredientele unei relații 
bune? Tratați-i pe ceilalți așa cum ați dori să fiți 
tratat, fiți emfatic și suficient de atent pentru a 
asculta, lăudați și arătați apreciere, recunoașteți 
când greșiți, fiți capabil să oferiți și să acceptați 
feedback constructiv, fiți dispus să ajutați, 
recunoașteți și respectați eforturile și ideile celorlalți, 
puneți întrebări în loc să presupuneți. 
 
METODE 
Metodele se referă la procedurile de lucru. Avem 
proceduri care se referă la modul în care gestionăm 
RELAȚIILE din cadrul echipei și proceduri care se 
referă la realizarea unei anumite sarcini sau a unui 
anumit proces. 
 
O procedură de lucru este o descriere pas cu pas a 
unui proces. Procedurile le spun angajaților cum să 
abordeze o situație și când. Acest document de 
control al riscurilor, creat de echipe din cadrul 
companiei, descrie cel mai sigur și mai eficient mod 
de a efectua o sarcină, cu o serie de pași specifici 
care ghidează un lucrător prin intermediul unei 
sarcini de la început până la sfârșit, într-o ordine 
cronologică. În general, acestea sunt redactate 
descriind modul de realizare a unei sarcini cu riscuri 
minime pentru oameni, echipamente, materiale, 
mediu și procese. 



 

 
Pentru a respecta și a îmbunătăți procedurile 
existente, aveți nevoie de DISCIPLINĂ.  
 
Disciplina este abilitatea de a avea autocontrol și de 
a te motiva, de a rămâne pe drumul cel bun și de a 
face ceea ce ți se cere și se așteaptă de la tine. 
Disciplina înseamnă să vă respectați termenele și să 
fiți punctuali. Atunci când cineva așteaptă ca tu să 
îți termini sarcina pentru ca el să o înceapă pe a sa, 
o întârziere poate avea consecințe negative asupra 
muncii sale și asupra performanței echipei. 
 
CUNOAȘTERE. 
Atunci când ni se dă o sarcină, urmăm procedurile 
stabilite. Cu toate acestea, există multe situații care 
sunt noi și care nu sunt încă documentate.  
 
Munca în domeniul cunoașterii constă în rezolvarea 
problemelor și necesită atât gândire convergentă, 
cât și divergentă pentru a răspunde la toate 
întrebările simple și complexe care apar în 
activitatea zilnică.  
 
Se așteaptă ca lucrătorii din domeniul cunoașterii 
să inoveze des, venind în mod obișnuit cu metode 
noi și mai bune de a face lucrurile. Pe măsură ce 
devin mai specializați, se așteaptă ca acești angajați 
să știe mai multe despre activitatea lor zilnică decât 



 

managerii lor, ceea ce înseamnă că autonomia este 
o necesitate. 
Atunci când vă confruntați cu o dilemă, întrebați-vă 
mai întâi în ce situație identică sau similară ați avut 
aceeași problemă. Experiența dvs. vă poate oferi 
soluția la problemă prin adaptare și inovație. În 
acest moment, va fi important să DISTRIBUIȚI ȘI 
DOCUMENTAȚI soluția dvs. membrilor echipei, 
deoarece s-ar putea confrunta cu aceeași problemă 
în viitor. Soluția dumneavoastră poate deveni o 
nouă procedură.  
 
Dacă nu aveți o soluție pentru problema 
dumneavoastră, va trebui să cercetați cunoștințele 
existente în echipa dumneavoastră. Acesta este 
motivul pentru care relațiile sunt importante, 
precum și o bună înțelegere a cunoștințelor și 
abilităților pe care le are fiecare membru.  
 
APLICAREA CONCEPTELOR. 
Pe măsură ce dobândiți experiență, abilitățile și 
cunoștințele dumneavoastră se vor îmbunătăți. 
Este timpul să APLICAȚI CONCEPTELE la locul de 
muncă.  
Poți reuși dacă: faci mai mult decât ți se cere, 
gândești ca un membru al echipei, nu ca un 
angajat, vorbești deschis și îți împărtășești ideile, îți 
susții echipa, consideri fiecare provocare ca pe o 
oportunitate, abordezi noi competențe și îți 



 

perfecționezi abilitățile în permanență, te 
promovezi. 

 
 

 
 

ABILITĂȚI FIZICE VS. ABILITĂȚI TRANSVERSALE  

 
 
 
 
 Termenii "soft skill" și "hard skill" se referă la două 
tipuri de un set specific de competențe. Acestea 
sunt evaluate în cadrul unui proces de recrutare, 
astfel încât un candidat să poată obține un loc de 
muncă. Prin urmare, acestea sunt concepte 

 
Acest lucru vă va da încredere să dați dovadă de mai multă 

inițiativă. 
în proiectele actuale sau viitoare și să fie considerat un 

membru neprețuit al oricărei echipe, în timp ce vă realizați  
obiective profesionale. 

 
Piața forței de muncă s-a schimbat rapid, iar numărul companiilor care caută nu 
numai calificări și competențe tehnice, ci și competențe personale și 
comportamentale a crescut. Prin urmare, cunoașterea diferenței dintre 
competențele fizice și cele transversale este extrem de importantă în zilele 
noastre. 
 
 

 



 

asociate în principal în domeniul resurselor 
umane.  
Pentru a înțelege cum funcționează aceste seturi 
de competențe, avem competențele soft, care 
corespund capacității mentale și emoționale - 
reglementate de partea dreaptă a creierului - și 
competențele hard, care corespund capacității 
tehnice, dezvoltate de partea stângă a creierului. 

 
Competențele dificile sunt 
competențe tehnice. Acestea 
se referă la tot ceea ce învățați 
în cadrul educației formale și 
non-formale, fie că este vorba 
de cursuri de licență sau de 
studii superioare. Sunt 
informațiile pe care doriți să le 
includeți în curriculum, să vă 
actualizați profilul LinkedIn sau 
să le evidențiați în fața 
recrutorului în cadrul unui 
proces de recrutare. Aceste 
competențe sunt concrete și 
cuantificabile. De obicei, 
cerințele pentru competențele 
concrete sunt prezentate în 
ofertele de locuri de muncă. Cu 
alte cuvinte, cunoștințele 
tehnice pe care profesionistul le 



 

poate avea sau nu. De exemplu: 
Cunoștințe despre programe 
sau software specifice - cum ar 
fi Adobe Package și Microsoft 
Office; cunoștințe în diferite 
limbi străine; o diplomă 
postuniversitară, un masterat 
sau un doctorat, printre altele.  

 
Indiferent de domeniul dumneavoastră de 
expertiză, este întotdeauna foarte recomandat să 
aveți cunoștințe solide în domeniul TIC. Cu cât vă 
îmbunătățiți mai mult cunoștințele în domeniul 
TIC, cu atât veți fi mai pregătit. Prin urmare, merită 
să vă dezvoltați competențele în domeniul 
tehnologiei, analizând ce sisteme și aplicații sunt 
cele mai utilizate în domeniul dumneavoastră și să 
le stăpâniți - fie că este vorba de un CRM, un Excel 
avansat, o suită de aplicații de procesare a 
imaginilor sau instrumente de gestionare a 
campaniilor de social media. Pur și simplu căutați 
cele mai potrivite cunoștințe pentru domeniul 
dumneavoastră. 
 
Pe de altă parte, competențele transversale 
operează în universul comportamental și, prin 
urmare, sunt subiective și mai dificil de analizat. 
Acestea sunt asociate cu capacitatea 
dumneavoastră de a gestiona diferite emoții într-o 



 

varietate de contexte (de exemplu, inteligența 
emoțională). Prin urmare, competențele soft sunt 
mai dificil de măsurat, deoarece sunt rezultatul a 
tot ceea ce experimentăm în mediul nostru 
psihosocial. "Competențele transversale sunt 
importante pentru studenți, deoarece sunt legate 
de performanțele profesionale și de dezvoltarea 
carierei; sunt cruciale pentru angajații care trebuie 
să își gestioneze interacțiunile și emoțiile pentru a 
interacționa eficient cu clienții și a se implica în 
misiunile de la locul de muncă; pentru 
competențele de management și de conducere, 
deoarece ajută la conducerea echipelor către 
obiective comune și împărtășite, la îndeplinirea 
misiunilor organizaționale și sprijină organizațiile 
în direcțiile și viziunile lor viitoare" (Dell'Aquila et al., 
2017, p.1). Competențele transversale vă ajută, de 
asemenea, să "obțineți promovări, măriri de 
salariu, condiții de muncă mai bune și să creșteți 
numărul de opțiuni de angajare prin ridicarea 
abilităților dumneavoastră de intervievare" (Nagy, 
2019, p.7). Din acest motiv, competențele 
transversale sunt utile pentru a aborda provocările 
actuale ale competitivității pe piața muncii. Este 
util să petreceți ceva timp gândindu-vă unde 
puteți integra aceste competențe în curriculum și 
cum puteți vorbi despre ele în cadrul unui interviu 
de angajare. 
 



 

Cele mai apreciate competențe transversale de 
către angajatori sunt: 
 
1. Comunicarea asertivă  

Capacitatea de a comunica asertiv este foarte 
importantă în mediul de lucru.  O bună 
comunicare asigură faptul că ambele părți se 
înțeleg reciproc și că ceea ce se așteaptă este 
realizat în modul în care a fost gândit. Acesta 
este motivul pentru care companiile au căutat 
buni comunicatori atunci când vine vorba de 
atragerea și păstrarea de noi talente. Cu toate 
acestea, este important de reținut că și 
comunicarea non-verbală este asociată cu 
comunicarea asertivă. Este important să știți 
când și cum să vă expuneți ideile și opiniile, 
respectând întotdeauna limitele celuilalt. 

 
2. Leadership 

Conducerea oamenilor sau a 
echipelor implică scoaterea 

la iveală a tot ce are mai bun 
fiecare persoană, dar nu este 

o competență ușoară, 
deoarece este legată de alte 

abilități de bază, cum ar fi 
munca în echipă, ascultarea 
activă, comunicarea asertivă 

și învățarea continuă. Prin 



 

urmare, cei care cuceresc 
leadershipul și știu să-l 

gestioneze au potențialul de 
a conduce echipe, făcând 

astfel ca acestea să-și asume 
responsabilitățile în mod 

eficient. Piața forței de 
muncă are nevoie de lideri 

care nu numai că sunt 
proactivi, dar care știu să 

gestioneze în cel mai bun 
mod posibil situațiile 

complexe care pot apărea. 
 

3. Reziliență 
Reziliența necesită maturitate psihologică, 
deoarece permite o adaptare rapidă la diferite 
schimbări. Este o competență extrem de utilă în 
orice domeniu de activitate profesională, deoarece 
permite învățarea în momentele de dificultate. Cu 
toate acestea, nu este ușor să construiești 
reziliența. Majoritatea persoanelor care dețin 
această abilitate s-au confruntat cu situații dificile 
pe piața muncii sau în viața personală. Prin 
urmare, reziliența reprezintă, de asemenea, baza 
pentru dezvoltarea altor competențe transversale. 
 

4. Empatie 



 

Empatia este abilitatea de a te pune în locul 
celuilalt în așa fel încât poți înțelege și aproape 
simți ceea ce simte celălalt.  La locul de muncă, 
empatia este utilă în relația dintre lideri și angajați, 
atunci când există o anumită ierarhie. În aceste 
cazuri, a ști cum să te pui în locul celuilalt permite 
un management de echipă mai deschis la dialog. 
 

5. Gândire creativă 
Atunci când vine vorba de rezolvarea problemelor, 
creativitatea este importantă pentru a vedea 
soluții diferite. Atunci când o persoană are această 
viziune creativă, este mai ușor să dezvolte soluții la 
orice problemă care apare. Pentru a avea această 
capacitate creativă, pot fi folosite diferite surse de 
cunoștințe. Abilitățile tehnice, experiențele 
anterioare și capacitatea de abstractizare pot 
deveni combustibili pentru o soluție inteligentă la 
criză. 

 
Există câteva sfaturi pe care le puteți folosi pentru 
a vă dezvolta eficient competențele transversale: 

 



 

-Cultivați conștiința de sine: 
Cunoașterea propriului 
temperament vă va permite 
să vă controlați și să vă 
gestionați emoțiile și să faceți 
față stresului. Dacă se 
întâmplă ceva negativ, veți ști 
cum să reacționați fără să 
exagerați și, mai mult decât 
atât, veți oferi soluții 
plauzibile.  
 

-Învățați cum să gestionați stresul: Grijile, frica, 
anxietatea, stresul și alte emoții negative vă fură 
energia și resursele mentale. Practicați respirația 
profundă, meditația, conversația interioară pozitivă 
și exercițiile încorporate. Știind cum să vă reduceți 
nivelul de stres vă va crește productivitatea, vă va 
pregăti pentru noi provocări și vă va susține 
sănătatea fizică și emoțională, tot ceea ce aveți 
nevoie pentru o carieră împlinită și de succes. 
 
Gestionați-vă și controlați-vă eficient timpul: 
Printre exemplele dorite de competențe 
transversale se numără capacitatea de a organiza 
și de a gestiona timpul. Astfel, organizați ceea ce 
trebuie făcut în funcție de ordinea de prioritate. 
Ceea ce vă poate ajuta în acest proces este să 
faceți o listă de sarcini. Această abordare vă va 



 

ajuta să reduceți anxietatea și veți avea mai mult 
control asupra timpului necesar pentru a finaliza 
fiecare sarcină. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Este un fapt că ne îndreptăm din ce în ce mai mult spre locuri de muncă 
vacante care au cerințe mai mari pentru cei care se remarcă cel mai mult în 
ceea ce privește competențele transversale. Cu toate acestea, atât 
competențele soft, cât și cele hard sunt importante pentru o bună 
performanță la locul de muncă. Ar trebui să fie clar că ceea ce caută recrutorii 
este o combinație de competențe soft și hard skills. Există mulți profesioniști 
cu înaltă calificare care sfârșesc prin a fi înlocuiți din cauza dificultății lor de a 
relaționa sau de a se adapta la cultura organizațională. Mediul la locul de 
muncă nu este doar mecanic, iar o mare parte a activității depinde - direct 
sau indirect - de relațiile interpersonale. A fi capabil să acționezi cu bunătate 
este un punct crucial pentru ca orice organizație să funcționeze fără 
probleme. Pe de altă parte, educația continuă este fundamentală pentru ca 
forța de muncă să se țină la curent cu cerințele pieței și să își extindă cât mai 
mult posibil abilitățile dure pentru a obține o calificare profesională mai 

mare. 
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TRANSFORMĂ-ȚI SLĂBICIUNILE ÎN PUNCTE FORTE 
 
 
 

 

 
Căutarea autocunoașterii este 

un mijloc de creștere personală 
și profesională. Cel mai 

important lucru este stabilirea 
obiectivelor și scopurilor și 

disponibilitatea de a face față la 
tot ceea ce este necesar pentru 

a atinge scopul atât de dorit. 
De asemenea, este esențial să 

ne concentrăm asupra 

 

Pentru a concepe o bună strategie de dezvoltare personală, 
este necesar să ne cunoaștem pe noi înșine și să înțelegem 
care sunt punctele care merită îmbunătățite. Înțelegeți cum să 
vă identificați punctele forte și punctele slabe - și ce să faceți cu 
ele.  
A investi în cunoașterea de sine înseamnă a depune eforturi 
pentru a te înțelege pe tine însuți în fiecare aspect al 
personalității și al vieții tale.  Printr-o înțelegere mai profundă a 
ceea ce ești, este posibil să îți descoperi calitățile, abilitățile, 
precum și punctele care trebuie îmbunătățite. De asemenea, 
este posibil să te ocupi de toate acestea și să găsești 
oportunitățile de a te dezvolta constant. 
 



 

aspectelor pozitive și să știm că 
este posibil să le cucerim dacă 

credem și lucrăm pentru a le 
transforma în realitate. Prin 

urmare, autocunoașterea este 
crucială pentru a vă ajuta să 

obțineți rezultate extraordinare 
și să obțineți o experiență din 

ce în ce mai profundă în 
domeniul dumneavoastră de 
expertiză. Lipsa conștiinței de 

sine "poate fi riscantă în cel 
mai bun caz și dezastruoasă în 

cel mai rău caz. În afaceri, 
indiferent cu ce ne ocupăm 

sau în ce stadiu al carierei ne 
aflăm, succesul nostru depinde 

de înțelegerea cine suntem și 
cum apărem în fața șefilor, 

clienților, clienților, angajaților 
și colegilor noștri. Și, în general, 

profesioniștii care nu sunt 
conștienți de sine nu doar că se 

simt mai puțin împliniți în 
carieră" (Eurich, 2017, p.17). 

 



 

Dacă obiectivul tău este să-ți 
transformi punctele slabe în 
puncte forte, trebuie să 
recunoști că toți avem limitări și 
că trebuie să începi să lucrezi 
asupra lor pentru a te dezvolta, 
pentru a învăța să faci față 
dificultăților și pentru a-ți 
înfrunta temerile. Pentru a vă 
dezvolta conștiința de sine, 
puteți face o analiză SWOT 
personală. SWOT este 
acronimul de la Strengths 
(puncte forte), Weaknesses 
(puncte slabe), Opportunities 
(oportunități) și Threats 
(amenințări). Cu ajutorul 
acestei matrice, vă puteți 
cunoaște mai bine prin 
identificarea punctelor 
dumneavoastră forte, precum 
și în definirea propriului plan de 
acțiune pentru a vă depăși 
obstacolele, pentru a vă 
consolida talentele și abilitățile, 
pentru a vă utiliza mai bine 
posibilitățile, pentru a vă depăși 
amenințările și pentru a vă 
cuceri obiectivele.  



 

 
Cum se face o analiză personală SWOT: 
 
STRENGHTS 
Formate de competențele, talentele și abilitățile 
dumneavoastră, acestea reprezintă punctele forte 
care vă pot ajuta să vă construiți rezultatele și să vă 
facilitați creșterea tehnică, emoțională și 
comportamentală. Pentru a vă ajuta să vă 
identificați potențialul, vă puteți pune următoarele 
întrebări: 
 
- Care sunt cele mai mari calități și talente ale 
mele? 
-Care  sunt valorile și principiile care îmi 
ghidează viața? 
-Care sunt cele  mai mari diferențieri ale mele, ce 
iese în evidență la mine? 
-Cum  îmi folosesc abilitățile pentru a crește în 
viață? 
-Ce  este special la mine și ce mă face să ies în 
evidență? 
-Ce  am eu care mă face unic? 

 
PUNCTE SLABE 



 

Reprezintă ceea ce te slăbește, 
îți limitează creșterea, îți 
blochează potențialul și te face 
incapabil să avansezi mai 
departe. Pentru a vă identifica 
mai bine punctele de 
îmbunătățire, ar trebui să vă 
întrebați: 
 

-Care  sunt atitudinile care mă împiedică să mă 
dezvolt? 
-Cum  îmi sabotează gândurile și convingerile 
succesul? 
-Ce  acțiuni mă împiedică să fiu fericit, prosper și 
împlinit? 
-Ce  mă face să mă simt inconfortabil cu mine 
însumi? 
-De la  0 la 10, cât de mult îmi susțin proiectele 
oamenii pe care îi iubesc? 
-De la  0 la 10, cât de motivat sunt să lupt pentru 
visele mele? 
 
OPORTUNITĂȚI 
Acesta este unul dintre elementele cheie ale 
analizei swot, deoarece veți putea reflecta asupra 
șanselor reale de a evolua. Pentru a face acest 
lucru, trebuie să încercați să vă identificați 
posibilitățile de schimbare și de creștere, fie că este 
vorba de carieră, de relații afective sau familiale, de 



 

aspectul financiar sau chiar de cunoașterea de 
sine. Te poți întreba: 

 
- Ce oportunități bune puteți 
identifica în acest moment? 
-Ce  tendințe interesante 
cunoașteți? 
 -Există o nevoie în compania 
sau industria dumneavoastră 
pe care nimeni nu o satisface? 
 

AMENINȚĂRI 
Cel mai bun mod de a învinge inamicul este să îl 
cunoști. Acest lucru înseamnă că în niciun caz nu 
puteți ignora comportamentele, ideile sau chiar 
oamenii și evenimentele care vă pot amenința 
succesul și fericirea. Prin urmare, este esențial să 
cunoașteți în detaliu tot ceea ce ar putea 
compromite atingerea eficientă a rezultatelor 
personale. Pentru a face acest lucru, ar trebui să vă 
întrebați: 
- Stăpânesc cunoștințele și abilitățile care mă 
pot ajuta să cresc? 
-Care  sunt comportamentele și convingerile 
care îmi pot sabota succesul și fericirea? 
 -Am dorința de a învăța lucruri noi? 
 Sunt deschis la schimbare și mă angajez să-ți 
îndeplinesc visele? 
-Care  sunt principalele dificultăți din viața mea? 



 

-Cine  și ce poate împiedica în mod direct 
succesul meu profesional și personal? 
-Ce  aspecte ale personalității mele pot afecta 
negativ rezultatele mele pe termen scurt, mediu și 
lung? 

 

 
 
SWOT vă poate ajuta în dezvoltarea personală, deoarece vă 
oferă mai multe avantaje competitive. Prin urmare, atunci când 
efectuați o analiză SWOT personală, gândiți-vă la ceea ce vă 
doriți de la aceasta. Vă doriți un nou loc de muncă sau o nouă 
realizare în poziția actuală? Căutați o dezvoltare personală sau 
doriți să încercați ceva nou? 
Pentru fiecare calitate pe care o descoperi, încrederea ta se va 
îmbunătăți, la fel ca și stima de sine. Vei ști exact cum să 
acționezi în situațiile din viața de zi cu zi. Nu uitați că acțiunile 
necugetate pot fie să ne irosească, fie chiar să ne distrugă viața 
personală, afectivă, profesională și socială. Liniștea, 
discernământul și toleranța sunt atribute care pot fi dezvoltate 
prin cunoașterea de sine. Așadar, ar trebui să faceți primul pas 
pentru a vă dezvolta abilități personale și interpersonale mai 
bune. Pornind de la această realizare, nu veți mai căuta 
satisfacția în plăcerile și iluziile exterioare. Totuși, pentru ca 
acest proces să înceapă, este nevoie de curaj pentru a vă părăsi 
zona de confort, ceea ce generează o anumită suferință și 
readaptare, adică cheltuirea de energie pentru a face față unei 
stări emoționale negative, dar care, fără îndoială, merită 
 



 

 

MOBILIZAREA CELORLALȚI ȘI AUTO-MOTIVAREA 

 
Este important de reținut că există două tipuri de 
motivație: intrinsecă și extrinsecă. Motivația 
intrinsecă este determinată de forțele interne care 

Eurich, T. (2017). Insight: De ce nu suntem atât de conștienți de 
noi înșine pe cât credem și cum să ne vedem clar pe noi înșine 
ne ajută să reușim la locul de muncă și în viață. New York: 
Crown Business 

 
Motivația este un termen aplicat pe scară largă 
pentru profesioniști, corporații și specialiști. De 
obicei, totul în viața noastră se învârte în jurul 
motivației. Un astfel de concept indică procesul 
prin care un set de motive sau motive induc, 
stimulează sau declanșează un anumit tip de 
acțiune sau alternanță în comportamentul 
uman. Prin urmare, motivația este impulsul 
inițial al comportamentului nostru: este o forță 
(internă sau externă) care ne determină să 
realizăm ceva. Este o condiție care stimulează 
și ghidează comportamentul.  
 
 

 



 

îi determină pe oameni să se comporte într-un 
anumit mod sau să se îndrepte într-o anumită 
direcție. Acești factori includ responsabilitatea 
(sentimentul că munca este importantă), 
autonomia (libertatea de acțiune), dorința și 
interesul de a dezvolta abilități, o muncă 
interesantă și incitantă, oportunități de dezvoltare 
și progres în carieră.  

 
Motivatorii extrinseci pot avea un efect imediat și 
puternic, dar nu vor dura mult timp. Motivația - 
sau absența acesteia - este un fenomen intrinsec, 
ceea ce explică de ce anumiți stimuli externi 
funcționează pentru unii oameni, dar nu pentru 
toată lumea. 

 
Se întâmplă frecvent să găsim 
oameni care nu știu cum să se 
auto-motiveze, deoarece cred 
că este ceva imposibil și 
imediat. Dar automotivarea 
este un exercițiu care trebuie 
exersat în mod constant. A 
învăța să te auto-motivezi 
înseamnă a avea capacitatea 
de a te stimula pentru a-ți 
atinge obiectivele și a rămâne 
încrezător. Persoanele motivate 



 

tind să aibă cariere de succes, 
sunt mai fericite cu alegerile lor 
și sunt împlinite din punct de 
vedere profesional. 
Cunoașterea de sine și stima de 
sine sunt factori importanți 
pentru autoperfecționare. 
Cunoașterea, stabilirea 
obiectivelor și valorizarea 
propriei persoane la locul de 
muncă generează gânduri 
pozitive și rezultate mai bune.  

Există câteva sfaturi pe care le puteți folosi pentru 
a vă motiva zilnic, după cum se menționează mai 
jos: (Cathcart, 2016): 
 
oÎnconjurați-vă  de stimuli; 
oClarificați-vă  zilnic imaginea mentală; 
oÎnvățați  de la toată lumea; 
oAcceptați-vă  lipsa de putere asupra 
impulsurilor dumneavoastră; 
oCreați  un proces simplu de planificare pentru a 
vă atinge obiectivele; 
oModificați-vă  setările pentru a elimina 
distragerile. 
 
Dezvoltarea leadership-ului și a motivației proprii 
este esențială pentru cei care doresc să se dezvolte 
în carieră. Acestea sunt calități care sunt din ce în 



 

ce mai apreciate de angajatori, deoarece nu este 
suficient să ai cunoștințe tehnice. Este esențial ca 
profesionistul să știe și cum să conducă echipe, 
mai ales dacă dorește să crească profesional și să 
câștige noi poziții. 

 
Unii autori spun că 

leadershipul este arta de 
a-i mobiliza pe ceilalți 
astfel încât aceștia să 

dorească să lupte pentru 
aspirațiile lor. Numeroase 

studii au condus la o 
serie de teorii ale 

leadershipului care au ca scop 
să descopere cum să 

mobilizeze oamenii într-un 
scenariu în continuă schimbare 

pe care îl trăim în prezent. 
Acest scenariu al unei lumi 
interconectate, nesigure și 
complexe, care se schimbă 
rapid, afectează oamenii și 

comportamentele acestora și 
afectează în mod direct 

contextele în care acționează 
liderii. Ideea că un lider 

acționează singur și că își 
folosește autoritatea pentru a 



 

rezolva problemele trebuie 
demistificată.  

 
Implicarea și mobilizarea rezultă din 
interconectarea dintre ideile potențiale, 
recunoașterea rezultatelor și capacitatea de a se 
angaja în vederea atingerii unui obiectiv comun. 
Capacitatea de a mobiliza în mod eficient oamenii 
în vederea atingerii unui obiectiv comun este unul 
dintre obiectivele leadershipului transformațional, 
care se definește prin capacitatea liderului de a 
transforma locul de muncă și de a spori 
performanța echipei sale. De fapt, acest lider este 
întotdeauna pregătit să rezolve problemele, să 
soluționeze conflictele în mod asertiv, să stimuleze 
învățarea și să construiască un bun mediu de 
colaborare.  

 
Putem afirma că leadershipul transformațional se 
evidențiază prin următoarele calități: 

 
• Carismă: Liderul este 

capabil să stârnească 
admirația și respectul 

celor din jur. Cu ajutorul 
carismei și al 

stimulentelor, acest lider 
poate asigura o 



 

performanță și mai bună a 
echipei. 

• Viziune: Această calitate îi 
permite liderului 
transformațional să 
anticipeze și să acționeze 
proactiv, evitând pierderile, 
eșecurile sau întârzierile. 

• Inspirație: Dând un 
exemplu, acest lider poate 
fi o sursă de inspirație 
pentru întreaga echipă. 
Este mereu în căutare de 
provocări, dă dovadă de 
cunoștințe tehnice, putere 
de convingere, abilități de 
planificare, comunicare 
interpersonală și, mai 
presus de toate, de 
umilință, empatie, bună 
dispoziție și perseverență. 



 

 

 
 
 
 
 

 
Bass, B. M. & Riggio, R. E. (2006). 
Transformational Leadership: Ediția a doua. 
Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates 
 
Cathcart, J. (2016). Manualul auto-motivării: 
Convingeți-vă să faceți ceea ce trebuie făcut 
chiar și atunci când nu aveți chef să faceți. 
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Auto-motivarea este legată în mod intrinsec de leadership. La urma urmei, un lider 
adevărat trebuie să găsească în el însuși curaj, voință și convingere în abilitățile sale. În 
fața unei lumi extrem de competitive, menținerea unei atitudini încrezătoare în sine 
reprezintă o provocare. Astfel, a conduce prin exemplu este exact opusul celebrului 
dicton "fă ce spun eu, nu ce fac eu". Din păcate, aceasta nu este doar o zicală populară, 
ci un model pus în aplicare de mulți angajatori. Leadershipul este o virtute care poate fi 
recunoscută în orice ființă umană și trebuie să fie un exemplu. Fie în contextul a ceea ce 
se spune sau se face, declarațiile și acțiunile trebuie susținute de coerența actelor. 
Întrucât respectul și admirația se câștigă prin ipostaze și atitudini zilnice, aceasta este 
cea mai sigură și mai eficientă modalitate de a influența, ghida și motiva oamenii. Prin 
urmare, a conduce prin exemplu înseamnă a veghea la ceea ce este corect și a arăta cele 
mai bune căi de atingere a obiectivelor. Este vorba de a fi aproape de echipă și de a-i 
convinge să dea tot ce e mai bun din ei. Când ești un lider prin exemplu, câștigi respectul 
echipei pe merit, iar acesta este tipul de lider pe care angajatorii îl caută în mod constant. 
 
 



 

CĂUTARE DE LOCURI DE MUNCĂ  
 

SCRIEREA CV-ULUI 

 
CV-ul poate avea următoarele configurații: 
 
Cronologic - Datele sunt așezate în ordine 
cronologică. Datele sunt importante în acest tip de 
CV. În mod normal, se utilizează în varianta 
cronologică inversată, adică cele mai recente date 
(educație/experiență) sunt plasate primele, urmate 
de calificările obținute anterior. 
 
Bazat pe competențe sau funcțional - Acest tip de 
CV vă permite să vă concentrați asupra 
competențelor și calificărilor specifice și nu asupra 
experienței de muncă sau a educației. Un CV 
funcțional se potrivește într-un fel cu 

Curriculum Vitae (prescurtare de la CV) din latină înseamnă curs, cursul vieții 
profesionale. Este o prezentare scrisă a persoanei aflate în căutarea unui loc de 
muncă în fața unui posibil angajator. CV-ul este un rezumat al educației și al 
parcursului profesional care are ca scop să ofere un răspuns unui potențial 
angajator, dacă sunteți un candidat potrivit pentru angajare. Se concentrează 
în principal pe experiență, competențe și realizări profesionale.  
 



 

competențele dumneavoastră și cu oferta 
specifică de muncă. Istoricul dvs. de angajare are o 
importanță redusă în cadrul acestuia. 
 
Combinat - Este pur și simplu o combinație între 
un CV cronologic și un CV funcțional. Se 
concentrează, de asemenea, pe experiența 
profesională, dar nu trebuie să vă faceți griji cu 
privire la ordinea cronologică. 

 
Indiferent de forma pe care o va lua CV-ul, acesta 
trebuie să conțină următoarele informații: 
 
-Numele  și datele de contact 
-Informații  despre calificarea profesională 
 -Experiență profesională 
 -Competențe relevante din punct de vedere 
profesional 
-Limbi  
 -Eventuale referințe de la un loc de muncă 
anterior. 
 
Pe lângă alegerea formatului potrivit și 
introducerea acestor informații, este important să 
vă asigurați că CV-ul este: 
 
 -Clar și concis - Fără informații inutile. În 
general, recrutorii nu au prea mult timp pentru a 
parcurge CV-urile în detaliu. 



 

 
 -Specificați informații specifice prin puncte - 
Acest lucru va face formularul mai transparent 
decât dacă folosiți blocuri mari de text. 
 
-Scrierea  adevărului. - Nu includeți în CV-ul 
dumneavoastră competențe pe care nu le dețineți 
sau care sunt exagerate. Acest lucru poate duce la 
o pierdere de timp, atât pentru angajator, cât și 
pentru dumneavoastră, în cazul în care vi s-ar cere 
o abilitate pe care nu o aveți în realitate. 
 
-Țineți cont de  aspectul estetic - un CV trebuie să 
fie atrăgător - acest lucru se poate face prin 
evidențierea titlurilor, astfel încât acestea să iasă în 
evidență. 
 
 Personalizați-vă CV-ul în funcție de oferta de 
muncă - Angajatorii vor fi interesați doar de acele 
competențe și informații care sunt relevante 
pentru postul respectiv. 
 
 -Evitați greșelile de ortografie și gramatică - 
acestea indică neglijență și inexactitate. 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pentru a obține un loc de muncă, este necesar să pregătiți 
un CV, așa că merită să vă faceți timp pentru a-l scrie corect. 
Potrivit lui Lis McGuire, acest lucru creează o stare de spirit 
corectă, o încredere sporită și o reducere a cronicilor legate 
de căutarea unui loc de muncă. CV-ul trebuie să fie clar, 
concis, coerent și atractiv din punct de vedere vizual. Nu 
este loc pentru greșeli de limbă sau elemente grafice 
exagerate. Datorită unui CV construit corect și urmând 
sugestiile de mai sus, vom trezi interesul unui potențial 
angajator, ceea ce va avea ca rezultat o invitație la un 
interviu. 

 

 
 
 

Corfield R. (2007). Pregătirea CV-ului perfect: cum să faci o impresie bună și să obții 
locul de muncă pe care ți-l dorești. Londra: Kogan Page 
Bright J. & Earl J. (2008). Brilliant CV: What Employers Want to See and how to Say it. 
Pearson Education 
Bowden S. (2013). Un ghid rapid pentru a scrie un CV. Booktango 
 



 

REDACTAREA UNEI SCRISORI DE INTENȚIE 
 

 
Câteva sugestii despre cum să scrieți o scrisoare 
de intenție sunt: 
 
1. În scrisoarea de intenție, este foarte important 

ca aceasta să fie personalizată pentru un 
anumit angajator. 
 
Scrisoarea de intenție trebuie să răspundă 
unei oferte de muncă specifice și să fie 
adresată unui anumit angajator. Prin 
adresarea corectă a scrisorii de intenție, cresc 
șansele ca decidentul să fie interesat de 
conținutul acesteia, ceea ce cu siguranță 
merită să fie luat în considerare. În acest fel, 
angajatorul are șansa de a afla ceva nou 
despre candidat. În același timp, el va aprecia 

O scrisoare de intenție a servit ca o adevărată pagină de gardă pe hârtie 
pentru CV-ul dumneavoastră. Aceasta vă permite să vă adresați în mod 
specific locului de muncă și angajatorului, lăsând CV-ul să vă 
comercializeze abilitățile, calitățile și experiența ca parte a unei imagini 
de ansamblu.  Scopul scrisorii de intenție este de a vă prezenta în mod 
oficial managerului care face angajarea și de a-l încuraja să citească CV-
ul. 
 



 

faptul că ați făcut efortul de a scrie o scrisoare 
de intenție special pentru compania sa. 
 

2. Nu copiați informații din CV-ul dumneavoastră 
 
Scrisoarea de intenție trebuie să descrieți 
modul în care vă puteți folosi abilitățile și 
experiența în beneficiul angajatorului. De 
asemenea, puteți include responsabilitățile 
dvs. actuale care au legătură cu oportunitatea 
de angajare - dar nu repetați ceea ce ați scris 
deja în CV-ul dvs. 
 

3. Păstrați o formă scurtă și clară 
Un angajator are adesea o grămadă de scrisori 
de intenție, așa că nu are rost să scrie una 
lungă și detaliată, pentru că oricum nu o va 
citi. Trebuie să adunați cele mai importante 
informații și să le păstrați relevante și 
concentrate. 

3. Arătați-i angajatorului toate avantajele 
angajării dvs. 
 
Arată-i angajatorului tău că ești valoros și că 
meriți postul. Enumerați-vă competențele și 
punctele forte relevante. O scrisoare de 
intenție profesională va convinge angajatorul 
că trebuie să vă cunoască, pentru că altfel va 
pierde șansa de a angaja un angajat valoros. 



 

 
4. Încheierea corespunzătoare a scrisorii de 

intenție 
 
Ultima parte a scrisorii de intenție nu este mai 
puțin importantă decât toate cele de mai sus. 
Rezumați-vă candidatura și exprimați-vă 
speranța de a avea șansa de a vă întâlni cu 
recrutorul. Exprimă, de asemenea, 
entuziasmul dvs. pentru muncă și motivația 
dvs. de a acționa. 

 
Atunci când scrieți o scrisoare de intenție, 
merită, de asemenea, să citiți informațiile care 
merită evitate și care sunt : 
 
Evitați greșelile de ortografie 
Lipsa de diligență și erorile din scrisoarea de 
intenție indică neglijență și nepăsare, ceea ce 
poate descuraja angajatorul. Verificați 
documentul de mai multe ori, astfel încât să 
nu pierdeți șansa de a obține un loc de muncă. 
 
Nu copiați formulele gata făcute. Scrieți 

despre dumneavoastră. 
Reproducerea schematică a formulelor "de-a 
gata" este destul de neplăcută.Așa că, în loc să 
imitați și să folosiți fraze comune, concentrați-



 

vă asupra conținutului scrisorii. Angajatorii 
apreciază onestitatea și autenticitatea. 
 
 
Nu furnizați informații inutile. 
Asigurați-vă că scrisoarea este concisă și 
relevantă. Oferirea de informații inutile pe care 
angajatorul nu le-a cerut, cum ar fi informații 
despre salariu, nu poate face decât să 
înrăutățească lucrurile. Concentrați-vă pe 
abilitățile dumneavoastră și pe explicarea 
motivelor pentru care sunteți persoana 
potrivită pentru acest post. 

 

 
 

 
9. Szukaj analogii:   

  

 
 
 
 
 
 
 

În concluzie, scrisoarea de intenție trebuie să exprime 
motivația dumneavoastră. Aceasta trebuie să fie redactată 
într-o formă scurtă și să conțină doar informațiile necesare. 
O scrisoare de intenție bine scrisă se poate dovedi mai 
interesantă decât un CV și poate avea ca rezultat faptul că 
recrutorul vă va invita la următoarea etapă a interviului și, în 
cele din urmă, veți obține postul.  
 

 

 
Mayer D. (2011). Career Essentials: Scrisoarea de intenție. Valley 
Publishing Ltd. 
Innes J. (2016). The Cover Letter Book: How to write a winning 
cover letter that really gets noticed. Pearson UK 
 



 

 
 
 
 
 
 

TACTICI DE INTERVIU PENTRU ANGAJARE  

Înainte de un astfel de interviu, este important să vă pregătiți 
corespunzător pentru a vă atinge obiectivul dorit - obținerea 
unui loc de muncă. De obicei, există mulți factori implicați în 
atingerea obiectivului dorit - astfel încât numai o pregătire 
adecvată pe mai multe niveluri poate fi considerată o 
garanție a succesului. 
 
 -Fiți la timp - Prima impresie se face o singură 
dată și, după cum știm, întârzierea nu face o 
impresie bună. Cel mai bine este să veniți la locul 
potrivit cu aproximativ 5 minute mai devreme 
pentru a vă asigura că nu întârziați. 
 

Interviul de angajare este unul dintre instrumentele de bază în 
procesul de recrutare. Scopul său este de a stabili un contact direct cu 
candidatul care candidează pentru un loc de muncă. Intervievatorul, 
prin selectarea întrebărilor adecvate, dobândește informații despre 
candidat, îi verifică experiența profesională, trăsăturile de 
personalitate și motivația pentru postul de muncă adecvat.  
 



 

-Cercetați  compania și postul pentru care 
candidați și reflectați asupra punctelor forte și a 
calificărilor dumneavoastră. Recrutorul vă va pune 
întrebări în care cunoașterea atât a abilităților 
dumneavoastră relevante pentru postul respectiv, 
cât și a companiei pentru care candidați va fi 
crucială. 
 
-Fiți atenți  la aspectul estetic - trebuie să veniți la 
un interviu de angajare îmbrăcat îngrijit și formal. 
Alegeți culori mai degrabă discrete și fiți igienic. 
Felul în care ne prezentăm și cum arătăm este 
primul factor la care angajatorul poate fi atent - și, 
așa cum am menționat mai devreme, prima 
impresie joacă un rol important aici. 
 
 -Mențineți contactul vizual și acordați atenție 
limbajului corporal adecvat. Privirea în tavan sau în 
găurire este un semn de minciună sau de 
nesiguranță. 
 
Gândiți-vă  la ceea ce doriți să obțineți la interviu. - 
Scrieți toate întrebările pe care doriți să le puneți, 
toate aspectele ofertei care vă interesează, astfel 
încât să nu vă scape nimic. 
 
-Încercați să  nu vă stresați. Este firesc să ai 
emoții înainte de un interviu, mai ales dacă este 
primul interviu din viața ta și nu ai experiență în 



 

acest sens. Dar asigurați-vă că stresul nu vă scapă 
de sub control și nu vă paralizează. 
 
Amintiți-vă  detaliile pe care le aveți în CV. 
Recrutorii vă vor pune și întrebări pe baza acestuia, 
așa că ar trebui să vă revizuiți cu atenție CV-ul și să 
reîmprospătați toate informațiile furnizate, astfel 
încât să nu fiți surprins de nicio întrebare. 
 
 -Veniți cu o atitudine pozitivă și motivație de a 
acționa. Acestea sunt calități importante la care 
angajatorul acordă atenție, trebuie să arătați că vă 
doriți cu adevărat să lucrați acolo. 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înainte de a merge la un interviu, ar trebui să ne amintim 
că angajatorii apreciază calități precum încrederea în sine, 
cultura, răspunsurile competente la întrebările adresate, 
onestitatea și deschiderea. Un interviu pentru un loc de 
muncă poate fi o experiență stresantă, chiar dacă nu este 
prima noastră dată. Dar nu vă faceți griji inutile - o 
atitudine pozitivă și o pregătire adecvată reprezintă cheia 
succesului.  Urmând sugestiile de mai sus, veți fi pregătiți 
corespunzător pentru interviul de angajare - iar acest lucru 
este crucial atunci când candidați! 
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STAGIU ȘI VOLUNTARIAT  
 

 
Informațiile despre stagiile de practică sunt foarte 
importante - mai ales la începutul carierei. Pe de 
altă parte, detaliile despre voluntariat sunt adesea 
informații foarte valoroase, care se pot dovedi a fi 
așa-numitul as din mânecă. 
 

Atât stagiile, cât și voluntariatul reprezintă o formă de dobândire a 
experienței cu multe beneficii. Este o oportunitate pentru studenții 
absolvenți și postuniversitari de a dobândi o experiență valoroasă, care 
poate fi apoi inclusă în CV-ul lor și poate deveni un angajat din ce în ce 
mai atractiv pentru viitorul angajator în procesul de recrutare. Acest 
lucru se datorează faptului că experiența profesională a candidatului 
nu se limitează la informații despre locurile de muncă anterioare sau 
școlile absolvite. 
 



 

Există mai multe tipuri principale de stagii, printre 
care se numără: 
 
 -Stagii plătite  și neplătite - Dacă stagiul va fi 
plătit sau nu depinde de politica companiei 
stabilită de angajator. 
 
-Stagii de practică cu  și fără credite - Pentru ca 
un stagiu de practică să fie considerat credit, 
acesta trebuie să fie strâns legat de disciplina 
academică. 
 
-Externship-uri -Externship-urile  sunt foarte 
asemănătoare cu stagiile obișnuite, însă durata lor 
este mult mai scurtă.    
 
Când vine vorba de voluntariat, acesta poate fi 
realizat în aproape orice domeniu. Iată câteva 
domenii în care puteți face voluntariat: 
 
-Mediu 
-Fundraising 
-Research 
-Administratorul fiduciar 
-International 
-Refugiați/migranți 
-Tineret/vârstnici 
 
Ce să alegi - voluntariat sau internship? 



 

 
Răspunsul la această întrebare nu este ușor. 
Pentru tineri sau elevi de liceu va fi mai ușor să 
găsească un loc de muncă voluntar. Aceasta este o 
modalitate bună de a începe aventura cu o carieră 
profesională. Primele treburi ar trebui să ajute la 
învățarea responsabilității și a regularității.  
 
Stagiatura este un pas cu siguranță mai 
provocator și presupune să lucrezi pentru o 
anumită companie. În acest fel, puteți vedea cum 
funcționează companiile pe piață, cu ce probleme 
se confruntă zilnic angajații din departamentele 
individuale. 

 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CREAREA DE REȚELE ȘI UTILIZAREA SOCIAL MEDIA ÎN CĂUTAREA UNUI 
LOC DE MUNCĂ 
 

Stagiile reprezintă foarte des începutul unei cariere.  De 
foarte multe ori, acestea se dovedesc a fi biletul de acces la 
un loc de muncă cu normă întreagă. Voluntariatul, pe de altă 
parte, este o formă de activitate pe care o puteți întreprinde 
în aproape orice etapă a carierei dumneavoastră. De altfel, 
faptul că vă faceți timp pentru a-i ajuta pe alții în mod gratuit 
poate fi menționat în CV-ul dumneavoastră, deoarece poate 
avea o valoare foarte mare pentru mulți angajatori. 
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Atunci când cunoaștem oameni noi, putem menține 
acest contact sub diferite forme, iar mediile sociale 
sunt, în acest caz, unul dintre cele mai bune 
instrumente în acest sens. Rolul rețelelor devine din ce 
în ce mai important, nu fără motiv. Acesta vă poate 
permite să găsiți un nou loc de muncă, să vă dezvoltați 
cariera actuală, să aflați despre noi oportunități 
profesionale, să obțineți recomandări sau indicii de 
vânzări sau pur și simplu să vă lărgiți orizonturile 
profesionale. 
 
Rețelele de socializare vă pot ajuta să vă găsiți un loc 
de muncă, dar trebuie să țineți cont de faptul că, la fel 
ca orice altceva, acestea au părțile lor bune și oferă 

Rețeaua este definită ca un proces conștient de schimb de informații, 
resurse, sprijin reciproc și oportunități, realizat prin intermediul unor 
contacte reciproc avantajoase. Ideea de networking este promovată în 
mare măsură de social media. Acestea reprezintă un loc excelent 
pentru a discuta, a face schimb de informații și, astfel, pentru a 
întreține relații. 
 



 

multe oportunități, dar pot aduce și unele riscuri. Prin 
urmare, merită să respectați rolurile de bază ale 
încrederii limitate, care funcționează în ambele sensuri 
- nu vă adresați oamenilor dacă nu aveți nimic de 
oferit, nu vă trimiteți informațiile dumneavoastră unor 
necunoscuți sau oricărei persoane pe care o găsiți pe 
internet - și, de asemenea, nu primiți mesaje de la 
necunoscuți și nu credeți tot ceea ce vă scrie cineva.  
 
Iată câteva sugestii care, dacă sunt urmate, vă vor 
crește șansele de a găsi un loc de muncă prin 
intermediul social media: 
 

• Atrage atenția 

 
Asigurați-vă un profil estetic și interesant din punct de 
vedere vizual. Folosiți instrumente editoriale, folosind 
diferite fonturi, stiluri și culori pentru a evidenția cele 
mai relevante informații .Arătați-vă profesionist. Fiți 
atenți la ceea ce postați, astfel încât oamenii să poată 
obține rezultate profesionale și relevante atunci când 
vă caută pe Google numele. 
 



 

• Alăturați-vă comunităților  

 
Cel mai important lucru în crearea de rețele este să 
creați noi contacte. Bineînțeles, nu uitați principiul 
încrederii limitate. 
 

• Rămâneți pe fază  

 
Dacă ești activ și constant în acțiunile tale, ești mai 
demn de încredere. 
 

• Adăugați rețelele de socializare la CV-ul 

dumneavoastră. 

 
Potențialii angajatori verifică deseori profilurile 
viitorilor candidați, așa că vor aprecia această facilitate. 
 

• Adunați referințe și opinii 

Cereți-le angajatorilor, colegilor sau clienților 
dumneavoastră să vă scrie o recomandare. Opiniile 
sunt extrem de importante în mediile sociale.Nu uitați 



 

să vă concentrați pe calitatea recomandărilor, nu pe 
cantitatea lor. 
 

 
 

 
 

 

Dezvoltarea dinamică a pieței muncii a dus la faptul că căutarea 
unui loc de muncă prin intermediul rețelelor nu mai este 
considerată o noutate, ci o necesitate. Cei care înțeleg și știu cum 
să folosească noile mijloace de comunicare au cele mai mari 
șanse de a găsi un loc de muncă prin intermediul acestora. Prin 
urmare, merită să vă familiarizați cu sugestiile de mai sus și să le 
aplicați în viața reală pentru a simplifica procesul de căutare a 
unui loc de muncă prin intermediul social media. 
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CUM SĂ EVITAȚI FURTUL DE IDENTITATE ATUNCI CÂND CĂUTAȚI UN 
LOC DE MUNCĂ 
 

 
Nu este surprinzător faptul că o companie 
așteaptă astfel de informații - are nevoie de aceste 
date pentru a desfășura procesul de recrutare și 
pentru a contacta candidatul potrivit. Cu toate 
acestea, este important să ne amintim că, în zilele 
noastre, datele sunt mult mai valoroase decât 
banii din buzunare sau din contul nostru bancar. 
Cineva care pune mâna pe ele le poate folosi 
pentru a lua credite sau pentru a comite o altă 
infracțiune în numele nostru. Datele de identitate 
personală sunt adesea colectate pe internet prin 

Împărtășirea multor date personale și informații despre dvs. este 
o parte integrantă a căutării unui nou loc de muncă.  Fără a ne 
prezenta CV-ul și cel puțin datele noastre de contact de bază, nu 
vom putea găsi un loc de muncă. 
 



 

intermediul unor anunțuri false de angajare care 
nu ridică nicio suspiciune. Din păcate, astfel de 
riscuri, cum ar fi utilizarea frauduloasă a datelor 
noastre personale, sunt în creștere de-a lungul 
anilor, conform statisticilor poliției. Merită să fiți 
bine pregătiți pentru a ști cum să vă protejați de 
astfel de amenințări. 
 
Hoții de date au dezvoltat deja astfel de tehnici 
încât este dificil să recunoști că este vorba de o 
înșelătorie. Prin urmare, atunci când căutați un loc 
de muncă pe internet, este important să fiți atenți 
și să nu oferiți informații care ar facilita furtul 
pentru escroci, și asta este tot: 
 
-Data  nașterii și adresa de domiciliu 
 -Numere de cont/PIN 
 -Numărul cardului de credit 
 -Numărul de asigurare socială 
 -Numărul permisului de conducere 
 -Starea civilă 
 
Iată câteva sugestii despre cum să evitați furtul 
datelor personale în timp ce căutați un loc de 
muncă pe internet: 
 



 

 -Nu furnizați informații despre contul bancar - 
Nicio companie serioasă nu poate aștepta de la un 
candidat detalii despre contul nostru bancar. 
 
 -Verificați compania la care aplicați. - Vedeți 
dacă societatea oferă informații complete. De 
asemenea, merită să navigați pe forumurile de pe 
internet pentru a afla părerile foștilor 
angajați/candidați la un post similar. 
 
Aveți  grijă la datele pe care le furnizați în CV-ul 
dumneavoastră. În special, date precum numele 
de fată (pentru femei) sau informații din pașaport 
sau permisul de conducere - astfel de date nu sunt 
necesare pentru preselecție, așa că nu ar trebui să 
le furnizați. 
 
-Ajustați  setările contului dvs. de socializare - 
pentru a face mai dificil accesul persoanelor 
nedorite la detaliile contului dvs.  Furtul de 
informații personale din rețelele de socializare 
devine din ce în ce mai frecvent. 
 
 -Verificați politica de confidențialitate a 
companiei - Politica de confidențialitate stabilește 
modul în care compania are grijă de datele 
dumneavoastră personale și de drepturile 
dumneavoastră. 
 



 

 Nu trebuie să deschideți e-mailuri neașteptate 
care vă oferă locuri de muncă. Linkurile conținute 
în aceste e-mailuri pot duce la descărcări de 
programe malițioase sau la phishing. Trebuie să 
știți unde ați aplicat și la ce feedback vă puteți 
aștepta și de la cine. 
 
 - Atenție- Este important să fiți precauți și să 
folosiți bunul simț. Dacă aveți sentimentul că ceva 
nu este în regulă, este mai bine să nu riscați. 

 
 

 

 

 

Într-o lume în care încercăm să economisim timp folosind 
soluții online și aplicații mobile convenabile, putem fi, de 
asemenea, mai vulnerabili la fraudă. Dar acesta nu este un 
motiv pentru a renunța la căutarea de locuri de muncă 
online. Este convenabil, deschide multe oportunități de 
dezvoltare, atâta timp cât sunt respectate câteva reguli de 
bază, care economisesc timp și asigură siguranța pe 
internet. Aplicarea regulilor de mai sus va minimiza în mod 
eficient riscul de a deveni o victimă a amenințărilor online. 

 

 
 
 



 

 

CREAREA UNUI PROFIL LINEDIN  
 

 
Unul dintre primii pași pe care trebuie să îi faceți pentru a găsi un loc de muncă este 

să aveți un CV de calitate. Un astfel de înlocuitor ideal pentru un CV de calitate este 

LinkedIn, care este o formă de CV online, și nu numai!  
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DE CE AR TREBUI SĂ VĂ CREAȚI UN PROFIL LINKEDIN?  
Veți avea mai multe posibilități de a găsi un loc de muncă! Prin crearea unui profil 
remarcabil și prin construirea rețelei potrivite, vă deschideți calea către oportunități de 
carieră. Profilul dvs. pe LinkedIn devine o versiune a unui CV online și este obișnuit ca 
angajatorii să caute și să vizualizeze acest profil în timpul procesului de recrutare 
LinkedIn este cel mai mare site de networking profesional disponibil în prezent, folosit 
de cei de la baza ierarhiei până la directorii executivi ai conglomeratelor internaționale. 
 



 

LinkedIn este construit pe premisa simplă, dar eficientă, a rețelelor profesionale, 

ceea ce îl face locul perfect pentru a ajunge la profesioniști de toate vârstele și din 

toate mediile din întreaga lume. LinkedIn oferă o modalitate de a vă conecta cu alți 

profesioniști și vă va ajuta să rămâneți în contact cu milioane de utilizatori. LinkedIn 

este utilizat strict pentru schimbul de cunoștințe, idei și oportunități de angajare și a 

devenit din ce în ce mai mult un instrument de top pentru a ajuta persoanele să-și 

extindă rețelele, precum și o modalitate de a găsi locuri de muncă în domeniul lor. 
 

Deci ai găsit un motiv în plus pentru care să ai un profil LinkedIn! Să citim mai multe: 

Potențialilor angajatori li se poate părea ciudat dacă nu vă aflați acolo. Dacă aplicați 

pentru un loc de muncă, este obișnuit ca aceștia să se uite la profilul dumneavoastră 

de LinkedIn, fie pentru a vedea dacă aveți legături comune care ar putea dezvălui 

cum este să lucrați cu dumneavoastră, fie pentru a rezolva întrebări suplimentare 

referitoare la scrisoarea de intenție și la CV-ul dumneavoastră. În plus, 98% dintre 

recrutori și 85% dintre managerii de angajare folosesc LinkedIn pentru a găsi 

candidați. 

• Gândiți-vă la LinkedIn ca la o versiune mai dinamică și mai vizuală a CV-

ului dumneavoastră. Puteți include informații profesionale tradiționale, cum 

ar fi studiile, data preconizată a absolvirii, experiența profesională, premiile de 

la facultate, cluburile și hobby-urile. Dar, mai degrabă decât să enumerați 

doar aceste informații, LinkedIn vă permite să dezvoltați fiecare punct. Puteți 

împărtăși proiectele de care sunteți deosebit de mândru și puteți chiar să 

faceți un fel de blog acolo. Este, de asemenea, una dintre cele mai influente 

rețele de socializare, cu peste 645 de milioane de membri. 

 

• LinkedIn este ideal pentru a crea conexiuni pentru munca pe cont 

propriu, o bază de clienți, potențiali parteneri sau pur și simplu pentru a 

vă menține deschise perspectivele de angajare. Membrii folosesc site-ul 

pentru a păstra legătura cu asociații de afaceri, clienții și colegii de muncă. 

Dar poate face mult mai mult decât atât - de exemplu, vă poate îmbunătăți 

profilul, vă poate face cunoscut brandul și vă poate ajuta să recrutați 

persoanele potrivite. 

 

• Un cont LinkedIn de bază este gratuit. Conturile premium oferă funcții 

suplimentare, în funcție de nevoile dumneavoastră. Vă puteți seta profilul în 



 

așa fel încât toți utilizatorii LinkedIn să îl poată vedea sau îl puteți seta în 

modul privat. De asemenea, puteți avea un profil public, care poate fi găsit de 

motoarele de căutare externe, astfel încât chiar și persoanele care nu sunt 

înregistrate pe LinkedIn să îl poată vedea. 

 

• ACUM SĂ NE CONCENTRĂM PE COMPLETAREA PROFILULUI 

DUMNEAVOASTRĂ: 

 

Algoritmul de căutare internă al LinkedIn găsește doar profilurile care sunt 

clasificate ca fiind "complete", iar acestea pot obține de peste 20 de ori mai 

multe vizualizări decât profilurile incomplete. Este important, prin urmare, să îl 

completați pe al dumneavoastră. Asigură-te că îți acorzi timpul necesar pentru 

a-ți crea un profil awsome!  

 

• Iată care sunt lucrurile esențiale de care trebuie să ții cont: o fotografie 

de profil de bună calitate, realizată de un fotograf profesionist, sectorul 

de activitate și locul în care lucrezi, un rezumat al identității tale, poziția 

ta actuală cu o descriere a abilităților tale și exemple de cum le-ai folosit, 

istoricul muncii anterioare, detalii despre educație și domeniile de 

expertiză.  

 

Și mai multe sfaturi utile: 

 

• Obțineți un URL personalizat 

Este mult mai ușor să vă faceți public profilul cu o adresă URL personalizată 

(în mod ideal linkedin.com/yourname), pe care o veți găsi în ecranul de 

editare a profilului - în partea de jos a ferestrei gri cu informațiile de bază. 

Trebuie doar să faceți clic pentru a edita. 

 

• Alegeți o fotografie grozavă  

realizată de un fotograf profesionist. O fotografie poate contribui foarte mult la 

transmiterea pasiunii, energiei, carismei, empatiei și a altor abilități care sunt 

greu de descris în scris. 

 

• Domenii de descriere 

Nu ezitați să completați zonele de descriere. Nu enumerați doar titlul postului 



 

și completați zonele de descriere de 1.000 de caractere sub fiecare titlu de 

post și în rezumatul general; enumerați activitatea dumneavoastră 

contractuală și rezultatele pe care le-ați obținut; încărcați sau creați un link 

către exemple ale activității dumneavoastră, cum ar fi videoclipuri YouTube, 

imagini, PDF-uri sau orice alte secțiuni suplimentare, cum ar fi Cursuri, 

Certificări, Brevete sau Voluntariat, care vă permit să prezentați alte 

competențe relevante. 

 

• Scrieți un titlu de calitate 

Asigurați-vă că aceste cuvinte și fraze sunt presărate în tot rezumatul și 

experiența dumneavoastră. 

 

• Obțineți personal 

Faceți-le cunoscute oamenilor valorile și pasiunile dumneavoastră. În 

rezumatul dumneavoastră, vorbiți despre ceea ce faceți în afara serviciului. 

Vreți ca oamenii să dorească să vă cunoască. 

 

• Arată-ți realizările 

Dacă doriți să vă diferențiați de ceilalți candidați la un loc de muncă, atât CV-

ul, cât și profilul dvs. de LinkedIn trebuie să aibă realizări specifice, tangibile și 

cuantificabile. Recrutorii vor să le spuneți de ce sunteți potrivit pentru postul 

respectiv, așa că nu vă sfiiți să subliniați care sunt abilitățile dumneavoastră și 

cum ar ajuta compania lor. 

 

• Rețea 

LinkedIn vă permite să vă conectați cu persoane și organizații profesionale 

din industria dumneavoastră. Aceasta este o modalitate excelentă de a fi la 

curent cu cele mai recente evoluții și de a face schimb de informații cu alte 

persoane din domeniul dumneavoastră. Puteți invita pe oricine să se 

conecteze și să acceptați invitațiile acestora de a se conecta cu 

dumneavoastră, dar aceștia trebuie să aibă propriul cont LinkedIn pentru a 

utiliza site-ul. 

 

• Conexiuni 

LinkedIn salvează conexiunile pe care le faceți într-o listă numită Rețeaua 

mea. Atunci când faceți o nouă conexiune, aveți acces nu numai la profilul 



 

persoanei respective, ci și la conexiunile sale disponibile în mod public. 

Conexiunile dvs. pot scrie "recomandări" pentru profilul dvs. și pot oferi 

"aprobări" pentru competențele dvs., iar dvs. puteți face același lucru în 

schimb. LinkedIn se referă la construirea de relații strategice. Astfel, numărul 

de conexiuni este mai puțin important decât tipul de conexiuni. 

 

• Recomandări  

sunt mărturii personale care pun în evidență abilitățile dumneavoastră 

profesionale. Numărul adecvat este între cinci și zece și le puteți obține 

cerându-le persoanelor cu care ați lucrat. Aprobările sunt simple notificări care 

confirmă faptul că aveți o anumită abilitate, iar dacă o relație vă aprobă pentru 

abilitățile dumneavoastră de comunicare, de exemplu, vă poate ajuta să vă 

evidențiați din mulțime. 

 

• Discuție 

Toți membrii LinkedIn pot înființa sau se pot alătura unor grupuri pentru a 

discuta idei și a împărtăși noutăți din domeniu. Aceasta poate fi o modalitate 

excelentă de a vă dezvolta rețeaua profesională. Puteți utiliza bara de căutare 

din partea de sus a paginii de profil pentru a căuta grupuri interesante la care 

să vă alăturați sau puteți găsi grupuri noi prin intermediul celor la care v-ați 

alăturat deja. În calitate de membru al unui grup, vă puteți alătura 

conversațiilor din grup, puteți pune întrebări și puteți trimite mesaje celorlalți 

membri. 

 

• Navigare 

LinkedIn poate fi folosit și pentru a căuta locuri de muncă. Pe lângă faptul că 

navighează printre anunțurile de angajare, multe persoane îl folosesc ca 

instrument de cercetare. Să presupunem că aveți două oferte de muncă pe 

masă, de exemplu. Puteți folosi LinkedIn pentru a afla mai multe despre 

potențialii dvs. noi șefi și colegi și pentru a vă face o idee despre cultura 

corporativă a organizațiilor. 

 

• Conturi PremiumUn  

cont Premium Career vă permite să căutați și mai eficient oportunități de 

angajare care corespund preferințelor și aptitudinilor dumneavoastră și să 

aflați cine v-a consultat profilul în ultimele 90 de zile. 



 

Pentru a profita la maximum de LinkedIn nu trebuie să îl folosiți doar atunci 

când doriți ceva anume. În general, este bine să rămâneți activ chiar și atunci 

când nu aveți un scop măreț. Reamintiți-le contactelor dvs. că faceți o treabă 

bună, împărtășind în mod regulat linkuri relevante pentru alte persoane din 

sectorul dvs. de activitate, menținându-vă profilul la zi și actualizându-vă 

profilul atunci când sunteți angajat pentru un nou post sau când aveți o altă 

realizare pe care să o lăudați. 
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CONCLUZIE  

 
În concluzie, învățarea modului de utilizare a LinkedIn vă poate oferi conexiuni profesionale puternice și vă 
poate stimula reputația online mai bine decât majoritatea celorlalte resurse de rețele sociale. În zilele noastre, 
așa cum un CV este necesar pentru un interviu de angajare, o prezență online profesională este necesară 
pentru orice fel de oportunitate de carieră. Profilul LinkedIn, realizat corect, poate fi un CV online și poate 
contribui la asigurarea faptului că munca bună pe care o faceți este recunoscută public și că ceilalți știu cum 
să vă contacteze cu oportunități relevante. 



 

TRANZACȚIONAL VS RELAȚIONAL: CARE DINTRE ELE EȘTI? 

 
 

La locul de muncă, în afaceri, în conducere, dar și în viața privată, 
construim relații care pot fi numite "tranzacționale" și "relaționale". 
Termenul de relație tranzacțională este adesea folosit în afaceri. 
 

MARKETINGUL TRADIȚIONAL este tranzacțional, cu accent pe 

realizarea vânzării, adesea o vânzare unică.   

 

Marketingul de RELAȚIE se concentrează pe construirea și menținerea 

unei legături reciproc avantajoase între întreprindere și client. 

 

Așadar, care este diferența dintre aceste două abordări? 

Abordarea tranzacțională înseamnă o abordare centrată pe sine - ce 

primesc? Dacă eu câștig, tu trebuie să pierzi, vreau să câștig cu orice 

preț, trebuie să înțelegi punctul meu de vedere. Abordarea relațională 

reprezintă construirea, susținerea și conectarea. Întrebarea este - Ce pot 

 

Modul în care alegeți să vă comercializați afacerea, comunicarea sau produsul poate face o 
mare diferență. Dacă alegeți o comunicare tranzacțională sau relațională depinde de tipul de 
produse. O vânzare unică are nevoie de tehnici de marketing diferite față de atragerea 
clienților care vor reveni pentru mai multe achiziții și vor rămâne loiali afacerii 
dumneavoastră. În cele mai multe cazuri, se folosește un amestec de comunicare 
tranzacțională și relațională. Așadar, ce comunicare veți folosi? 



 

să ofer? Amândoi câștigăm sau amândoi pierdem împreună. Această 

abordare se referă la înțelegerea punctelor de vedere ale celorlalți, este 

orientată spre persoană, acceptare și despre generozitate. În marketing, 

abordarea relațională se referă la clienții pe termen lung, la obiective mai 

largi, la retenție, la relații semnificative, la concentrarea pe cum să spui și 

nu pe ce să spui, la personalizare și la a te gândi cum e să fii în locul 

celuilalt. Așadar, întrebarea este când să folosim abordarea 

tranzacțională și când cea relațională? 

 

Ambele abordări pot fi eficiente și benefice, dar în situații diferite. O 

relație tranzacțională are un impact pe termen scurt. În afaceri, aceasta 

este ghidată de o idee: "Obțineți vânzarea, cu orice preț". Accentul este 

pus pe câștigarea noastră, fără să ne gândim prea mult la nevoile celei 

de-a doua persoane implicate sau la viitorul pe termen lung. 

 

O relație relațională este o relație pe termen lung.  Ne pasă de ceilalți, 

iar în afaceri, reprezentanții de vânzări ajung să își cunoască clienții, 

nevoile și dorințele acestora, în limita unui motiv.  

 

Putem demonstra acest lucru în următorul exemplu. O mamă singură are 

nevoie de un frigider nou. O vânzare tranzacțională va presupune să o 

convingă să cumpere un frigider scump, cu cea mai recentă tehnologie 

modernă, de care nu are nevoie și pe care probabil nu și-l poate permite. 

Vânzarea dură o face să o cumpere oricum, iar ea pleacă stresată de 

câți bani tocmai a cheltuit. Probabil că nu se va mai întoarce niciodată în 

acel magazin. În cazul vânzării relaționale, vânzătorul ar înțelege, prin 

discuția cu clientul, că banii sunt puțini și, în schimb, îi vinde un model 

mai mic, dar fiabil, cu un număr redus de reclamații. 

 



 

Clienta este atât de recunoscătoare încât își descrie experiența pe 

rețelele de socializare, recomandând cu căldură acest magazin și 

revenind atunci când va avea nevoie de un alt dispozitiv în viitor. 

 

Să ne gândim acum la interacțiunile tale cu oamenii din viața ta. 

Construiți relații satisfăcătoare sau relații tranzacționale? Comunicarea 

dumneavoastră este în principal relațională sau tranzacțională? 

COMUNICAREA RELAȚIONALĂ se caracterizează prin ascultarea 

celuilalt, discutarea subiectelor și împărtășirea vulnerabilității. 

Încercăm să găsim zone comune și să construim conexiuni. 

 

COMUNICAREA TRANZACȚIONALĂ este directă și orientată spre 

obiective pe termen scurt. Este utilă atunci când trebuie doar să obținem 

ceva. Ce tip de comunicare să alegem și când? 

Poate fi foarte solicitantă atunci când doriți doar să vă conectați cu un 

membru al echipei pentru a stabili niște sarcini de lucru și să discutați 

exhaustiv subiecte care nu țin de muncă. Pe de altă parte, atunci când 

toată comunicarea se rezumă doar la întrebări și cereri rapide, 

umanitatea dispare, iar oamenii nu se simt confortabil la locul de muncă. 

Atunci când conduceți o echipă, puteți pune întotdeauna o întrebare 

simplă în cadrul ședinței: Ce mai faceți? Există momente în care avem 

nevoie ca sarcinile să fie îndeplinite rapid, dar pentru toate celelalte 

momente, acordați-vă câteva secunde pentru a întreba persoana din fața 

dumneavoastră cum se simte. Pe termen lung, acest lucru vă va aduce 

multe beneficii. 

Există momente în care avem nevoie ca sarcinile să fie îndeplinite rapid, 

dar pentru toate celelalte momente, acordați-vă câteva secunde pentru a 

întreba persoana din fața dumneavoastră cum se simte. Pe termen lung, 

acest lucru vă va aduce multe beneficii. 

 

Cum să treci de la tranzacțional la relațional 



 

Fiți în locul clientului 

 

Atunci când luați orice decizie cu privire la afacerea dvs. și la experiența 

clienților, este esențial să vă gândiți mai întâi din perspectiva clientului și 

să porniți de la aceasta. 

Experiența lor este cea mai importantă, așa că, dacă se face ceva care 

aduce beneficii în primul rând unei afaceri, s-ar putea să nu corespundă 

percepției lor. Fiți un avocat al clienților dvs. și încurajați întreaga echipă 

să facă la fel. 

 

 

La final, să rezumăm diferențele dintre abordarea tranzacțională și 

cea relațională. 

1. Profesional vs. prietenos 
2. Interesul propriu vs. interesul reciproc 
3. Ceea ce primești vs. ceea ce dai 
4. Rămâneți în contact vs. Rămâneți informați 
5. Înțelegerea procesului vs. Înțelegerea persoanei din proces 
6. Judecarea rezultatelor vs. evaluarea relației 
7. Câștigarea conflictului vs. Rezolvarea conflictului 
8. Acord vs. Acceptare 
9. Evaluați rezultatele vs. Evaluați cum se simte celălalt în legătură 

cu rezultatele 

. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comunicarea este procesul prin care o persoană trimite un mesaj și o altă 
persoană îl primește și îl înțelege. Stilul dvs. de comunicare ajută la determinarea 
faptului că receptorul înțelege mesajul pe care l-ați intenționat. Acest lucru pune 
povara responsabilității pentru comunicare pe dumneavoastră, în calitate de 
expeditor. 



 

 
 
 
 
 

ÎMBRĂȚIȘAREA POTENȚIALULUI TĂU    

 

Dar ce înseamnă mai exact potențialul? 

 
Conform Dicționarului Webster, potențial înseamnă pur și simplu 
"posibil sau posibilitate". Potențialul se referă la abilitate, este ceva 
ce se află deja în noi, avem potențial, avem abilitățile sau calitățile 
de a face lucruri, de a deveni în viitor cineva care nu suntem în 
prezent. 

 

De ce ar trebui să ne analizăm potențialul? Știind la ce te pricepi și care 

sunt lucrurile care te fac să progresezi, te va ajuta să găsești un loc de 

muncă care să se potrivească cu personalitatea ta și, astfel, îți va face 

viața mai satisfăcătoare și mai împlinită. 

 

Așadar, haideți să vă aflăm potențialul. Acordați-vă suficient timp pentru 

a vă gândi la răspunsuri și pentru a le scrie. 

 
Fiecare ființă umană, fără excepție, are capacitatea incredibilă de a-și 
realiza potențialul: de a se simți încrezătoare, bucuroasă și împlinită. 
Mulți dintre noi au sentimentul că există un loc de muncă care ne-ar putea 
satisface în mod corespunzător, permițându-ne să ne dezvoltăm 
potențialul și talentul. Dar nu suntem siguri cu privire la ce anume ar 
putea fi acest loc de muncă ideal - și care sunt cu adevărat talentele și 
interesele noastre. 
 
 

 



 

 

Prima întrebare este: Ce vă place să faceți?  

Gândește-te la un moment din viața ta în care te-ai simțit foarte mulțumit 

sau împlinit. Care a fost acel moment? De ce v-ați simțit astfel? Care 

sunt hobby-urile dumneavoastră? La ce vă pricepeți? Pasiunea dvs. într-

un anumit domeniu vă va spori abilitățile de a vă realiza în activitățile 

conexe. Sunteți motivat și entuziast să vă atingeți obiectivul. 

 

A doua întrebare este Ce spun alții despre tine? Ceea ce văd ceilalți 

ca fiind punctele tale forte vor fi, cel mai probabil, domeniile în care te 

descurci bine. Obțineți informații valoroase ascultând comentariile 

celorlalți despre dumneavoastră și despre dumneavoastră. 

 

Următoarea întrebare este Care este cariera ta de vis? Este ceva din 

copilărie pe care ți-ai dorit dintotdeauna să o faci sau este ceva ce ai 

pus la limită pentru că ai crezut că nu este posibil de realizat. Imaginați-

vă că faceți ceva la care ați îndrăznit doar să visați. Concentrează-te pe 

punctele tale forte și nu pe cele slabe. Nu vă faceți prea multe griji dacă 

viziunea este sau nu realistă. 

 
Ultima întrebare - Există în anturajul tău cineva care poate fi un 

mentor pentru tine? Aceasta poate fi o persoană care se pricepe într-

un domeniu care vă interesează și care vă va ajuta să vă cultivați 

interesul sau talentul. Gândește-te la cei care, în ochii tăi, și-au atins 

potențialul maxim sau sunt genul de persoană care vrei să fii tu. Când 

găsiți o astfel de persoană, studiați modul în care se comportă și modul 

în care gândește și adoptați acele aspecte care vă plac. Inspirația pe 

care v-o oferă vă va ajuta să vă realizați potențialul. Întrebați-i cum au 

obținut succesul și ce abilități și puncte forte au folosit pentru a-și atinge 

obiectivele. 

 



 

Atunci când vă analizați potențialul, este bine să fiți atenți la unele 

moduri de gândire care vă pot împiedica să vă descoperiți potențialul. 

Unul dintre ele este generalizarea. De exemplu, dacă lucrezi la ceva, dar 

implică mulți pași și îți ia mult timp să-l termini, te poți trezi generalizând: 

"Nu-mi voi termina niciodată lucrarea pentru că sunt un ratat". 

 

 

Următoarea barieră în calea descoperirii potențialului tău este "să 

te consideri". Această capcană a gândirii vă face să vă simțiți ca și cum 

ar trebui să vă ridicați la nivelul valorilor altora. Te poate ține departe de 

adevăratul tău potențial, deoarece îți bazezi acțiunile pe ceea ce simți că 

"ar trebui" să faci, mai degrabă decât pe ceea ce ți se pare corect să 

faci. 

 

Ceea ce ne descurajează de obicei să facem primii pași este 

căutarea perfecționismului. Oricât de bun ai fi la ceva, întotdeauna va 

exista cineva mai bun decât tine. Nevoia de a fi perfect nu ar trebui să 

vă împiedice să vă atingeți potențialul. Încercarea de a fi cel mai bun nu 

va face decât să vă încurce obiectivele și să vă lase frustrat. 

 

 

Acum, când v-ați descoperit potențialul, este esențial să vă stabiliți 

obiectivul și să precizați pașii viitori. Atunci când vă stabiliți 

obiectivele personale, asigurați-vă că acestea sunt semnificative pentru 

dumneavoastră, prin valorile dumneavoastră și apoi împărțiți-le în părți 

pe care le puteți realiza. Cu cât obiectivul este mai specific, cu atât este 

mai probabil să îl atingeți.  

 

Răspunsul la următoarele întrebări vă va ajuta să planificați modul în 

care vă veți atinge obiectivul. Unde mă aflu acum? Unde vreau să fiu? 

Cum voi ajunge acolo? Ce obstacole mă pot împiedica să ating 



 

obiectivul? Care dintre valorile, credințele și obiceiurile mele pot fi 

esențiale pentru a implementa aceste schimbări. Ce m-ar putea ajuta să 

depășesc aceste obstacole? 

 

Nu vă mulțumiți să răspundeți că ceva este greșit sau definitiv și 

încercați să găsiți o soluție. Atunci când vă gândiți la valorile 

dumneavoastră, încercați să faceți diferența între valorile de bază care 

ar trebui să fie în concordanță cu realizarea potențialului și valorile care 

pot persista din copilărie sau care sunt cel mai des venerate în 

societate, dar care nu se armonizează cu dumneavoastră. 

 

Fii pozitiv! Păstrați-vă o mentalitate de creștere. Credeți că puteți 

munci din greu pentru a vă îmbunătăți abilitățile și nivelul de 

îndemânare. Acceptați greșelile și criticile și învățați din ele. Nu credeți 

că abilitățile sunt fixe sau de neschimbat. Monitorizați modul în care 

gândiți. Atunci când vorbiți cu dumneavoastră despre progresul 

obiectivului dumneavoastră, observați dacă sunteți optimist sau 

pesimist. 

 

Dacă vă surprindeți spunând lucruri despre obiectivele dvs. de genul "nu 

va funcționa niciodată", încercați să gândiți mai pozitiv. Succesul vine 

adesea dintr-o serie de încercări. Cea de-a douăzecea încercare sau 

chiar cea de-a suta încercare ar putea fi momentul în care veți atinge 

succesul. Prima carte Harry Potter a lui J.K. Rowling a fost respinsă de 

12 ori înainte de a fi publicată. 

 

Gândiți în mod realist. Este important să realizezi că atingerea 

potențialului tău maxim nu se va întâmpla peste noapte. Păstrați-vă 

așteptările realiste. Concentrează-te pe obiectivele și sarcinile mai mici, 

pe măsură ce lucrezi pentru. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
CONCLUZIE 

Toată lumea are propriul potențial și o mulțime de vise. Nu toată lumea 
este conștientă de aceste posibilități, dar, din fericire, există instrumente 
care ne vor ajuta să le descoperim potențial. Puteți porni într-o călătorie 

spre visele dumneavoastră și puteți planifica un pic mai realist. Avem 
doar o singură viață pe lumea asta și ar fi păcat să o irosim cu potențialul 

nostru neexploatat. "Gândește în stil mare și nu-i asculta pe cei care îți 
spun că nu se poate face. Viața este prea scurtă pentru a gândi la scară 

mică." -Tim Ferriss 
 

 



 

ÎNCEPEREA UNEI AFACERI ONLINE  

 
Internetul este un teren de joacă mare, cu un asemenea 
potențial, este un loc imens cu oportunități! Dar nu uita că 
trebuie să creezi conținut foarte original pentru a fi vizibil! Dacă 
vei afla ce produs sau conținut vei face, te vei bucura de o muncă 
grea, plină de libertate și plină de beneficii pe care ți le poate oferi 
un job online. 
 
LIBERTATEA 
Fiecare are o definiție diferită a libertății, pentru că este total 
unică.  
Dar ce părere aveți despre: 
 -Puteți lucra de unde doriți 
 -Puteți alege cu cine lucrați 
 -Puteți face munca pe care o iubiți  

 

Internetul este locul tău de joacă! Intrați pe internet. Internetul a creat o 

nouă economie care este accesibilă tuturor. Creșterea sa explozivă și 
dimensiunile sale au schimbat deja percepția noastră asupra modului 
tradițional de a face afaceri. Mulți antreprenori sunt atrași de afacerile online 
datorită libertății pe care o oferă. Tehnologie modernă, laptopuri, tablete, 
aplicații de afaceri. E-business sau afaceri online înseamnă tranzacții 
comerciale care au loc online cu ajutorul internetului. Termenul de e-business 
a apărut în anul 1996. E-business este o abreviere pentru afaceri electronice. 
Astfel, cumpărătorul și vânzătorul nu se întâlnesc personal, produsul poate fi 
și în formă online. 
 
 

 

 



 

AFACERI ONLINE 

 
O afacere online este atât de populară astăzi și este ușor de 
început. Aveți nevoie doar de un computer și de o conexiune la 
internet. Nici măcar nu aveți nevoie de experiență tehnică, 
deoarece astăzi există o mulțime de instrumente pe care le 
puteți folosi. Nu este nevoie nici de experiență în afaceri sau 
marketing. Și poți locui oriunde dorești, îți poți stabili propriul 
program și îți poți alege propriul ritm de lucru în funcție de cât 
de repede sau de mare vrei ca afacerea ta să crească.  
 
Care sunt investițiile inițiale într-o afacere online? 

• Nu aveți nevoie de un capital de pornire foarte mare. Puteți 
pune pe picioare multe afaceri pe internet fără niciun ban, 
deoarece foarte multe servicii gratuite facilitează această 
posibilitate. De exemplu, puteți înființa un site web sau un 
blog gratuit folosind WordPress. 

 
Care sunt cele mai bune modalități de a începe o afacere online?  

• Posibilitățile sunt, de exemplu, video online, blogging, drop 
shipping, marketing afiliat sau produse de informare. Să 
vorbim acum în detaliu despre fiecare domeniu. 

 
VIDEO ONLINE 
 
YouTube este unul dintre cele mai populare site-uri web, cu 
peste 2 miliarde de utilizatori, iar tu poți profita de amploarea 
YouTube pentru a face bani online. Conținutul unui videoclip ar 
trebui să fie util și să reflecte experiența, cunoștințele și 
perspectivele dumneavoastră într-un domeniu despre care știți 
mai multe decât alții. Ceea ce vă va crea venitul sunt veniturile 
din reclame. 
 
Primul pas este să vă creați un cont YouTube și să începeți să 
încărcați videoclipuri. Apoi, activați monetizarea în setările 
YouTube. Acest lucru îi dă undă verde lui Google pentru a include 
scurte anunțuri AdSense cu videoclipurile dvs., pe care le-ați 



 

văzut dacă ați vizionat un videoclip YouTube. Atunci când 
spectatorii dau clic pe aceste anunțuri, sunteți plătit. 
 
O altă oportunitate de a face bani cu un canal YouTube este prin 
sponsorizări plătite. Construiește-ți un număr suficient de mare 
de urmăritori și companiile vor fi mai mult decât fericite să te 
plătească pentru a le promova sau menționa produsele și 
serviciile în videoclipurile tale. 
 
BLOGGING 
 
Condiția prealabilă pentru blogging este expertiza sau pasiunea 
pentru un subiect pe care intenționați să îl împărtășiți online. 
Puteți crea subiecte de tip "cum să faci", liste de top 10 sau 
articole cu sfaturi și trucuri. Cu un serviciu precum Blogger 
(www.blogger.com), vă puteți deschide un blog complet gratuit. 
De asemenea, puteți să vă creați propriul site și să vă asigurați 
propria găzduire la un preț redus. 
 
Cum poți câștiga bani din blogging? Pe blogul tău pot apărea 
anunțuri de tip pay-per-click și de fiecare dată când cineva face 
clic pe un anunț, tu câștigi câțiva cenți sau mai mult. Pentru 
plasarea anunțurilor, trebuie să obțineți un cod de la Google, să îl 
plasați pe site-ul dvs. web - și anunțurile vor apărea automat pe 
blogul dvs. Google va afișa doar anunțurile care sunt relevante 
pentru blogul dvs., astfel încât să fie o experiență bună pentru 
vizitatorii dvs. și să maximizeze numărul de clicuri pe care le 
obțineți, ceea ce înseamnă mai multe venituri. 
 
LIVRARE CU LIVRARE DIRECTĂ 
 
Livrarea drop shipping este o metodă de gestionare a lanțului de 
aprovizionare în care comerciantul cu amănuntul nu păstrează 
bunurile în stoc, ci transferă comenzile și detaliile de expediere 
ale clienților săi fie către producător, fie către un alt comerciant 
cu amănuntul, fie către un angrosist, care apoi expediază 
bunurile direct către client. Ca și în cazul comerțului cu 



 

amănuntul, majoritatea comercianților cu amănuntul își 
realizează profitul din diferența dintre prețul cu ridicata și cel cu 
amănuntul. 
Cum funcționează? 
Listați produsele de vânzare pe site-ul dvs. web sau pe o 
platformă precum Amazon, eBay sau Etsy. Atunci când unul 
dintre clienții dvs. face o achiziție, achiziționați produsul de la o 
companie terță la un preț mai mic. Nu aveți niciun risc aici de a 
cumpăra inventarul, deoarece vânzarea a fost deja făcută. Apoi, 
expeditorul dvs. de drop shipper trimite produsul către client. 
 
MARKETING AFILIAT 
 
În cazul marketingului afiliat, oferiți produsele spre vânzare, de 
exemplu, pe blogul dvs. sau pe site-ul dvs. de comerț electronic. 
Fiecare produs are un link unic care duce la contul dvs. cu 
partenerul dvs. de afiliere. Un potențial client care face clic pe link 
este direcționat către coșul de cumpărături al partenerului dvs. 
pentru a efectua plata. Odată ce cumpără, această achiziție este 
înregistrată și primiți un comision. Singurele dvs. costuri vor fi 
cele de marketing și publicitate pentru a conduce traficul și a 
genera vânzarea. 
 
Diferența cheie dintre acest lucru și transportul maritim este că 
modelul de afaceri este chiar mai puțin implicat. Tot ceea ce 
trebuie să faceți este să oferiți un link pe care clientul să facă clic, 
iar comerciantul se ocupă de tot: facturare, onorarea comenzilor, 
serviciul clienți etc. 
 
PRODUSE DE INFORMARE 
 
Într-o afacere online, nu trebuie să vindeți doar produse fizice. De 
asemenea, este posibil să vindeți produse digitale de informare. 
Cele mai populare formate includ: audio - de exemplu, o 
teleconferință înregistrată, un interviu sau un curs; video - un 
webinar înregistrat, un how-to, un interviu; sau text - un e-book, o 
broșură de instrucțiuni sau un ghid de călătorie. 



 

 
Veniturile din produse de informare sunt venituri pasive - 
primești bani chiar dacă nu lucrezi tot timpul, deoarece pui 
aceste produse la vânzare pe site-ul tău, iar un client le poate 
cumpăra și descărca oricând, în mod automat. 
 
Acestea sunt doar cinci exemple, dar există o mulțime de altele. 
Poate că faceți parte din categoria celor meșteșugari și știți să 
tricotați, să pictați, să sudați, să sculptați sau să coaseți și vă puteți 
vinde produsele artizanale pe Etsy. Poate că aveți niște 
cunoștințe speciale pe care le puteți transmite altor persoane și 
puteți deveni consultant sau expert online. 
 
MAGAZIN ONLINE 
 
Înainte de a începe să înființați un magazin online, asigurați-vă că 
ați finalizat acești pași: 
Efectuați studii de piață. Asigurați-vă că vă aflați pe o piață 
profitabilă și urmăriți tendințele actuale. 

• Finalizați produsele care urmează să fie vândute. 
• Identificați-vă baza de clienți - și segmentați-vă audiențele. 
• Începeți cercetările cu privire la platforma de comerț 

electronic pe care doriți să vindeți - cum ar fi propriul 
magazin online, Amazon, eBay, Facebook, Instagram, 
Pinterest și alte site-uri de pe care clienții cumpără de 
obicei. 

• Creați conținut de înaltă calitate pentru produse, inclusiv 
descrieri de produse și imagini. 

• Creați o strategie de marketing pentru potențialii 
dumneavoastră clienți, astfel încât să puteți atrage trafic 
către magazin. 

 
Începerea unei afaceri este unul dintre cele mai entuziasmante, 
dar și mai înfricoșătoare lucruri pe care le poți face în viață. 
Recompensele pot fi abundente - urmarea unei pasiuni de o 
viață, faptul de a fi propriul tău șef, furnizarea unui serviciu care 



 

este important pentru tine, îmbunătățirea vieții clienților tăi și 
multe altele. Mult noroc!  
 

CONCLUZIE 
 
În concluzie, deținerea și menținerea unei afaceri online 
le oferă antreprenorilor libertatea de a face bani de 
oriunde din lume. Cu toate acestea, este foarte important 
să faceți cercetări, să detectați o afacere online profitabilă 
și să găsiți o idee de afacere care să se potrivească cu 
abilitățile și punctele dumneavoastră forte. 
 

DELEGARE EFICIENTĂ  

 

 
Delegarea este una dintre cele mai importante abilități de management și este 

un ajutor foarte util pentru planificarea succesiunii, dezvoltarea personală, 

precum și pentru căutarea și încurajarea promovării. 

 
Să știi cum să delegi eficient este ceea ce îi deosebește pe liderii stresați, suprasolicitați și 
neinspirați de cei care își iubesc meseria și își motivează echipele pentru a obține succese 
mari. În calitate de lider, există întotdeauna mult mai multe solicitări care îți cer atenția decât 
ai timp să faci. Dacă aveți impresia că sunteți singurii care vă puteți ocupa de volumul de 
muncă, inevitabil unele lucruri vor scăpa printre degete. Cu toate acestea, dacă delegați 
sarcini care nu necesită expertiza și/sau autoritatea dumneavoastră, vă puteți concentra pe 
inițiativele cele mai importante, asigurându-vă în același timp că toate proiectele și sarcinile 
diverse sunt îndeplinite. Acest lucru creează cinci beneficii puternice ale unei delegări 
eficiente. 
 



 

Ce presupune mai exact delegarea? A delega înseamnă a atribui responsabilitatea 

și autoritatea unei alte persoane pentru a finaliza sarcina în cauză, păstrând totuși 

responsabilitatea generală pentru succesul acesteia.  

 

Și de ce este benefic să folosim delegarea în munca noastră?  

În fiecare zi, responsabilitățile se acumulează. O mulțime de îndatoriri gestionate de 

o singură persoană poate duce la decizii greșite care influențează în mod negativ 

operațiunile companiei. Dar este, de asemenea, un proces cu două sensuri! Este 

modul în care creștem la un loc de muncă - faptul că ni se încredințează mai multe 

sarcini ne permite să acumulăm experiență pentru a prelua responsabilități mai mari. 

 

Utilizarea delegării poate aduce trei beneficii principale - eficiență, dezvoltare 

și responsabilizare. Atunci când transferați o sarcină către persoane cu 

competențe, economisiți timp. Atunci când transmiteți competențele și abilitățile dvs. 

altor membri ai echipei și apoi îi delegați să își folosească abilitățile învățate, 

contribuiți la dezvoltarea lor. 

  

Prin împuternicire, le permiteți celorlalți să devină experți în ceea ce fac, chiar dacă 

aceștia vă depășesc abilitățile. Dezvoltarea lor personală duce la succesul general al 

echipei. Atunci când subordonaților li se permite să ia decizii pe cont propriu, aceștia 

acceptă responsabilitatea. Acest lucru, la rândul său, le îmbunătățește încrederea în 

sine și performanța generală. 

 

De ce abilități aveți nevoie pentru a delega eficient? 

COMUNICARE - înseamnă o descriere clară a ceea ce trebuie făcut. ÎNCREDINȚĂ - 

pentru că trebuie să aveți încredere în persoanele cărora urmează să le fi delegată o 

sarcină și onestitate - deoarece trebuie să prezentați echipei așteptările 

dumneavoastră. 

 

Înainte de delegare, este recomandabil să răspundeți la următoarele întrebări: Ce 

sarcini sunt de delegat? Care este persoana cea mai eficientă căreia să i se delege? 

Ce așteptări am de la această sarcină? Și ar trebui, de asemenea, să vă asigurați că 

subordonații își înțeleg sarcinile și toate obiectivele organizației. 

 

Deci, care sunt etapele unei delegări de succes? 

 



 

1. DEFINIȚI SARCINA 

Confirmați în mintea dumneavoastră că sarcina este potrivită pentru a fi delegată. 

Îndeplinește criteriile de delegare? 

 

2. SELECTAȚI PERSOANA SAU ECHIPA 

Care sunt motivele pentru care ați delegat către această persoană sau echipă? Ce 

vor obține din asta? Ce veți obține dumneavoastră? 

 

3. EVALUAREA CAPACITĂȚII ȘI A NEVOILOR DE FORMARE 

Este cealaltă persoană sau echipa de persoane capabilă să îndeplinească sarcina? 

Înțeleg ei ce trebuie făcut? În caz contrar, nu puteți delega. 

 

4. EXPLICAȚI MOTIVELE 

Trebuie să explicați motivul pentru care postul sau responsabilitatea respectivă este 

atribuită unei alte persoane. Și de ce la acea persoană sau persoane? Care este 

importanța și relevanța acesteia? Unde se încadrează în schema generală a 

lucrurilor? 

 

5. REZULTATELE SOLICITATE DE STAT 

Ce trebuie realizat? Clarificați înțelegerea prin obținerea de feedback din partea 

celeilalte persoane. Cum va fi măsurată sarcina? Asigurați-vă că ei știu cum 

intenționați să decideți că sarcina este îndeplinită cu succes. 

 

6. SĂ IA ÎN CONSIDERARE RESURSELE NECESARE 

Discutați și conveniți asupra a ceea ce este necesar pentru a face treaba. Luați în 

considerare oamenii, locația, spațiile, echipamentele, banii, materialele, alte activități 

și servicii conexe. 

 

7. CONVENIȚI ASUPRA TERMENELOR LIMITĂ 

Când trebuie să fie terminată lucrarea? Sau, dacă este o sarcină continuă, când sunt 

datele de revizuire? Și dacă sarcina este complexă și are părți sau etape, care sunt 

prioritățile? Metodele de verificare și control trebuie convenite cu cealaltă persoană. 

Dacă nu se ajunge la un acord în prealabil, această monitorizare va părea o 

interferență sau o lipsă de încredere. 

 

8. FEEDBACK PRIVIND REZULTATELE 



 

Este esențial ca persoana să știe cum se descurcă și dacă și-a atins obiectivele. În 

caz contrar, trebuie să analizați împreună cu persoana în cauză motivele pentru care 

lucrurile nu au decurs conform planului și să rezolvați problemele. După finalizarea 

sarcinii, întrebați întotdeauna echipa cu privire la ceea ce crede că ar trebui făcut 

pentru rezultate viitoare mai bune. Dacă sunteți destinatarul sarcinilor, aveți 

posibilitatea de a "gestiona în sus" și de a sugera îmbunătățiri ale procesului. 

 

 

 

Delegarea poate fi pusă în aplicare la diferite niveluri. Există o gamă largă de 

libertate variabilă pe care o puteți conferi celeilalte persoane. Cu cât cealaltă 

persoană este mai experimentată și mai fiabilă, cu atât mai multă libertate îi puteți 

acorda. Cu cât sarcina este mai critică, cu atât trebuie să fiți mai precaut în ceea ce 

privește acordarea unei mari libertăți, mai ales dacă locul de muncă sau reputația 

dumneavoastră depind de obținerea unui rezultat bun. Aveți grijă să alegeți cel mai 

potrivit stil pentru fiecare situație. 

 

Pentru o bună delegare trebuie să fii un bun motivator. 

 

MOTIVAȚIA a fost definită ca fiind "impulsul de a satisface o anumită nevoie" sau 

"impulsul unei persoane de a acționa într-un anumit mod". 

 

Înțelegerea și utilizarea cu succes a motivației necesită o conștientizare a oamenilor 

și onestitate în ceea ce privește obiectivele liderului și ale organizației. 

 

În timp ce stimulii externi pot fi aplicați și pot fi eficienți pentru o perioadă limitată de 

timp, adevărata motivație este un răspuns intern și generat individual. Un lider 

eficient va căuta să identifice, să înțeleagă și să dezvolte acele caracteristici ale 

personalului care le vor permite să lucreze împreună ca o echipă pentru a-și atinge 

obiectivele. 

 

Acest lucru ne conduce la delegare. Abilitatea de a face lucrurile prin delegare 

eficientă este o piatră de temelie a unui bun management de sine. Este, de 

asemenea, o parte esențială pentru a obține cele mai bune rezultate de la oamenii 

dumneavoastră.  

 



 

Noi delegăm pentru că: 

 

• Câștigăm mai mult timp pentru activități importante. 

• Îi dezvoltăm și îi motivăm pe ceilalți. 

• Suntem capabili să ne folosim de competențele de specialitate ale altor 

persoane. 

• Asigurăm o repartizare uniformă a muncii în cadrul echipei noastre. 

• Lucrurile se rezolvă rapid prin activități simultane. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

FREELANCING 
 
 

 

CONCLUZIE 

 
Delegarea este o abilitate care poate fi îmbunătățită prin timp, 
efort și practică. Ea poate fi un instrument foarte eficient nu 
numai pentru a economisi timp, ci și pentru creșterea propriilor 
competențe și atingerea obiectivelor. 



 

 

 

O carieră de liber profesionist vă oferă o mulțime de opțiuni într-o 
serie de domenii, dar munca pe cont propriu nu este pentru 
toată lumea. Pasiunea și motivația sunt factori-cheie pentru 
succes. Să fii propriul tău șef nu este o plimbare în parc, iar 
perseverența este deosebit de importantă atunci când ești la 
început de drum. 
 
Trebuie să fii pregătit să lucrezi multe ore și să te aștepți la un 
echilibru între viața profesională și cea privată, care este mai mult 
orientat spre muncă. De asemenea, trebuie să fiți capabil să vă 
structurați și să vă organizați munca în mod eficient, precum și să 
vă gestionați eficient timpul. 

 
FREELANCING-ul este, practic, un mod diferit de a lucra. În loc să 
fie angajați de o companie într-un anumit loc de muncă, liber-
profesioniștii sunt independenți și își găsesc de lucru printr-o 
varietate de surse. Clienții angajează un freelancer pentru a 
finaliza o sarcină, un proiect sau un serviciu pentru ei.  
 
ATUNCI CÂND LUCREZI CA FREELANCER, NU AI UN ȘEF, CI EȘTI 
PROPRIUL TĂU ȘEF. 

 
Freelancing-ul se poate face atât online, cât și offline. În ceea ce 
privește freelancingul online, vă puteți face un cont de freelancer 

POATE FI UN FREELANCING PENTRU TINE? 
Unul dintre cele mai mari avantaje ale lucrului independent ca 
freelancer este libertatea de a alege și de a merge mai departe fără 
restricții. Prin freelancing este foarte simplu pentru o persoană să 
aleagă tipul de muncă în funcție de ceea ce o interesează și îi aduce 
cele mai multe beneficii. Freelancingul le dă posibilitatea persoanelor 
să ducă stilul de viață mult căutat pe laptop. Acesta vine cu o imensă 
libertate de a lucra oricând, de oriunde din lume, atâta timp cât munca 
este bine făcută și la timp.  



 

și un profil în funcție de abilitățile dumneavoastră pe diferite site-
uri de freelancing, cum ar fi "Upwork" și "freelancer", care ajută 
freelancerii să intre în contact cu întreprinderi din întreaga lume.   

 
Locurile de muncă independente pot varia de la contracte plătite 
o singură dată până la muncă repetată și constantă, săptămânală 
sau lunară. Avantajul de a fi freelancer este că poți alege dacă vrei 
să lucrezi cinci ore în plus pe săptămână sau 20 de ore în plus. 
Puteți căuta și aplica pentru cât de multe sau cât de puține 
proiecte doriți. 

 
În timp ce liber-profesioniștii acceptă contracte de muncă pentru 
companii și organizații, ei sunt în cele din urmă liber-profesioniști. 
Freelancerii nu sunt considerați "angajați" de către companiile 
pentru care lucrează, ci mai degrabă "contractori". 

 
 

Care sunt pașii esențiali pentru a-ți începe cariera de freelancer? 
• Așadar, condiția prealabilă este de a cunoaște ceva care are 

valoare. Cu alte cuvinte, trebuie să ai o anumită abilitate pe 
care oamenii vor dori să o cumpere de la tine sau o abilitate 
cu care poți servi oamenii. Prin urmare, întrebați-vă ce 
abilități specifice posedați și ce servicii puteți oferi. 

 
• De exemplu, s-ar putea să fiți excelent în domeniul scrierii 

creative. Internetul este plin de oportunități pentru scriitori. 
Multe site-uri web sunt în permanență în căutare de scriitori 
buni, iar dumneavoastră puteți fi o alegere potrivită. Cei mai 
solicitați sunt acum copywriterii. 

 
• Dacă ai abilități de vorbire perfecte, atunci poți lucra ca 

artist voice-over pentru videoclipuri de animație și reclame 
promoționale. Videoclipurile animate și reclamele pe care le 
vedeți pe internet sunt realizate de specialiști în grafică și 
animație, dar pentru a face personajele să vorbească au 
nevoie de o voce umană. Abilitățile de vorbire în acest tip de 



 

muncă, desigur, iau în considerare modularea vocii, 
pronunția, claritatea vocii, accentul neutru etc. 

 
• Dacă ați învățat o limbă străină, atunci puteți accepta locuri 

de muncă în domeniul traducerilor. De asemenea, multe 
companii caută asistență pentru clienți în engleză, franceză, 
germană, chineză sau orice altă limbă. Dacă aveți abilități în 
domeniul calculatoarelor, puteți face web design, 
programare de software, animație grafică sau doar editare 
de fotografii. Poate că te pricepi la platformele de 
socializare. O mulțime de companii caută acum pe cineva 
care să se ocupe de profilurile companiei lor în social media. 

 
Nu uitați că nu trebuie să fiți expert în domeniul în care doriți să 
începeți să lucrați ca freelancer. Dacă te tot gândești că vrei să fii 
perfect și abia apoi vei începe să accepți proiecte live, atunci nu 
vei fi niciodată pregătit. Acceptă doar primul proiect și învață pe 
parcurs. 
 
 
ÎNSCRIEȚI-VĂ PE O PLATFORMĂ POPULARĂ DE FREELANCING 

 
Așadar, dacă te interesează munca pe cont propriu, înscrie-te pe 
o platformă populară de freelancing și creează-ți un profil. Acest 
lucru include punerea CV-ului dvs. și parcurgerea regulilor și 
regulamentelor. Evidențiați-vă punctele pozitive în profilul dvs., 
dar asigurați-vă, să fiți sincer. Rețineți că un site autentic de 
freelancing vă va permite să vă configurați profilul fără a percepe 
nicio taxă. În calitate de începător, ar trebui să vă concentrați pe 
construirea unui profil de renume. Cu alte cuvinte, obținerea unui 
feedback bun ar trebui să aibă prioritate față de orice altceva în 
etapa de formare a carierei tale de freelancer. 

 
Experiența contează în lumea virtuală a freelancing-ului, la fel ca 
în lumea reală. S-ar putea să vă ia ceva timp să câștigați primul 
proiect, dar nu lăsați acest lucru să vă afecteze spiritul. În paralel, 
continuați să urmăriți profilurile altor freelanceri de succes. Acest 



 

lucru nu numai că vă va motiva și inspira, dar vă va oferi și o 
mulțime de lucruri de la care să învățați și, în cele din urmă, să le 
asimilați în profilul dumneavoastră. 

 
Acum că profilul dvs. este stabilit, este timpul să începeți să 
postați candidaturi. Cu alte cuvinte, acum veți licita pentru locuri 
de muncă. Urmăriți forumul pentru a vedea dacă sunt postate 
locuri de muncă și aplicați pentru cele pe care credeți că le puteți 
face. Pentru a vă face o idee despre punctul de preț, consultați 
standardele altor ofertanți pentru același job. Acest lucru vă va da 
o idee despre ce preț să stabiliți pentru o lucrare. Aplicațiile 
trebuie să fie scurte și la obiect. Cheia aici este să gândiți din 
perspectiva clientului. 
Dacă vânzarea online a serviciului dvs. se dezvoltă încet, puteți 
începe cu o persoană cunoscută. Poate că rudele sau prietenii 
dvs. care au propria afacere ar putea dori un site web, un 
software sau o aplicație. Îi puteți aborda, iar avantajul este că 
puteți experimenta mai mult, deoarece sunt în contactul dvs. și 
vă cunosc deja. Riscul este mai mic chiar dacă dai peste cap 
primul proiect sau dacă întârzii termenul de realizare. 

 
 

Dacă deveniți sociabil vă va ajuta să ajungeți dincolo de 
contactele dvs. și vă oferă o platformă pentru a vă prezenta 
munca în lume. Începeți cu o pagină de Facebook sau de 
Instagram sau cu orice platformă de socializare care este 
gratuită. Mai târziu, puteți avea propriul site de portofoliu. De 
asemenea, vă face munca să arate mai profesionist. 

 
POȚI FI UN FREELANCER DE SUCCES? 
 
Bineînțeles că poți! 
 
Este una dintre cheile unei cariere de succes în freelancing: Să 
petreci mai puțin timp luptând pentru a obține o slujbă și mai 
mult timp lucrând mai mult pentru clienții care se repetă. În 
domeniul liber-profesioniștilor, concurați cu o mulțime de alte 



 

persoane la fel de talentate ca și dumneavoastră. Este esențial să 
te diferențiezi. Faci viața angajatorului tău mai ușoară și vei fi 
singurul freelancer pe care toată lumea vrea să îl angajeze. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
CONCLUZIE 
 
Freelancing-ul este o modalitate foarte interesantă de a câștiga 
bani mai bine. Acesta permite unei persoane să își decidă propriul 
program, tipul de sarcini la care îi place să lucreze și cât de mult 
vrea să lucreze. Beneficiile sale sunt mult mai multe decât 
dezavantajele sale.  O frază foarte importantă, dacă ai voință, cu 
siguranță vei găsi o cale. dacă vrei cu adevărat să o faci. Trebuie 
doar să fii corect și flexibil în relațiile cu el și va primi cu siguranță 
răsplata în schimb. 
 



 

REȚINEREA LOCULUI DE MUNCĂ  

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ  
 

 

În zilele noastre avem nevoie de oameni cu bune 
relații interpersonale, capacitate de adaptare la 

 

Cele mai multe dintre deciziile pe care le luăm în viață și în fiecare zi sunt 
reglementate de emoțiile noastre. 
 
Astăzi, pe măsură ce devenim mai conectați cu alte culturi și pe măsură ce 
colaborarea și munca în echipă sunt din ce în ce mai solicitate de către 
angajatori, este important să dispunem de seturile de competențe potrivite 
pentru a performa în această lume extrem de conectată și interactivă. Acum 
este necesar să fim și să părem inteligenți din punct de vedere emoțional. 
Acest lucru înseamnă să știi cum să îți dirijezi emoțiile fără să le reprimi.  

 
Stările de spirit sunt de obicei prezentate ca reacții emoționale: faci sau spui 
lucruri aproape impulsiv. Aceste reacții sunt comportamente și strategii 
învățate cu mult timp în urmă și este posibil ca unele dintre ele să nu vă placă. 
Cu toate acestea, aceste reacții și emoția din spatele lor sunt indicii care vă 
permit să știți că ceva s-a mișcat în interiorul dumneavoastră. Analizând aceste 
stări de spirit pe moment, veți descoperi semnificația care se află în spatele 
fiecărei reacții emoționale. Veți vedea că, pe tărâmul emoțiilor, nu contează 
cât de mici sunt pașii; fiecare modificare pe care o faceți poate fi cheia pentru 
a schimba întreaga situație. 

 

 

 
 
 



 

schimbare, bune abilități de conducere, de 
gestionare a conflictelor, de comunicare eficientă 
și eficace etc., pentru că vom constata că vor exista 
conflicte simple, cum ar fi neînțelegerile, dar și 
altele atât de complexe încât par a nu avea soluție.  
În ambele cazuri, cel mai important lucru este că 
TU POȚI FACE CEVA pentru a schimba situația. 

 
Ca să-l citez pe Daniel 
Goleman, psiholog american, 
autorul celei mai cunoscute 
cărți pe această temă: 
"Inteligența emoțională" (1985), 
inteligența emoțională, sau EQ, 
este "dispoziția care ne permite 
să ne controlăm impulsurile 
emoționale, să înțelegem cele 
mai profunde sentimente ale 
semenilor noștri și să ne 
gestionăm cu delicatețe 
relațiile".  
 

A avea inteligență emoțională înseamnă a fi 
capabil să percepem corect modul în care 
funcționează emoțiile noastre și să acționăm în 
mod adecvat și responsabil, înțelegând și 
participând în mod inteligent pentru a obține 



 

rezultatele pe care le dorim în orice domeniu al 
vieții. 
 
Aceasta implică, de asemenea, autogestionarea 
propriilor noastre emoții, evitând izbucnirile 
emoționale nejustificate de furie, frustrare, 
vinovăție și alte sentimente dăunătoare. 
 
Potrivit lui Daniel Goleman, inteligența emoțională 
are patru faze sau etape: 
 
-Conștientizarea propriilor emoții 
-Managementul propriilor emoții 
-Conștientizarea emoțiilor celorlalți 
-Managementul emoțiilor celorlalți 
 
Aceasta înseamnă că o persoană care are un nivel 
foarte dezvoltat de inteligență emoțională este 
capabilă să înțeleagă și să gestioneze propriile 
emoții și pe cele din jurul său, pentru a construi 
relații productive. 
 
Aceste persoane reușesc să facă acest lucru într-
un mod conștient și reflexiv, încercând 
întotdeauna să evite o stare de spirit care îi este 
dăunătoare, cum ar fi furia, mânia sau regretul. 
 
Deși nu este foarte ușor să vă determinați nivelul 
de inteligență emoțională, vă lăsăm cu câteva 



 

sfaturi cheie care vă vor ajuta să vă dezvoltați 
inteligența emoțională și să practicați o bună EQ 
în viața de zi cu zi și la locul de muncă: 

 
1. Cunoaște-te pe tine însuți și 

acceptă-te pe tine însuți: O 
sarcină foarte importantă 
pentru succesul în orice 
domeniu este să știm cum 
suntem cu adevărat. Care 
sunt punctele noastre forte? , 
Care sunt punctele noastre 
slabe? , Care sunt limitele 
noastre? , Care sunt lucrurile 
care ne plac? , Care sunt 
lucrurile care nu ne plac? , Ce 
nivel de temperament 
avem? , Ce nivel de 
romantism și/sau 
sentimentalism avem? , Care 
sunt lucrurile care ne 
îngrozesc? , Care este nivelul 
nostru de optimism? , Care 
este nivelul nostru de 
pesimism? 
Dacă ne cunoaștem punctele 
slabe, le putem remedia, 
dacă ne cunoaștem punctele 
forte, le putem cultiva. 



 

 
2. Fii optimist: Cu o viziune 

optimistă, succesul și fericirea 
sunt mai ușor de atins. 
Optimismul presupune să știi 
să recunoști nu numai 
calitățile tale, ci și pe cele ale 
celorlalți, să încerci să scoți ce 
e mai bun din situațiile dificile 
care apar zilnic în viața ta. 
Folosiți-vă cât mai mult de 
simțul umorului și 
convingeți-vă că orice 
dificultate există pentru a ne 
îmbunătăți ca oameni 
 

3. Faceți față emoțiilor negative: 
Emoțiile negative sunt cele 
care, în general, ne 
accelerează și ne afectează 
judecata, este o sarcină foarte 
importantă și complicată să 
nu ne lăsăm purtați de acest 
tip de emoții. 
Sentimentele negative care 
conduc de obicei la acest tip 
de emoție sunt: Gelozia, 
invidia, resentimentele, 
disprețul, umilința, mândria, 



 

pentru a menționa doar 
câteva. Din acest motiv 
trebuie să ne cunoaștem și să 
ne acceptăm pe noi înșine, să 
ne prețuim fiecare dintre 
virtuțile și defectele noastre, 
să înțelegem că aceștia sunt 
factorii care ne definesc ca 
persoană. Deși unele lucruri 
ne vor răni orgoliul, nu 
trebuie să exteriorizăm acest 
sentiment într-un mod 
agresiv, trebuie să fim 
strategici și să îl canalizăm în 
alte activități, cum ar fi: 
exerciții fizice, muzică, dans 
etc. 
 

4. Meditați: Mulți oameni nu petrec nici măcar un 
minut din zi în liniște absolută. Asta înseamnă 
că, dimineața, primul lucru pe care îl fac când se 
trezesc este să deschidă radioul sau televizorul, 
merg la birou și deschid calculatorul, apoi 
telefoanele și întâlnirile constante, până când, la 
sfârșitul zilei, merg acasă și deschid televizorul 
sau calculatorul personal, iar apoi se culcă.  Cu 
alte cuvinte, ne-am obișnuit să avem mereu un 
obiect sau un aparat electric pornit. Valoarea de 
a medita în liniște deplină și de a reflecta asupra 



 

problemelor sau temerilor noastre, sau asupra 
aspectelor din viața noastră pentru care putem fi 
recunoscători, este cu adevărat neprețuită. 
 

5. Empatie: Empatia este abilitatea de a te pune în 
locul altei persoane și de a vedea o situație din 
perspectiva acesteia. Persoanele cu cea mai 
mare capacitate de empatie sunt cele care îi pot 
"citi" cel mai bine pe ceilalți. Aceștia sunt capabili 
să capteze o mare cantitate de informații despre 
cealaltă persoană din limbajul non-verbal, 
cuvintele, tonul vocii, postura, expresia facială 
etc. Pe baza acestor informații, ei pot înțelege și 
recunoaște sentimentele celeilalte persoane și 
pot reacționa în consecință. 

 
6. Să ne exprimăm 

sentimentele: O trăsătură 
importantă a inteligenței 
emoționale este exprimarea 
sentimentelor noastre, 
indiferent dacă sunt pozitive 
sau negative. Nu reprimați 
sentimentele negative, găsiți 
o modalitate de a le canaliza, 
de exemplu, exerciții fizice, 
sport, pictură, cântatul la un 
instrument, aceste obiceiuri 
vă vor ajuta să vă exprimați 



 

frustrările, resentimentele, 
tristețea și alte sentimente 
similare. 
 

7. Nu rămâneți în trecut: Mulți oameni își petrec 
prea mult timp trăind în trecut - reflectând la 
momentele bune și rele pe care le-au trăit în 
trecut, iar apoi uită să trăiască în prezent. 
Prezentul este tot ceea ce avem cu adevărat. 
Atunci când ne gândim la trecutul nostru, 
putem să ni-l amintim diferit de cum a fost în 
realitate. Atunci când ne gândim la viitor, 
prezicem mereu rezultate care nu sunt 
garantate. Prezentul este singurul moment 
tangibil pe care îl avem. Așa că este important să 
trăim în prezent, astfel încât viața să nu treacă 
pe lângă noi, în timp ce ne gândeam la trecut! 

 
8. Scrieți-vă gândurile și sentimentele: Atunci când 

vă confruntați cu un răspuns emoțional puternic 
la o situație sau la o persoană, scrieți-l. Încercați 
să numiți sentimentul și apoi încercați să 
urmăriți cum a apărut acest sentiment în 
dumneavoastră. A fi capabil să vă identificați 
sentimentele și să înțelegeți de ce ați avut 
această reacție emoțională este primul pas spre 
controlul emoțiilor și spre dezvoltarea EQ! 

 

 

Astăzi știm deja că oamenii inteligenți din punct de vedere emoțional sunt mai 
eficienți în viață. Totuși, acest lucru nu înseamnă că cei care nu sunt inteligenți 
din punct de vedere emoțional nu pot reuși. 
 
Oamenii inteligenți din punct de vedere emoțional sunt realiști în ceea ce 
privește obiectivele pe care și le stabilesc și realizează un echilibru interior, 
bazându-se foarte mult pe punctele forte pentru a minimiza punctele slabe și 
amenințările. Sunt persoane constructive, adică sunt capabile să profite de ceea 
ce li se oferă, depășind toate obstacolele pe care le întâlnesc. Trebuie remarcat 



 

 
 
 
 
 
 

ÎMBRĂȚIȘAREA SCHIMBĂRII  
 

 

 
"Progresul este imposibil fără schimbare, iar cei care nu-și pot schimba mintea 
nu pot schimba nimic." - George Bernard Shaw   
 
Acceptarea schimbării nu este întotdeauna ușoară, acest proces putând genera 
momente de instabilitate considerabilă și chiar de dezechilibru emoțional. Din 
acest motiv, atunci când decidem să ne schimbăm și, mai ales, când ne simțim 
constrânși să facem acest lucru, se poate manifesta în noi o anumită rezistență 
față de aceasta.  
 
Adaptarea la schimbare implică un proces care are loc pas cu pas. Este 
important să luăm în considerare fiecare dintre etapele implicate în 
gestionarea și adaptarea la schimbare, astfel încât să ne putem dezvolta 
propriile strategii de adaptare pentru fiecare etapă a procesului.  
 
 

 



 

Acceptarea schimbării este capacitatea oamenilor 
de a accepta o nouă situație, o nouă persoană sau 
un nou mediu fără ca acest lucru să aibă un 
impact dramatic sau semnificativ asupra lor, a 
sănătății sau a obiectivelor lor profesionale.  
 
Schimbările fac parte din procesele de 
transformare și de creștere personală și 
profesională, iar beneficiile se vor reflecta direct în 
activitatea noastră de zi cu zi. 
 
Dacă există ceva care ne caracterizează viețile, este 
schimbarea; fie că ne place sau nu, ea este mereu 
prezentă. 
 
Fiecare persoană reacționează diferit la schimbare; 
este o chestiune de atitudine, toți avem 
capacitatea de a ne schimba, dar nu toți avem 
aceeași deschidere către schimbare. 
 
Schimbările pot fi alese sau nu, adaptarea la ele va 
necesita întotdeauna un efort din partea noastră; 
acesta va depinde de circumstanțele externe, de 
resursele pe care le avem la dispoziție pentru a 
face față schimbării și de sprijinul de care 
beneficiem în procesul de adaptare. 

 



 

Orice schimbare generează 
nesiguranță, deoarece, într-o 
măsură mai mare sau mai 
mică, cu fiecare schimbare 
pierdem, cel puțin temporar, 
siguranța cu care suntem 
obișnuiți. De asemenea, 
aceasta produce un anumit 
grad de stres, care, dacă este 
bine gestionat, poate deveni 
aliatul nostru, deoarece ne va 
permite să ne menținem 
atenția asupra adaptării la noile 
circumstanțe; dar, dacă, pe de 
altă parte, este prea intens și nu 
dispunem de instrumentele 
potrivite pentru a-l gestiona, ar 
putea sfârși prin a avea un 
impact negativ asupra noastră, 
a sănătății noastre și a 
performanțelor noastre la locul 
de muncă. 
 

Putem spune că ne întâlnim cu aceste cinci etape 
(curba schimbării ) de fiecare dată când trecem 
printr-un proces de transformare și schimbare, în 
situații în care ne confruntăm cu o schimbare pe 
care nu am cerut-o noi: 
 



 

-Denegare 
-Rezistența 
-Explorare 

-Negociere 
    -Acceptare sau angajament  

 
 
 

Primul pas în depășirea schimbării este 
acceptarea. Faptul că o faci nu înseamnă că îți 
place sau că ești de acord cu ea, dar până când nu 
încetezi să mai negi ceea ce este evident, nu poți 
face primul pas spre noul tău destin.  
 
Iată câteva sfaturi cheie care vă vor ajuta să vă 
pregătiți pentru o situație de schimbare: 
 
 
1. Acceptați faptul că nimic nu rămâne la fel pentru 
totdeauna: Primul pas în adaptarea la schimbare 
este de a înțelege că transformarea realității este 
regula, nu excepția. Chiar dacă nu o putem vedea 
în mod direct, tot ceea ce pare consistent și stabil 
în timp este în continuă mișcare. Nu trebuie să 
luăm de bun faptul că nu totul va rămâne la fel, 
indiferent de cât timp trece, așa că șmecheria este 



 

să știm cum să ne urcăm pe valul schimbării, 
făcându-l să meargă în favoarea noastră. 

 
2.  Adoptați punctele de vedere 
ale altora: Este important să ne 
obișnuim să îi ascultăm pe 
ceilalți și să încercăm să le 
înțelegem logica, chiar dacă nu 
vom fi de acord cu ei. 
Societățile evoluează mereu și 
de aceea trebuie să lăsăm 
aceste schimbări să ne ghideze 
modul de gândire; cel mai bun 
mod de a fi permeabili la aceste 
schimbări este să relaționăm cu 
ceilalți și să ne punem în locul 
lor. 
 

3. Recunoașteți-vă temerile: Faceți o listă cu tot 
ceea ce vă este teamă din cauza schimbării. Apoi, 
faceți un mic plan pentru modul în care ați 
proceda dacă acea teamă ar deveni realitate. 
Știind cum să acționați în situații inconfortabile vă 
va permite să renunțați la stresul emoțional. 
 
4. Deblochează-ți rezistența: Poate că la un 
moment dat ai suferit și ai avut o perioadă dificilă; 
dar cauza suferinței tale nu a fost schimbarea în 
sine, ci reacția ta la schimbare. Este posibil ca din 



 

momentul în care ați suferit să fi decis să nu vă 
mai asumați riscuri, să nu mai suferiți. Dar probabil 
că veți suferi din nou în alte momente. Deciziile pe 
care nu le luăm nu ne dor, ceea ce nu înseamnă că 
nu trebuie să le iei. Uneori trebuie să fii tu însuți un 
avocat al schimbării. Uită-te la viața pe care o ai și 
vezi dacă trebuie să faci vreo schimbare pentru a 
te bucura intens de ea. Dacă te simți stagnant și 
închis, adu schimbarea pe care ți-o cere viața ta. 

 
5. Analizați-o cu atenție, cu 
detalii: Nu săriți la concluzii 
pripite, nu subestimați 
impactul pe care îl poate avea 
asupra vieții dumneavoastră. 
Analizați cu atenție motivele 
schimbării, implicațiile pe care 
le are și consecințele pe care le 
va avea. Avem tendința de a 
amesteca dorințele și temerile 
noastre (inclusiv confortul) cu 
modul în care gândim despre 
lucruri și cum percepem 
schimbările; iar acesta este un 
obicei prost pe care îl avem. De 
exemplu, dacă dorim să ne 
mutăm într-o casă nouă, totul 
va fi în avantajul nostru. Dacă 
nu vrem să ne schimbăm locul 



 

de muncă, totul va fi o 
problemă. Acest lucru arată 
cum ceea ce gândim, poate 
avea un impact asupra 
modului în care reacționăm și 
percepem schimbările. Acesta 
este un lucru la care trebuie să 
fim atenți! 

 
6. Aveți grijă la atenția selectivă: Mintea ta intră în 
rezonanță cu starea ta emoțională. Dacă ești fericit, 
vei gândi într-un mod pozitiv, dacă ești trist, vei 
gândi într-un mod negativ. Fiecare schimbare 
implică un nou scenariu în care poți găsi probleme 
de rezolvat și oportunități de care să te bucuri. 
Dacă ești prea copleșit de schimbare, vei deveni 
confuz și vei vedea doar problemele care decurg 
din ea. Mintea ta va fi intrat în rezonanță negativă, 
așa că nu vei putea vedea "trenul" de oportunități 
care trece chiar în fața ta. Fiți atenți la culoarea 
gândurilor voastre în cazul în care gândiți în alb și 
negru. 
 
7. Păstrați o atitudine pozitivă: Frica poate proveni 
din crearea unor gânduri negative despre viitor. 
Potrivit lui Phyllis Mufson (coach), anxietatea și 
temerile sunt rezultatul modului în care vedeți 
schimbarea. Cum descrieți schimbarea care se 
apropie de dumneavoastră? Care sunt 



 

convingerile negative pe care le aveți despre ea și 
cum faceți față?  
De asemenea, puneți-vă întrebări despre situațiile 
din trecut în care a trebuit să vă confruntați cu 
schimbarea. Cum v-ați descurcat? Cum a 
funcționat pentru dvs. modul în care ați procedat? 
Ați primit sprijin din partea prietenilor 
dumneavoastră? Ați fost activ în găsirea de soluții? 



 

 
 
 

 
 

 

Viața este schimbare, totul curge și nimic nu rămâne la fel pentru totdeauna. 
Trăim în condițiile unor schimbări constante în mediul de lucru, în plan personal 
și în viața noastră. Dincolo de rutina noastră zilnică, fiecare zi este diferită, se 
întâmplă lucruri neașteptate, apar evenimente neprevăzute care rup agenda 
programată.  
 
De fapt, viața te învață că cel mai important lucru este să aplici CARPE DIEM și 
să trăiești în prezent, pentru că viața nu urmează un scenariu prestabilit. 
 
Adaptarea arată capacitatea de autodepășire care există în inima omului și 
flexibilitatea mentală de a se adapta la circumstanțele vieții.  
Adaptarea este o capacitate care se antrenează și se dobândește prin practica 
propriei vieți. Ea este însoțită la nivel emoțional de un anumit stres, deoarece 
atunci când o ființă umană trebuie să iasă din zona de confort și să iasă din 
terenul sigur și familiar, se simte inconfortabil. Cu toate acestea, ne adaptăm la 
circumstanțe și situații noi încă din copilărie, așa că nu uitați niciodată că sunteți 
capabili să vă adaptați și că puteți găsi modalități de a face față oricărei 
schimbări pe care vi-o propune viața! 
 



 

 

CREATIVITATE ȘI GÂNDIRE CREATIVĂ  

 

 
Donatella Versace spunea: "Creativitatea vine dintr-un conflict de idei". (Hargreaves, 2014) 

 
Ființele umane au capacitatea de a produce, crea și imagina 
idei. Acesta este un proces care se dezvoltă în timp și se 
caracterizează prin originalitate. 
 

În general, persoanele creative se caracterizează prin 
capacitatea lor de a fi versatile, de a da răspunsuri, de a elabora 
soluții și de a gândi alternative diferite. Fiecare persoană se 
naște cu propria capacitate creativă, care poate fi dezvoltată și 
îmbunătățită. Creativitatea este foarte importantă în viața 
oamenilor, deoarece le permite acestora să răspundă la diferite 
circumstanțe și să găsească răspunsuri la problemele și 
provocările cu care se confruntă în lume.  
 

Creativitatea reprezintă acele mici momente luminoase pe care 
toți oamenii le creează, prin sentimente, gânduri și imaginație. 
Este o exersare a cunoștințelor proprii, pentru a concepe, 
proiecta și elabora propria înțelegere a lumii.  

 
 
 

 
 

 



 

A fi creativ înseamnă a avea capacitatea sau 
abilitatea de a inventa sau de a crea lucruri, care 
pot fi obiecte fizice, idei, reprezentări sau fantezii. 
Este vorba despre posibilitatea de a genera noul: 
noi concepte, noi idei sau noi asocieri între ele, 
ceea ce duce, de obicei, la noi soluții la probleme. 

 
Gândirea creativă este foarte apreciată în 

societățile noastre, unde inovația și schimbarea 
joacă un rol important. Ea este prezentă în multe 

forme de personalitate și se află într-o stare pură și 
liberă încă din copilărie. 

 
A avea o minte creativă vă oferă avantaje, cum ar fi: 

- Ajutați la rezolvarea problemelor 
- Are o influență pozitivă asupra relațiilor 

sociale 
- Îmbunătățește adaptabilitatea 

- Ajută la exprimarea emoțională 
- Are o influență pozitivă asupra stimei de sine 

 
 
Creativitatea a jucat un rol 
vital în evoluția speciei umane, 
deoarece i-a permis să se 
confrunte cu diverse probleme 
de-a lungul istoriei sale și să 
dezvolte instrumente și soluții 
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noi și originale pentru fiecare 
dintre ele. 
 

În viața de zi cu zi, creativitatea este un talent 
foarte apreciat.  
 
Activitatea științifică, inventivă, artistică sau 
arhitecturală depinde în mare măsură de acest 
talent, ca să nu mai vorbim de dezvoltarea de noi 
materiale, de noi tehnologii sau de noi filozofii de 
gândire, al căror impact asupra civilizației este 
adesea mai mult sau mai puțin revoluționar. 
 
Acest lucru este foarte important în viața 
oamenilor, deoarece le permite să transforme o 
realitate în care să aibă răspunsuri mai bune la 
lumea în care trăiesc, deoarece aceasta se 
schimbă în mod constant zi de zi. 

 
Mulți oameni consideră că creativitatea este un 
dar pe care unii oameni îl posedă, dar se știe că 
creativitatea poate fi învățată, exersată și 
rafinată. 
 
 
Unele strategii care vă pot ajuta să vă dezvoltați 
creativitatea pot include: 
 



 

1. Consumul cultural: Obiceiurile de consum 
cultural, cum ar fi cititul, mersul la cinematograf, 
mersul la muzee și expoziții, concerte etc. au un 
efect de inspirație asupra minții și încurajează 
gândirea creativă, deoarece sunt o sursă de asocieri 
libere și noi. 

 
2. Brainstorming: "Brainstormingul" este o tehnică 

utilizată pe scară largă pentru a încuraja apariția 
ideilor inovatoare și a relațiilor dintre ele, prin 
scrierea pe hârtie a tot ceea ce apare în legătură 
cu o temă principală. Libertatea de asociere 
duce adesea la căi neașteptate. 

 
3. Somn: Suprarealiștii 

susțineau că visul, sursa prin 
excelență a creativității, 
trebuie cultivat pentru a 
umple mintea conștientă cu 
conținut creativ. De aceea, ei 
obișnuiau să picteze 
dimineața, cât mai aproape 
de vis. 

 
4. Gândire laterală: Acesta este numele dat unei 

metode de gândire creativă care încurajează noi 
conexiuni între idei, abandonând logica 
tradițională, și care se exprimă de obicei prin 
jocuri și ghicitori. 



 

 
5. Schimbați-vă peisajul: Dacă vă gândiți la locul de 

muncă, statul toată ziua în fața ecranului și a 
tastaturii poate să nu vă inspire. Descoperiți 
locuri și încercați-le. Încercați mai multe. 
Ridicați-vă și mergeți în alte locuri pentru a 
vedea totul dintr-o altă perspectivă, ceva atât de 
simplu ca asta funcționează. 

 
6. Reciclați idei: Este posibil să găsești sursele 

creativității tale în ideea altcuiva - nu trebuie 
întotdeauna să creezi o idee nouă de la zero, ci 
este important să poți îmbunătăți și ideile 
existente. Acesta este modul în care se întâmplă 
cea mai mare parte a creativității! Așa cum 
spunea Mark Twain: "Toate ideile sunt de mâna 
a doua, conștient sau inconștient extrase dintr-
un milion de surse exterioare și folosite de 
persoana creativă cu mândrie și satisfacție". 

 
7. Alocați timp exclusiv pentru 

gândire: La fel cum vă 
planificați ziua în general și vă 
rezervați timp, rezervați-vă 
spațiul temporar în acest 
scop. Calitatea a ceea ce 
rezultă din astfel de Această fotografie de 

http://ecoworldreactor.blogspot.com/2012/08/creativity-innovation-crush-im-not.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

momente gândite în 
prealabil este de neegalat. 

 
8. Lăsați logica deoparte: Gândirea logică nu este 

valabilă aici. Nici o teorie structurată, pur și 
simplu, nu este valabilă. Cu cât ideile noastre 
sunt mai puțin logice și mai nebunești, chiar 
absurde, cu atât ne vor forța mai mult să avem o 
mentalitate creativă și cu atât vor fi mai bune 
pentru noi. 

 
9. Să nu ne repetăm: Dacă v-ați mai gândit la astfel 

de soluții pentru probleme de acest gen, este un 
indiciu clar că ne întoarcem în zona de confort și 
nu profităm de gândirea noastră creativă. 

 
 
 
 



 

 

 

 
Hargreaves, A., 2014. Uplifting Leadership : How Organizations, Teams, And 
Communities Raise Performance. Jossey-Bass 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Gânduri finale: 
 

Gândirea creativă este un dar pe care îl au toți oamenii, însă pentru unii mai dezvoltat 
decât pentru alții, datorită factorilor socio-culturali și sistemului educațional în care se 

dezvoltă. 
 

Nu există un truc mai bun pentru dezvoltarea creativității decât să exersezi, să exersezi 
și să continui să exersezi. 

 
Când veți realiza acest lucru, veți fi creat un obicei, veți avea propriul sistem pentru a vă 

hrăni creativitatea, iar mintea dumneavoastră va fi o sursă inepuizabilă de idei. 
 

Gândirea creativă nu este o funcție a unei anumite tehnici. Pentru ca oamenii să fie 
creativi trebuie să fie motivați, să aibă spații deschise în care să se poată exprima, să 

lucreze în echipă și să comenteze ideile. 
 



 

ÎNVĂȚĂMÂNTARE  

 

 
Învățarea este procesul prin care se modifică și se 
dobândesc competențe, abilități, cunoștințe, 
comportamente și valori. Un proces prin care se 
dobândește o anumită abilitate, se asimilează 
informații sau se adoptă o nouă strategie de 
cunoaștere și acțiune. 

 
Oamenii învață în mod constant, nu există zi în care să nu ne culcăm fără să învățăm ceva nou.  
 
Acest proces de învățare înseamnă că, data viitoare când avem ocazia să punem în practică ceea ce 
am învățat, o putem face fără dificultate sau cel puțin cu mai puțină dificultate decât prima dată. 
 
Prin această învățare, pe parcursul vieții noastre se dezvoltă diferite abilități, care se îmbunătățesc 
odată cu experiența. Cu toate acestea, de multe ori nu știm ce înseamnă cu adevărat să ai o abilitate. 
Mulți oameni cred că a învăța este ca și cum ai studia, dar nu este așa. Atunci când înveți, de obicei, 
doar memorezi informații, dar învățarea poate merge mult mai departe de studiu. Puteți învăța din 
fiecare situație pe care o trăim de-a lungul vieții. Acesta este adesea modul în care indivizii învață 
abilitățile cheie de care au nevoie pentru a reuși în viața de zi cu zi. Noi numim acest lucru învățare 
non-formală. 
 
"Oricine încetează să mai învețe este bătrân, fie că are douăzeci sau optzeci de ani. Oricine continuă 

să învețe rămâne tânăr. Cel mai mare lucru în viață este să-ți păstrezi mintea tânără." Henry Ford 
 
 

 
 

 



 

Mulți autori se referă la aceste abilități ca fiind 
"abilități de a se comporta în viață într-un mod abil 
și competent", în cadrul propriilor posibilități 
sociale și culturale. 
 
Aceste abilități sunt comportamente, gânduri, 
sentimente și emoții pe care le folosim pentru a 
relaționa cu ceilalți. Aceste abilități sunt foarte 
importante în viața noastră de zi cu zi, deoarece ne 
pot ajuta să dezvoltăm relații mai pozitive și mai 
stabile.  
Dezvoltarea acestor abilități vă ajută să știți cum să 
faceți față cerințelor și provocărilor pe care le 
puteți avea în viață și la locul de muncă. Ele sunt 
necesare pentru o mai bună conviețuire, 
permițându-ne să supraviețuim, să creștem, să ne 
hrănim din alte puncte de vedere și să trăim în 
armonie. 

 
Abilitățile simple pe care le 

folosim în fiecare zi pot 
include: 

- Cunoașterea de sine 
- Gestionarea emoțiilor și 

sentimentelor 
- Gestionarea stresului și a 

tensiunii 
- Comunicarea asertivă 

- Empatie 



 

 - Relații interpersonale 
- Gestionarea conflictelor 

- Luarea deciziilor 
- Gândire creativă 

- Gândire critică 
 

Aceste competențe sunt esențiale pentru a stabili 
relații de lucru solide și de încredere cu colegii și 
pentru a contribui activ la locul de muncă. Dacă 
doriți să fiți un membru valoros al oricărei echipe, 
ar trebui să lucrați la dezvoltarea acestor 
competențe cheie. Sunt abilități care, dacă sunt 
dezvoltate zilnic, devin obiceiuri, și chiar obiceiuri 
bune - aducând ceva benefic pentru toată lumea. 
 
Iată câteva sfaturi pentru a vă dezvolta și 
îmbunătăți abilitățile la locul de muncă: 

 
1. Învățați să acceptați criticile: Cel mai bun mod 

de a evita criticile este să le ascultați, să reflectați 
asupra lor și să faceți schimbările necesare, astfel 
încât să învățați din greșeli și să nu le mai 
repetați. Munca de zi cu zi trebuie să fie un 
proces continuu de învățare, așa că este normal 
să facem greșeli, iar acest lucru poate fi chiar 
pozitiv, dacă ne ajută să evoluăm și să învățăm. 

 



 

2. Flexibilitate și adaptare: 
Trebuie să fim întotdeauna 
proactivi și decisivi pentru a 
nu-i suprasolicita pe 
managerii noștri cu mai 
multă muncă. Învățarea 
trebuie să fie constantă. Dacă 
această atitudine prevalează, 
vom avea suficientă 
încredere și capacitate 
pentru a face față unor noi 
provocări care la început 
păreau imposibile. "Acolo 
unde există voință, există o 
cale. " 

 
3. Capacitatea de rezolvare a 

problemelor: Ultimul lucru pe 
care un manager îl așteaptă 
de la angajatul său este ca 
acesta să creeze probleme. În 
cazul în care apare una, cel 
mai bun lucru pe care îl 
puteți face este să îi 
prezentați managerului dvs. 
câteva soluții la problemă. 
Acest lucru este ceea ce se 
așteaptă și este apreciat la un 



 

angajat productiv, axat pe 
soluții. 

 
4. Motivație și încredere: Pentru a avansa și a 

atinge obiectivele profesionale este esențial să 
avem o bună doză de încredere în noi înșine. 
Dacă nu credem în ceea ce facem, în abilitățile 
noastre, este dificil ca și ceilalți să facă același 
lucru. Primul pas pentru a ne atinge obiectivele 
este să le vizualizăm, să conștientizăm că 
suntem capabili să le atingem și să depunem un 
efort în fiecare zi. 

 
5. Fiți deschis la colaborare: Ultracompetitivitatea 

poate avea întâietate în fața colaborării la locul 
de muncă. În multe cazuri, acest mediu 
concurențial îi face pe angajați să uite că 
lucrează pentru aceeași companie, că au 
obiective comune și că sunt mai degrabă colegi 
decât dușmani. Asigurați-vă că nu uitați să 
colaborați eficient cu colegii dumneavoastră, 
acest lucru va fi observat și respectat de către 
managerii dumneavoastră. 

 



 

6. Să știe să lucreze sub 
presiune: De foarte multe ori, 
suntem forțați să lucrăm 
împotriva timpului și a altor 
obstacole care ne pot 
îngreuna munca. Prin 
urmare, dacă ne obișnuim să 
facem față presiunii, să 
controlăm situațiile stresante 
și să ne păstrăm calmul, ne 
vom ajuta să avansăm în cel 
mai bun mod posibil și să 
limităm impactul pe care 
stresul îl poate avea asupra 
sănătății noastre. 
Respectarea termenelor 
limită este unul dintre 
aspectele cele mai apreciate 
de angajatori în prezent. 

 
7. Lucrul în echipă: Colaborarea și coordonarea cu 

ceilalți colegi sunt cerințe din ce în ce mai 
importante atunci când se îndeplinesc sarcini de 
grup. Complexitatea multor locuri de muncă 
face ca acestea să fie realizate în echipă, ceea ce 
necesită capacitatea de a-și asuma 
responsabilități, de a se conforma cât mai bine 
cerințelor și de a avea anumite abilități de 
conducere. 



 

 
8. Planificare: Gestionarea timpului este esențială 

pentru a vă îndeplini sarcinile de lucru, cel puțin 
pe cele mai importante, știind cum să discerneți 
între ceea ce este important și ceea ce este 
urgent sau prioritar este crucial. Acest lucru 
necesită bune abilități de planificare, disciplină, 
perseverență și conștientizare, în măsura în care 
capacitățile noastre o permit, astfel încât să nu 
fim împovărați cu prea multe sarcini care apoi 
sunt lăsate nefăcute. 

9. Abilități de comunicare: Puterea limbajului este 
adesea subestimată la locul de muncă, dar 
capacitatea de a relaționa și de a menține o 
comunicare fluidă atât transversal, cât și de jos în 
sus, este esențială pentru a îmbunătăți și a 
menține o bună performanță la locul de muncă. 

 



 

10. Pozitivitate: Optimismul este o atitudine care 
facilitează munca, nu numai pentru sine, ci și 
pentru restul colegilor. A privi paharul pe 
jumătate plin, în loc de jumătate gol, nu numai 
că face munca mai plăcută, dar și mai puțin 
stresantă și chiar relaxantă. În plus, studiile au 
arătat că menținerea unei atitudini pozitive 
crește productivitatea prin crearea unui mediu 
de lucru bun. 

 

  

 
 

 
Capacitatea de a învăța și nevoia noastră de a învăța lucruri noi pot dura toată viața. Nu se limitează 
la o anumită vârstă sau la o anumită clasă de școală, ci învățăm în mod constant ceva nou, uneori 
fără să ne dăm seama. 
 
Învățarea îmbunătățește capacitatea de a descoperi, de a rezolva probleme și de a lua decizii cu 
privire la modul în care să înveți și să încurajezi autoînvățarea în viața personală și la locul de muncă. 
 
Dezvoltarea unor bune competențe este foarte importantă în societatea noastră. Trăim într-un 
mediu social, în contact permanent cu oameni din medii și cu experiențe diverse. Interacțiunea stă 
la baza comportamentului nostru ca specie umană. Este foarte important să știm cum să ne purtăm 
cu oamenii astfel încât aceștia să nu se simtă inconfortabil și, în același mod, să știm cum să ne 
tratăm pe noi înșine, astfel încât să ne simțim bine în pielea noastră. 
 
 



 

STORYTELLING & BRANDING PERSONAL  
 

 
Storytelling-ul este un instrument narativ care 
poate fi folosit pentru a vă comunica brandul 
personal. Prin urmare, trebuie să știți ce să spuneți 
și cum să o spuneți. Este o tehnică ce constă în 

 
Poveștile fac parte din viața noastră de zi cu zi, atât de mult încât revista științifică populară, Scientific 
American, a ajuns la concluzia că 65% din conversațiile noastre zilnice sunt alcătuite din povești 
personale.  
 
Atunci când sunteți în căutarea unei schimbări de carieră, a unei promovări sau când vă aflați la 
început de drum la un nou loc de muncă, dacă doriți să fiți recunoscut și să ieșiți în evidență, este 
important să știți cum vă puteți lansa propriul brand personal.  
 
Brandingul personal înseamnă să vă comercializați pe dumneavoastră și cariera dumneavoastră în 
același mod în care o companie de marketing ar comercializa un nou produs sau serviciu. Înainte de 
a vă dezvolta brandul personal, trebuie să vă gândiți care sunt punctele forte și abilitățile cheie, apoi 
să vă gândiți la modul în care le veți "împacheta" și vă veți dezvolta "brandul" sau setul de valori, 
abilități și atribute pe care ați dori să vi se recunoască la locul de muncă.  
 
Poate că ești un tip creativ, poate că ești muncitor, poate că ai empatie pentru ceilalți și îți place să-i 
consiliezi și să-i îndrumi pe alții; aceste atribute vor forma partea centrală a "brandului tău personal" 
- iar dezvoltarea abilităților tale de povestire te va ajuta să le vinzi angajatorilor tăi sau potențialilor 
angajatori de pe piață!  
 

 
 
 



 

conectarea cu emoțiile publicului tău și 
implicarea acestuia în poveștile tale personale.  
 
Când vorbim despre dezvoltarea brandului 
personal, vorbim despre identificarea și 
comunicarea caracteristicilor care ne fac să ieșim 
în evidență. Prin lansarea brandului personal, vă 
străduiți să fiți relevanți, diferiți și vizibili într-un 
mediu de lucru omogen, competitiv și în 
schimbare. 
 
"Un brand este o amprentă, un semnal, este ceea 
ce rămâne atunci când noi nu mai suntem 
prezenți. " 

 
 
Arta de a povesti a fost 
întotdeauna un element foarte 
atractiv pentru a ne face 
cunoscut brandul personal, 
pentru că ne ajută să expunem 
acea parte reală și specială care 
te diferențiază de mulțime. 
Este o resursă pe care o poți 
folosi pentru a-ți împărtăși 
abilitățile unice - "unicul tău 
punct de vânzare" - sau pur și 
simplu ceea ce te face să fii "tu", 
cu alte persoane, fie într-o 



 

manieră profesională sau 
personală.  Faptul de a avea un 
brand personal atractiv, 
puternic și vizibil este un 
instrument eficient și valoros 
care vă ajută să pășiți cu 
încredere la locul de muncă și 
care vă sprijină în planificarea 
următoarelor etape pe calea 
progresului în carieră.  
 
Printre tehnicile importante de 
storytelling pe care le puteți 
folosi atunci când vă construiți 
brandul personal se numără: 
 
1. Generați emoții cu povestea 

dumneavoastră: Poveștile pot 
fi spuse în diferite moduri, dar 
o narațiune emoțională se 
conectează direct cu publicul 
dumneavoastră. 

 



 

2. Povestea dumneavoastră 
trebuie să fie simplu de spus 
și ușor de reținut: Poveștile 
complexe, cu un număr mare 
de elemente și personaje, se 
pot întoarce împotriva 
dumneavoastră. Poveștile 
simple, ușor de spus, care 
includ emoții autentice, pot 
avea un impact mai mare 
asupra publicului 
dumneavoastră decât 
poveștile mai complicate.  

 
3. Spuneți o poveste personală: 

Pentru a dezvolta un bun fir 
narativ, este necesar să 
spuneți o poveste personală. 
O poveste personală implică 
în mod direct publicul, 
creând o legătură de 
conexiune. Dezvoltarea unei 
povești personale prin 
prezentarea slăbiciunilor, 
dorințelor, nevoilor legate de 
un produs sau serviciu, poate 
capta atenția publicului și 
poate avea un impact de 
durată. 



 

 
4. Arătați că puteți depăși 

obstacolele: Colegii, 
colaboratorii și angajatorii 
dvs. vor dori să știe că nu 
sunteți infailibil sau perfect; 
toată lumea face greșeli și 
avem probleme de depășit în 
viața de zi cu zi. Este 
important să le arătați 
colegilor și angajatorilor 
dumneavoastră că sunteți 
om, că ați făcut greșeli și ați 
depășit provocări, dar că 
acest lucru v-a făcut mai 
capabil să faceți față oricăror 
provocări cu care vă veți 
confrunta în viitor.  



 

 

  

 
 

 
 
 

AUTO-DIRIJARE PENTRU LUCRUL LA DISTANȚĂ 
 
 

 
Brandingul personal devine din ce în ce mai important, mai ales în societatea noastră din 
ce în ce mai digitală. Brandingul personal este utilizat online și vă permite să vă creați 
propria identitate prin poveștile pe care le spuneți.  
 
Cum aplicați acest lucru în lumea reală? Luați în considerare lucruri simple, cum ar fi 
utilizarea tehnicilor de povestire atunci când scrieți o "biografie" sinceră și autentică pe 
profilul dvs. de LinkedIn, mai degrabă decât să vă enumerați doar realizările și calificările!  
 
Nu contează atât de mult dacă aveți o poveste impresionantă de spus; ceea ce contează 
este cum o spuneți. Dezvoltarea unui brand personal înseamnă să vă reuniți abilitățile, 
experiențele și personalitatea și să folosiți această combinație pentru a vă construi o 
identitate, fie în cadrul companiei, comunității sau sectorului dumneavoastră.   

 
 
 



 

 
 
 

 
Teleworkingul este un tip de muncă mult mai flexibil și mai puțin rigid, deoarece 
serviciul nu este prestat la fața locului. De câțiva ani încoace, auzim de la experți că 
intrăm într-o perioadă de schimbări profunde, cuprinsă în așa-numita "revoluție 
informațională", "revoluție digitală" sau, mai generic, "societate informațională", și că 
aceasta va modifica formele actuale de organizare a muncii, așa cum a făcut-o revoluția 
industrială în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea.  
 
Nu numai că va schimba modul în care ne îndeplinim sarcinile de lucru, dar va schimba 
și natura muncii noastre și locul în care ne vom desfășura activitatea. De fapt, totul 
sugerează că "societatea informațională" va inversa tendințele Revoluției Industriale în 
ceea ce privește locul de muncă. 

 
Munca la distanță este cunoscută și sub denumirea de "teleworking sau muncă la 

distanță". Teleworkingul poate avea multe beneficii pentru angajați - mai puțin timp de 

naveta la serviciu, un mai bun echilibru între viața profesională și cea privată, mai mult 
timp cu prietenii și familia, o mai bună productivitate etc. De asemenea, are avantajele 
sale pentru companii, deoarece le ajută să reducă costurile asociate cu găzduirea 
personalului la locul de muncă. În același timp, munca la distanță oferă oportunități de 
angajare persoanelor marginalizate, care sunt de obicei discriminate în timpul procesului 
de recrutare, inclusiv persoanelor care trăiesc cu o boală de lungă durată sau cu un 
handicap; deoarece acestea nu au probleme de acces la locul de muncă, atunci când pot 
lucra eficient de acasă.  

 
 



 

CORPUL PRINCIPAL / ELEMENTELE DE 
BAZĂ 

 
 

Munca la distanță este 
înțeleasă ca un mod de lucru în 

care angajații își desfășoară 
activitatea și își prestează 

serviciile, integral sau parțial, de 
la domiciliu sau din alte locuri 

decât locația fizică a 
companiei, utilizând 

tehnologiile informației și 
comunicațiilor (TIC) pentru a-și 

îndeplini sarcinile de lucru. 
 

Munca la distanță a necesitat 
ca oamenii să dezvolte diferite 

tipuri de competențe, deoarece 
companiile au nevoie de 

colaboratori mai agili și mai 
adaptabili, capabili să facă față 

schimbărilor rapide de pe piață. 
 

Pe lângă un nivel ridicat de 
competență digitală pentru a 
vă putea îndeplini sarcinile de 



 

lucru la distanță, este 
important ca angajații să își 

dezvolte abilități în domeniile 
automotivării, conducerii 

personale și perseverenței, 
astfel încât să poată continua 

să fie eficienți în munca lor, 
chiar și atunci când lucrează la 

distanță.  
 

Dacă această tendință este în 
creștere, aceasta se datorează 

faptului că avantajele sale sunt 
mai mari pentru întreprinderile 

și lucrătorii care adoptă un 
mediu de lucru la distanță. 
Printre aceste avantaje se 

numără:  
 

-Reducerea costurilor pentru 
întreprinderi și angajați care nu 

fac naveta. 
-Beneficiu pentru mediu 

-Flexibilitatea orarelor 
-Echilibrul dintre viața de 
familie și angajamentele 

profesionale  
-Bunăstarea generală a 

lucrătorilor 



 

-Mai multă productivitate și 
performanță 

-Reducerea absenteismului 
În prezent, există anumite 
competențe și atribute pe care 
fiecare lucrător la distanță 
trebuie să le posede pentru a-și 
atinge obiectivele și pentru a 
obține rezultate bune în acest 
nou mod de lucru la distanță:  
 
1. Stabilirea unei rutine de 

lucru: Un telelucrător trebuie 
să aibă capacitatea de a crea 
o rutină pentru a-și îndeplini 
sarcinile de lucru zilnice. 
Chiar dacă nu trebuie să vă 
deplasați la un birou pentru a 
lucra, trebuie să vă creați 
obiceiuri ca în orice loc de 
muncă tradițional. Cel mai 
bine este să vă începeți ziua 
cu aceeași rutină pe care ați 
avea-o dacă v-ați muta la un 
birou. Acest lucru servește nu 
numai pentru a avea o 
structură mai bună a zilei, ci 
și pentru a vă face 



 

subconștientul să înțeleagă 
că, deși sunteți acasă, lucrați.  
 

2. Abilitatea de a gestiona 
corect timpul: Capacitatea de 
a fi extrem de productiv este 
un alt atribut de importanță 
vitală pe care orice lucrător la 
distanță trebuie să îl posede, 
iar pentru a fi capabil de 
acest lucru, trebuie să știți 
cum să vă organizați și să vă 
gestionați timpul în cel mai 
bun mod, separând timpul 
petrecut cu activitățile de 
acasă de cel petrecut la 
serviciu. Evitați distragerile 
tipice pe care le au lucrătorii 
la distanță (Facebook? Nu în 
timpul orelor de lucru! 
Spălatul și călcatul hainelor? 
Poate aștepta! ). Creați o 
ordine de prioritate în 
sarcinile zilnice, atribuind 
fiecăreia un anumit timp și 
făcând tot ce este necesar 
pentru a le termina în timpul 
pe care l-ați alocat pentru a le 



 

face, fără ca acțiunile zilnice 
să vă stea în cale. 
 

3. Aveți disciplină: ...și dacă nu o 
aveți, dezvoltați-o. Fără 
disciplină, nu vom duce la 
bun sfârșit sarcinile care ne 
sunt încredințate, iar 
performanțele noastre 
profesionale vor întârzia 
semnificativ. Se poate spune 
că a fi disciplinat este o formă 
de artă și, ca orice formă de 
artă, poate fi învățată și 
dezvoltată. Numai fiind 
disciplinați vom putea crea 
obiceiuri care, la rândul lor, 
vor crea rutinele care ne vor 
permite să atingem 
productivitatea dorită pe care 
compania o așteaptă de la 
noi. 
 

4. Controlul nevoii de 
interacțiune cu colegii de 
muncă: Poate că absența 
acestei abilități este călcâiul 
lui Ahile al multor lucrători la 
distanță sau al persoanelor 



 

care doresc să fie. Atunci 
când lucrați de acasă, singura 
interacțiune pe care o veți 
avea cu managerii, colegii, 
clienții etc., va fi virtuală. Mulți 
oameni au nevoie de contact 
real sau fizic în viața lor 
profesională de zi cu zi, iar 
dacă sunteți una dintre 
aceste persoane, va fi mult 
mai dificil să lucrați de acasă. 
Pentru aceasta ar trebui să 
aplicăm mici trucuri, cum ar 
fi: un telefon de 5 minute la 
un prieten sau o rudă în 
timpul pauzelor de lucru, 
ieșirea la o scurtă plimbare, 
pornirea televizorului cu talk-
show-uri, etc. 

 
5. Stăpânirea spațiului în care 

lucrați: Atunci când lucrați de 
acasă, există o mare 
probabilitate să fiți nevoit să 
vă împărțiți spațiul de lucru 
cu alte persoane. De obicei, 
aceste persoane nu vă văd ca 
pe un lucrător, ci ca pe cineva 
care pur și simplu petrece 



 

multe ore în fața 
calculatorului și, prin urmare, 
tendința va fi să vă întrerupă 
(deși uneori în mod 
inconștient). Ei vă vor pune 
întrebări despre viața dvs. de 
zi cu zi (mașina s-a stricat, 
poștașul a lăsat niște scrisori, 
factura trebuie plătită, ce 
mâncați la cină etc. ) și, din 
acest motiv, trebuie să fiți 
capabil să dominați spațiul în 
care veți lucra pentru a vă 
impune regulile și a-i face să 



 

respecte granițele pe care le 
puneți atunci când lucrați...  

 
Munca la distanță este un mod de lucru care generează o dinamică diferită în echipele de lucru și în 
relațiile interpersonale; produce noi forme de comunicare, creează noi oportunități și reconvertește 
locuri de muncă care erau depășite.  
 
Acest tip de muncă are multe beneficii și din ce în ce mai multe companii dintr-o gamă largă de 
industrii sau sectoare diferite le permit angajaților lor să lucreze de la distanță. 
 
Într-un context de schimbare globală constantă, este important ca angajații să fie percepuți ca fiind 
flexibili și adaptabili, motivați și dedicați, astfel încât, atunci când se vor prezenta schimbări în modul 
nostru de lucru, să fim pregătiți să profităm de ele. Piața modernă a forței de muncă este în continuă 
schimbare și evoluție, iar pentru mulți dintre noi, munca la distanță va fi într-o zi o realitate - așa că 
este important să ne petrecem timpul acum dezvoltând competențele și atributele de care vom avea 
nevoie pentru a reuși în acest nou mod de lucru.  
 
În plus, liderii și managerii organizațiilor și companiilor orientate spre viitor vor trebui să înceapă să 
planifice modul în care își vor gestiona angajații, clienții și volumul de muncă într-un mediu de lucru la 
distanță.  
 
Se anunță schimbări majore în lumea muncii, dar avem timp acum să ne pregătim pentru a le face 
față.  
 
Munca la distanță sau teleworkingul este un mod de lucru care îmbunătățește echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată, fără a avea un impact negativ asupra calității vieții la locul de muncă sau 
asupra rezultatelor companiei, fiind astfel o experiență cu rezultate pozitive.  
 
Oportunitățile de a lucra de la distanță pot deveni astfel un factor de motivare pentru angajații care 
doresc să adopte această modalitate de lucru pentru a obține un echilibru mai bun între viața 
profesională și cea privată și pentru a limita stresul pe care îl resimt în viața de zi cu zi din cauza muncii.  

 
 

 



 

 

 

 
 

 

AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE ALE MENȚINERII LOCULUI DE MUNCĂ  
 
 
 
 

Cercetările LinkedIn au arătat că peste unul din patru angajați demisionează din noul lor rol 

în primele 90 de zile.
1
 Angajații părăsesc organizațiile dintr-o multitudine de motive. Salariul 

mic, sentimentul de a nu fi apreciat, erorile de recrutare, ofertele avantajoase de la 
concurenți sau o serie de probleme personale pot duce la demisia unui angajat. Deși aceste 
motive pot fi suficient de tentante pentru a renunța la locul de muncă actual, există mulți 
alți factori care trebuie luați în considerare. Nu numai că părăsirea locului de muncă și o 
fluctuație ridicată a personalului afectează imaginea angajatului în fața potențialilor 
angajatori, dar afectează și organizația pe care angajatul o părăsește. Din acest motiv, 
majoritatea companiilor adoptă măsuri pentru a-și păstra angajații și de aceea angajații ar 
trebui să delibereze cu atenție înainte de a părăsi un loc de muncă. 
 
Retenția angajaților înseamnă elaborarea unei strategii pentru a se asigura că angajații nu 
părăsesc organizația. Cele mai multe politici de păstrare a angajaților vizează abordarea 

diferitelor nevoi ale angajaților pentru a spori satisfacția acestora la locul de muncă.
2

   Cu 

toate acestea, nu este clar dacă astfel de tehnici aduc beneficii organizațiilor. Organizațiile 
sunt afectate în mod similar în mod multiplu, de unde și confuzia: merită cu adevărat 
păstrarea angajaților?  
 
În acest manual, vom trece în revistă pe scurt diferitele avantaje și dezavantaje ale 
menținerii angajaților în funcție. Înțelegerea motivelor pentru care companiile ar dori să vă 
păstreze sau să vă concedieze pentru postul de muncă v-ar ajuta să negociați pentru condiții 
de muncă mai bune sau să vă informați cu privire la ceea ce trebuie să schimbați pentru a fi 
păstrat.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Klumpp, S. & Platt, G. (2019). Cum să maximizăm ratele de retenție a angajaților în era job-
hopping-ului. The European Business Review. Disponibil la: 
https://www.europeanbusinessreview.com/how-to-maximize-employee-retention-rates-in-
the-job-hopping-age/ 
2 Retenția angajaților. (2020). WebFinance, Inc. Disponibil la: 
http://www.businessdictionary.com/definition/employee-retention.html 



 

 

 
 
 
Avantajele retenției angajaților 

 
1. Reducerea costurilor și a beneficiilor 

 
Există un cost incredibil de ridicat asociat cu 
fiecare angajat al unei companii. O fluctuație 
ridicată a personalului ar crește semnificativ 
costurile unei companii din cauza indemnizațiilor 
de concediere sau a altor pachete de plecare; 
recrutarea și achiziția de talente; orele petrecute 
pentru analiza CV-urilor și interviuri; orele 
petrecute pentru integrare și formare; pierderea 
productivității; greșeli mai frecvente; și pierderea 
de venituri ca urmare a unei experiențe 
degradate a clienților.3  Formarea noilor angajați, 
recrearea liniilor de comunicare etc. sunt 
activități costisitoare și consumatoare de timp, pe 
care organizația nu și le poate permite de cele 
mai multe ori. 4   Prin urmare, este în interesul 
financiar al companiei să păstreze angajații cât 
mai mult timp posibil și să rezolve problemele 
ocazionale legate de forța de muncă la nivel 
intern. 

 
2. Forța de muncă experimentată 

 
O echipă plină de angajați experimentați și bine 
pregătiți este eficientă în utilizarea eficientă a 
resurselor companiei. Organizațiile cu personal 

 
3 Ramirez, D. (2020). 7 moduri în care retenția angajaților aduce beneficii companiei 
dumneavoastră. ForUsAll 401k Blog. Disponibil la: https://www.forusall.com/401k-
blog/employee-retention-benefits/ 
4 Ibidem. 



 

 

care se schimbă frecvent se vor confrunta 
întotdeauna cu probleme, deoarece încearcă să 
finalizeze proiecte sofisticate și se străduiesc să 
atingă obiectivele pe termen lung.  Anii de co-
working creează niveluri ridicate de cooperare a 
personalului și de competență individuală. În 
acest sens, angajații care rămân mai mult timp în 
organizație tind să fie mai productivi. 5   Prin 
urmare, capacitatea de a păstra cei mai 
performanți angajați conduce la performanța 
afacerii. 

 
 

3. O cultură organizațională sănătoasă 
 

Atunci când angajații rămân în organizație 
pentru perioade mai lungi, cu fluctuații mici, 
șansele de a crea o tradiție de lungă durată a unei 
culturi de muncă sănătoase sunt mult mai mari. 
O forță de muncă cu o etică și o abordare 
excelentă a muncii poate face față obstacolelor 
mult mai eficient. O atmosferă sigură la locul de 
muncă poate, de asemenea, să propage 
creativitatea, inovația și să creeze bucle de 
feedback care fac să avanseze organizația. 
Construirea unei culturi organizaționale 
puternice ar trebui, prin urmare, să fie o prioritate 
de top pentru management - și nu poate fi 
realizată fără păstrarea angajaților.6   

 
4. Loialitatea și personalul superior 

 
5 Barshikar, N. (2016). Sfaturi de experți pentru o strategie eficientă de retenție a angajaților. 
Entrepreneur India. Disponibil la: https://www.entrepreneur.com/article/270114 
6 Kelly, D. (2018). Avantajele retenției angajaților. Corporate Rewards Ltd. Disponibil la: 
https://www.crworldwide.com/news-ideas/employee-recognition/advantages-of-employee-
retention/ 



 

 

 
Nicio organizație nu poate avea succes pe 
termen lung fără agenți responsabili și loiali, care 
pot oferi forței de muncă durabilitatea și 
stabilitatea de care are nevoie.7  Puternic legați de 
punctul anterior, acești oameni sunt purtători de 
experiență și cunoștințe despre operațiunile 
zilnice, precum și de mijloacele necesare pentru 
a atinge obiectivele pe termen lung. Dacă acești 
oameni părăsesc organizația, absența lor poate 
perturba imediat operațiunile și poate crea 
dezordine în sistem prin afectarea fluxului de 
lucru. De fapt, atunci când un astfel de angajat 
părăsește organizația, eventualele secrete și 
know-how ale companiei părăsesc, de asemenea, 
organizația; astfel, costurile asociate cu pierderea 
unui angajat se măresc și mai mult. Prin urmare, 
evitarea absențelor bruște și a pierderii 
angajaților-cheie ar trebui să fie o preocupare 
majoră. 

 
5. Evitarea supraîncărcării 

 
În cazul pierderii bruște a unui angajat, angajații 
rămași trebuie să preia sarcini suplimentare 
pentru a menține operațiunile zilnice în 
desfășurare până când se găsește un înlocuitor 
potrivit. Destul de des, este nevoie de până la 1-2 
ani pentru ca angajatul înlocuitor să funcționeze 
la un nivel de eficiență similar cu cel al 
predecesorului său.8  Deoarece angajații lucrează 
deja, de obicei, la nivelul maxim al capacităților lor, 

 
7 Ibidem. 
8 Ramirez, D. (2020). 7 moduri în care retenția angajaților aduce beneficii companiei 
dumneavoastră. ForUsAll 401k Blog. Disponibil la: https://www.forusall.com/401k-
blog/employee-retention-benefits/ 



 

 

pierderea unui angajat poate duce imediat la 
supraîncărcarea personalului 

 
Acest lucru poate duce la consecințe grave - cum 
ar fi reducerea calității muncii și a timpului liber 
personal, creșterea stresului la locul de muncă și 
posibile probleme personale și de sănătate care 
ar putea apărea din cauza supraîncărcării. Într-un 
mediu de lucru deja întins la limită, pierderea 
unui angajat ar putea duce cu ușurință la alte 
demisii în viitorul apropiat, deoarece angajații 
copleșiți nu pot ține pasul cu ritmul de lucru. 

 
Dezavantajele retenției angajaților 

 
1. Retenția angajaților neperformanți 

 
Fără un mecanism de selecție bine stabilit, 
angajații neperformanți sau neperformanți pot 
rămâne cu ușurință în cadrul companiei pentru 
perioade semnificative și pot profita de eforturile 
altora fără a contribui suficient la realizarea 
obiectivelor comune. Prin îndepărtarea acestor 
persoane, moralul general al companiei poate fi 
afectat semnificativ în mod pozitiv, deoarece 
ceilalți membri nu vor mai simți că eforturile lor 
sunt abuzate de către cei neperformanți.9  În plus, 
îndepărtarea acestor angajați creează posibilități 
pentru cei mai performanți să se ridice în ierarhia 
organizațională. Prin urmare, nereținerea 
angajaților neperformanți este vitală pentru 
menținerea unui moral și a unei motivații 

 
9 Hess, S. (2020). 3 Lucruri care se întâmplă atunci când cei cu performanțe slabe rămân. 
FurstPerson. Disponibil la: https://www.furstperson.com/blog/the-dark-side-of-employee-
retention-what-happens-when-poor-performers-stay 



 

 

excelente în cadrul forței de muncă a unei 
organizații, în timp ce păstrarea angajaților 
neperformanți dăunează în mod semnificativ 
companiei și din punct de vedere financiar și nu 
numai. Atunci când angajații neperformanți 
definesc cultura organizațională, este necesar să 
se aloce resurse valoroase pentru supravegherea 
și corectarea erorilor.10 

 
2. Fluctuația redusă a ideilor  

 
Oamenii noi aduc idei noi și experiență proaspătă 
și valoroasă din afara organizației. Sosirea acestor 
persoane poate reîmprospăta și îmbunătăți 
practicile vechi, poate crește creativitatea și poate 
oferi noi provocări forței de muncă existente. 
Aceștia pot crea, de asemenea, o competiție 
internă sănătoasă care aduce beneficii companiei 
pe termen lung. Angajații reținuți au tendința de 
a stabili rutine de lucru și probabil că nu sunt 
dispuși să se abată de la ele, chiar dacă acest lucru 
ar fi benefic pentru companie. Sosirea unor noi 
angajați poate reduce șansele de a conserva 
aceste metode ineficiente de lucru în comun și 
de a reduce gruparea prin oferirea de idei și 
perspective noi. 

 
3. Ineficiență 

 
Retenția are tendința de a face ca sentimentul de 
autoapreciere al angajaților să crească mai mult 
decât este în realitate. Pe scurt, aceștia cer mai 
mult decât merită în funcție de munca pe care o 

 
10 Ibidem. 



 

 

depun: acest lucru creează un spațiu enorm 
pentru ineficiență. 11   Diminuarea atenției 
acordate retenției angajaților creează un 
sentiment de concurență pentru locul de muncă. 
Pentru ca eficiența organizațională să fie 
maximizată, angajații trebuie să simtă că trebuie 
să muncească la fel de mult în fiecare zi pentru a-
și păstra locul de muncă și pentru a avansa în 
rândurile companiei.12 

 
4. Mediu de lucru prost 

 
Menținerea angajaților care creează un mediu de 
lucru toxic și negativ este o greșeală colosală de 
management. Localizarea și îndepărtarea acestor 
persoane este crucială în construirea unui mediu 
de lucru sănătos, în care angajații se simt 
valorizați, în siguranță și concentrați asupra 
sarcinilor lor. Astfel, reținerea redusă a angajaților 
poate avea un efect pozitiv semnificativ asupra 
bunăstării organizației.13 

 
 

CONCLUZIE 

 
11 Reddy, C. (2016). Ce este retenția angajaților? Beneficii și dezavantaje. Wisestep. Disponibil 
la: https://content.wisestep.com/advantages-disadvantages-employee-retention/ 
12 Barshikar, N. (2016). Sfaturi de experți pentru o strategie eficientă de retenție a angajaților. 
Entrepreneur India. Disponibil la: https://www.entrepreneur.com/article/270114 
13 Pratt, C. (2005). Vă aflați într-un mediu de lucru negativ? 5 sfaturi pentru a-l schimba. C. 
Pratt. Disponibil la: https://www.life-with-confidence.com/negative-work-environment.html 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
În general, păstrarea angajaților are mai multe 
avantaje decât dezavantaje pentru o organizație. 
De la aspecte financiare până la cultura de muncă, 
păstrarea angajaților performanți are beneficii 
enorme pentru corporație. Prin reținerea 
angajaților, conducerea menține fluxul de lucru și 
se asigură că experiența și know-how-ul valoros nu 
părăsesc organizația. Cu toate acestea, prevenirea 
grupării, localizarea celor neperformanți și a celor 
care creează medii de lucru nesănătoase poate 
avea efecte devastatoare grave asupra moralului și 
eficienței muncii. Prin urmare, o companie trebuie 
să echilibreze cu atenție recompensarea și 
păstrarea forței de muncă cu standarde înalte și 
mecanisme de control eficiente, care pot ajuta 
managerii să localizeze membrii problematici în 
cadrul organizației. De asemenea, este vital ca 
angajații să înțeleagă aceste efecte și să își spună 
părerea despre problemele apărute în cadrul 
organizației, astfel încât problemele să poată fi 
rezolvate, iar un membru, altfel valoros, să nu 
ajungă să părăsească organizația. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHNICI DE IMPLICARE A ANGAJAȚILOR  
 
 
 
 

Munca poate fi mai mult decât o simplă muncă; poate fi ceva care face plăcere 
oamenilor. Angajamentul apare atunci când angajații sunt foarte implicați în 
munca lor și în companie, însă aproape 90% dintre oamenii din întreaga lume nu 
sunt implicați în munca lor.14 Aceștia se duc la serviciu doar pentru a-și câștiga 
existența, dar se întorc acasă fără niciun sentiment de împlinire. Acest nivel 
scăzut de implicare contribuie la scăderea performanțelor profesionale și a stării 
de bine a angajaților. 15  A fi angajat, dimpotrivă, le permite angajaților să 
experimenteze un sentiment de scop și siguranță psihologică. De asemenea, 

 
14      Daum, K. (2018). Vreau să fiu un angajat implicat. Dar cum ajung acolo?. Mansueto Ventures. Disponibil la:  
https://www.inc.com/kevin-daum/i-want-to-be-an-engaged-employee-but-how-do-i-get-there.html  
15      Knight, C., Patterson, M. & Dawson, J. (2016). "Building work engagement: O revizuire sistematică și o meta-
analiză care investighează eficacitatea intervențiilor de implicare în muncă". Journal of Organizational Behavior, 
38. 



 

 

aceștia se bucură mai mult de munca lor, se simt mai conectați la organizația lor, 
au relații sociale bune la locul de muncă și se simt mai bine în general. Din 
nefericire, unele organizații încă nu depun eforturi pentru a-și implica angajații.  
 
În loc să așteptăm ca angajatorii să își implice angajații, acest manual va oferi 
câteva sfaturi și tehnici despre cum se pot implica angaja ei înșiși pentru a culege 
roadele unei vieți profesionale fericite.  
 
 

 
1. Vorbiți și cereți ceea ce aveți nevoie 

 
Nimeni nu ar ști de ce aveți 
nevoie sau ce vă doriți, dacă nu 
vorbiți și nu cereți acest lucru. 
Cercetările au arătat că 
așteptările nesatisfăcute și 
nespuse contribuie în mare 
măsură la dezangajarea 
angajaților.16 Întrucât pentru a 
vă simți implicat este nevoie să 
știți ce se așteaptă de la 
dumneavoastră și să aveți la 
dispoziție materialele și 
echipamentele necesare, ar 
trebui să vă asigurați că le 
cereți superiorilor 
dumneavoastră să vă furnizeze 
aceste informații sau resurse 
pentru a putea da randament 
maxim. 

 

 
16       Tara Powers. (2015). Chestionarul de angajare a angajaților: Sunteți angajat sau dezangajat la locul de 
muncă? Powers Resource  
Centrul. Disponibil la: https://powersresourcecenter.com/employee-engagement-questionnaire-are-you-
engaged-or-disengaged-at-work/ 



 

 

2. Reevaluați-vă volumul de muncă și discutați cu 
conducerea despre preocupările 
dumneavoastră 

 
Există momente în care angajatorii 
le dau angajaților prea multe sarcini, 
până la punctul în care aceștia riscă 
să se epuizeze și să se dezangajeze. 
Pentru a evita să fiți epuizat fizic și 
emoțional din cauza stresului 
copleșitor, ar trebui să vă reevaluați 
volumul de muncă și să purtați o discuție cu 
managerul dvs. cu privire la redistribuirea unora 
dintre responsabilitățile dvs. către altcineva. 

 
3. Exercitarea autonomiei și a autodeterminării 
 
Un element cheie care îi motivează în mod 
intrinsec pe angajați este autonomia - abilitatea 
de a-și conduce propria viață.17 Pentru a-și oferi 
un anumit control asupra propriei activități, un 
angajat ar trebui să reflecteze și să reproiecteze 
postul într-un mod care să i se potrivească mai 
bine. Această tehnică de "artizanat al postului" ar 
duce la o mai mare implicare la locul de muncă, 
deoarece angajații își asumă un rol activ în 
controlul sarcinilor, al relațiilor și al gândurilor lor.18 
Printre modalitățile de a face acest lucru se 
numără: adaptarea sarcinilor pentru a valorifica 
punctele forte ale fiecăruia, dedicarea energiei 

 
17       Pink, D. (2009). Drive: Adevărul surprinzător despre ceea ce ne motivează. Riverhead 
Books  
18      Wrzesniewski, A., LoBuglio, N., Dutton, J. & Berg, J. (2013). "Job Crafting and Cultivating 
Positive Meaning and Identity" (Crearea unui loc de muncă și cultivarea semnificației și 
identității pozitive).  
în muncă." Advances in Positive Organizational Psychology, 1. Emerald Group Publishing. 



 

 

pentru a forma conexiuni semnificative la locul de 
muncă și restructurarea proceselor de gândire 
într-o perspectivă mai pozitivă.19 
 
 

a) Cunoaște-te pe tine însuți și adaptează-ți 
sarcinile pentru a valorifica punctele forte  

 
Este important să știți care vă sunt punctele 
forte, pentru a le încadra în marea schemă a 
ceea ce contează pentru organizația 
dumneavoastră. Atunci când vă puteți folosi 
punctele forte pentru obiectivele organizației, 
este mai probabil să vă simțiți împlinit de faptul 
că aduceți o contribuție pozitivă. Această 
conștientizare a faptului că ceea ce faceți 
contează vă va da sentimentul de scop de care 
veți avea nevoie pentru a deveni motivat 
intrinsec. 

 
b)Construiți conexiuni semnificative la locul de 

muncă 
 
Interacțiunile sociale cu supraveghetorii și 
colegii joacă un rol esențial în ceea ce privește 
nivelul de implicare.  
 

 
19  Lindsey, J. (2018). Cum să fii mai implicat la locul de muncă. Centrul științific Greater Good 
de la UC Berkeley. Disponibil la: 
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_be_more_engaged_at_work 



 

 

Gallup a constatat că 70% din 
variația nivelului de implicare 
a angajaților este influențată 
de managementul existent.20 
Astfel, un management 
deficitar îi poate dezangaja pe 
angajați și îi poate influența să 
demisioneze. Deși nu puteți 
controla tipul de 
management existent, vă 
puteți îmbunătăți relațiile cu 
managerii dvs. prin conectarea cu aceștia și 
prin a-i întreba cum se descurcă. Cu cât aduceți 
mai multă atenție pozitivă, cu atât mai multă 
recunoaștere veți primi din partea lor.21 Găsirea 
unui mentor v-ar face, de asemenea, să vă 
implicați mai mult, deoarece mentorii vă pot 
ghida și vă pot ajuta să puneți întrebări, să 
identificați ceea ce aveți nevoie și să vă oferiți 
feedback. 
 
Nu numai că ar trebui să relaționați cu 
superiorii dumneavoastră, dar ar trebui să 
creați și prietenii cu colegii dumneavoastră 
pentru a vă face viața profesională mai plăcută. 
Nu este o pierdere de timp să faceți o pauză, să 
comunicați cu colegii, să râdeți și să planificați 
cu ei activități în afara serviciului. De fapt, a 
simți emoții pozitive la locul de muncă v-ar face 

 
20      Royal, K. (2019). Ce fac diferit angajații implicați. Gallup. Disponibil la: 
https://www.gallup.com/workplace/266822/engaged-employees-differently.aspx  
21       Daum, K. (2018). Vreau să fiu un angajat implicat. Dar cum ajung acolo?. Mansueto 
Ventures. Disponibil la  
la: https://www.inc.com/kevin-daum/i-want-to-be-an-engaged-employee-but-how-do-i-
get-there.html 



 

 

mai creativi și mai rezistenți la provocările de la 
locul de muncă.22 

 
c) Gândiți pozitiv 
 

Totuși, nu este suficient să ai 
emoții pozitive, deoarece 
angajamentul pornește de la 
tine și de la modul în care 
percepi fiecare aspect al muncii. 
Pentru a vă simți pozitiv, trebuie 
să gândiți pozitiv. Ar trebui să vă 
percepeți fișa postului ca fiind o 
contribuție la un scop mai mare. 
De exemplu, dacă faceți prăjituri, 
nu vă gândiți doar că doar 

vindeți prăjituri. Gândiți-vă că prăjiturile dvs. vor 
aduce bucurie pentru cineva care dorește un 
răsfăț dulce după o zi obositoare. Pe lângă 
faptul că îți construiești sentimentul de scop, ar 
trebui să privești provocările ca pe niște 
oportunități de învățare, deoarece abordarea 
sarcinilor cu curiozitate - mai degrabă decât cu 
obligație sau teamă - te va face să te simți mai 
mulțumit de realizările tale viitoare. 

 
4. Sărbătoriți-vă realizările și progresele 
 
Doar pentru că liderii dvs. nu vă răsplătesc sau nu 
vă recunosc realizările, nu înseamnă că nu trebuie 
să nu vă sărbătoriți succesul. Sărbătorirea 
progresului dumneavoastră vă reamintește de 

 
22  Lindsey, J. (2018). Cum să fii mai implicat la locul de muncă. Centrul științific Greater Good 
de la UC Berkeley. Disponibil la: 
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_be_more_engaged_at_work 



 

 

contribuțiile pozitive pe care le aduceți; astfel, vă 
face să vă implicați mai mult pentru a vă strădui 
să progresați și mai mult. 

 
5. Asumarea de sarcini noi, provocatoare 
 
Dacă vă simțiți plictisit de sarcinile actuale, cereți 
sarcini mai provocatoare. Puteți accepta noi 
clienți sau noi proiecte sau puteți chiar să vă 
abordați sarcinile într-un mod nou. Asumarea 
unor sarcini noi și colaborarea cu echipe diferite 
vă poate ajuta să vă simțiți mai conectat și mai 
implicat în cadrul organizației; în consecință, 
creșterea nivelului de implicare. 

 
6. Cereți feedback în mod regulat 
 
Pentru a avea un simț al direcției, este necesar să 
știți cum vă descurcați. Feedback-ul constructiv 
este esențial pentru dezvoltarea continuă a 
angajaților, deoarece clarifică așteptările, îi ajută 
să învețe din greșeli și le dă încredere. 23  Prin 
urmare, ar trebui să solicitați feedback în mod 
regulat pentru a obține sprijin și încredere cu 
privire la modul în care vă descurcați la locul de 
muncă. 

 
 

23       HR Central. (2018). Importanța feedback-ului la locul de muncă. Disponibil la: 
https://hrcentral.com.au/blog/feedback/#:~:text=Feedback-
ul%20care%20este%20constructiv%20este,lor,greselile%20și%20construiește%20încrederea
.&text=Constituirea%20feedback-
ului%20constructiv%20este%20unul%20din%20cele%20care%20poate%20proviziona%20an
gajamentul%20 lor 
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7. Reflect 
 
Dacă vă faceți timp să 
reflectați și să apreciați 
ceea ce ați realizat la locul 
de muncă vă va ajuta să 
fiți mai conștient de 
progresul și creșterea pe 
care le-ați obținut în 
poziția dumneavoastră. 
Acest sentiment de 
realizare ar contribui la stimularea motivației de a 
continua să progresați la locul de muncă. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   CONCLUZIE 

 
Angajații nu trebuie să aștepte ca angajatorii să adopte măsuri pentru a-i implica. Ei pot 
lua inițiativa de a se implica singuri. Atunci când angajații se exprimă și cer ceea ce au 
nevoie și ceea ce își doresc, ei sunt cu un pas mai aproape de a obține condițiile de muncă 
necesare pentru a se angaja. Cu toate acestea, creșterea angajamentului nu va necesita 
doar ca managerii și liderii să instituie schimbări în numele angajaților. Angajații înșiși vor 
trebui, de asemenea, să instituie schimbări din interior: să își schimbe modul de gândire 
într-un mod mai pozitiv, să devină autodeterminanți și să fie mândri de ei înșiși pentru 
progresul lor continuu. Angajații, care sunt hotărâți să profite la maximum de viața lor 
profesională prin formarea unor relații de sprijin și prin valorificarea tuturor 
oportunităților posibile, vor putea cel mai probabil să obțină beneficiile unui mediu de 
lucru atractiv. 
 

 
 
 

 



 

 

 

 
 

 
CINCI ELEMENTE ALE BUNĂSTĂRII LA LOCUL DE MUNCĂ   

 
 

Wellness la locul de muncă sau Wellness 
pentru angajați se referă la diverse facilități sau 
evenimente legate de sănătate pentru 
angajați, oferite de angajatori, toate pe 
cheltuiala companiei. Proiectarea și punerea în 
aplicare a programelor de bunăstare a 
angajaților sunt, de obicei, atribuite 
departamentului de resurse umane. Un 
program de wellness bine implementat poate 
avea mai multe efecte pozitive asupra 
angajaților și, prin urmare, poate face ca firma 
să aibă mai mult succes. În acest manual, veți 
obține informații despre diferitele elemente ale 
programelor de wellness pentru angajați care 
sunt considerate de succes. În plus, veți afla și 
cum aceste programe nu numai că au un 
impact direct asupra angajaților, dar și cum au 
un impact indirect asupra companiei. 24 

 
 
 

 
24 Smith, D. (2020). Cinci elemente ale bunăstării la locul de muncă. Pensionare fericită. 
Disponibil la: https://retirehappy.ca/five-elements-workplace-wellness/  



 

 
 
 
5 Elemente de bunăstare la locul de muncă 

Starea de bine 
la locul de 
muncă este un 

fenomen 
relativ nou în 

sectorul 
prestațiilor 

sociale. În urmă 
cu aproximativ 

40 de ani, se aștepta ca angajații să își lase 
problemele personale acasă și să se 
concentreze doar asupra muncii lor atunci 
când se aflau la serviciu. Cu doar câteva decenii 
în urmă, s-a descoperit că abordarea sănătății 
mentale și emoționale a angajaților este 
benefică pentru angajator, deoarece reduce 
costurile cu asistența medicală, stimulează 
productivitatea și reduce absenteismul. În 
această secțiune, vor fi discutate cinci 
elemente ale bunăstării la locul de muncă. 



 

Aceste elemente ar trebui să stea la baza 
oricărui program de wellness, indiferent de 
imaginea companiei, de mărimea acesteia sau 
de numărul de angajați.  

 
 

8. Educație pentru sănătate 
 
Educația pentru sănătate este un punct inevitabil 
al tuturor programelor de wellness pentru 
angajați. Educația pentru sănătate poate fi foarte 
eficientă din punct de vedere al costurilor, 
deoarece angajații mai sănătoși sunt angajați mai 
fericiți; ca să nu mai vorbim de costurile de 
asistență medicală care vor fi economisite. 
Angajatorii nu trebuie să se gândească să 
introducă ceva excesiv. Un buletin informativ 
lunar cu sfaturi sănătoase poate fi luat în 
considerare ca o opțiune. Programele care 
încurajează schimbarea comportamentului în 
ceea ce privește stilul de viață, cum ar fi invitarea 
unui dietetician care să țină o conferință la prânz, 
pot avea, de asemenea, efecte pozitive.  
 
Exemple: un buletin săptămânal cu sfaturi de 
sănătate și fitness, un dietetician care ține un 
discurs la prânz despre alimentația sănătoasă.  

 



 

 

9. Mediu social și fizic favorabil 
 
Faptul că un comportament 
sănătos este susținut în mod 
deschis de către companie va 
încuraja angajații să participe la 
programele de wellness. 
Organizarea unor campionate 
sportive sau a unor competiții 
legate de sănătate între 
departamente, cum ar fi un eveniment "fete vs. 
băieți", este o soluție bună. Acest lucru ridică 
spiritul de performanță pentru angajați. 25 
 
Exemple: un meci de fotbal, o zi de sport de 
team-building, acces gratuit sau la preț redus la 
sala de sport, relaxare sau yoga în timpul pauzei 
de prânz, fructe gratuite de două ori pe zi la birou, 
venirea la serviciu cu bicicleta (poate fi o 
competiție). 

 
10. Integrarea programului în structura 

organizației 
 
După ce se concepe un program de wellness 
adaptat la interesele și nevoile angajaților, este de 
asemenea important să se integreze programul 
în structura organizației. Acest lucru înseamnă că 
ar trebui să existe câteva zile rezervate și anumite 
momente ale zilei dedicate programelor de 
wellness. Din punct de vedere financiar, este 
nevoie, de asemenea, de un buget alocat din care 

 
25 Berna, M. (2019). 5 elemente ale unui program cuprinzător de bunăstare a angajaților. 
Olympia Benefits, Inc. Disponibil la: https://www.olympiabenefits.com/blog/5-elements-of-
a-comprehensive-employee-wellness-program 



 

să fie finanțate activitățile legate de wellness. De 
asemenea, este esențial dacă crearea 
programului este atribuită unei echipe sau unei 
persoane care trebuie să fie bine educată și 
informată cu privire la tendințele și importanța 
bunăstării angajaților.  
 
Exemplu: bugetul alocat programului, timpul 
dedicat activităților, echipa potrivită sau 
persoana care este responsabilă de program    

 
11. Legătura cu programe conexe 
 
Angajatorii îi pot ajuta pe angajați să gestioneze 
mai bine echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată dacă le oferă acces sau informații despre 
alte programe conexe. De asemenea, este o idee 
bună să încurajeze inițiativele, care se pot încadra 
în imaginea de bunăstare a angajaților 
companiei sau chiar să coopereze cu alte 
companii în organizarea unor astfel de 
evenimente.  
 
Exemplu: promovarea programelor de asistență 
pentru angajați, promovarea inițiativelor în 
legătură cu echilibrul dintre viața profesională și 
cea privată. 

 
12. Examinări și educație la locul de muncă 



 

 

 
Pe lângă educația 
generală în 
materie de 
sănătate, care a 
fost menționată 
ca fiind primul 
element, este de 

asemenea 
esențială 
educarea 

angajaților cu 
privire la 

importanța 
examinărilor 

medicale și a vizitelor regulate la medic. Pentru a 
se asigura că angajații au grijă de ei înșiși, se 
sugerează ca, în cadrul programului de 
bunăstare a angajaților, angajatorul să le ofere 
acestora examinări medicale gratuite la locul de 
muncă. Indiferent de regularitatea acestuia sau 
dacă este obligatoriu sau voluntar, este un 
element foarte eficient al oricărui program de 
wellness. De fapt, este dovedit că 80% din bolile 
cronice pot fi prevenite cu atunci când angajații 
beneficiază de screening-uri regulate.  
 
Exemplu: analize la locul de muncă, donare de 
sânge, timp liber plătit pentru a merge la medic 
(zile personale), telemedicină. 26 
 

 
26 Bens, C. (2018). Ce este, de fapt, bunăstarea la locul de muncă? Revista Corporate 
Wellness Magazine. Disponibil la: 
https://www.corporatewellnessmagazine.com/article/workplace-wellness-really 
 



 

Efectele pozitive ale programelor de wellness la 
locul de muncă 
 
Efectele asupra angajaților:  
 
Obiectivul principal al fiecărui program de 
wellness ar trebui să fie schimbarea 
comportamentului. Cu ajutorul programului de 
wellness la locul de muncă, angajații sunt mai 
motivați să schimbe stilul de viață și să se 
adapteze la noi obiceiuri sănătoase, deoarece 
simt o anumită formă de presiune atât din partea 
companiei, cât și a colegilor lor. În unele cazuri, 
prezența spiritului de echipă sau a competiției 
poate, de asemenea, să stimuleze interesul 
angajaților pentru schimbare.  
 
Studiile privind bunăstarea arată că schimbarea 
permanentă a stilului de viață este un obiectiv 
care poate fi atins cu ajutorul programelor de 
bunăstare. Pe termen lung, chiar și cu o dedicație 
mai mică pentru această cauză, angajații vor 
mânca mai sănătos, vor face mai multă mișcare, 
vor bea mai puțin alcool, vor fuma mai puțin și își 
vor controla mai bine stresul. Programele de 
wellness mai dedicate pot contribui la 
ameliorarea depresiei și la îmbunătățirea 
satisfacției de viață a angajaților.  
 



 

Lipsa de activitate fizică și obiceiurile alimentare 
nesănătoase sunt principalele cauze ale glicemiei 
ridicate, ale hipertensiunii arteriale și ale 
colesterolului ridicat în sânge. Acest lucru 
înseamnă că programele de wellness pot reduce, 
de asemenea, riscurile ridicate pentru sănătate 
prin promovarea unor obiceiuri sănătoase.  

 
Efectele asupra întreprinderii:  
 
Beneficiile reprezintă o 
problemă cheie în prezent 
în sectorul ocupării forței de 
muncă. Un program extins 
de wellness cu facilități de 
fitness la fața locului, timp 
flexibil, fructe gratuite și 
timp liber plătit pentru a 
merge la medic devine 
rapid la fel de important ca 
și pensionarea, un plan de 
pensii sau concediul de 
maternitate pentru cei care 
își caută un loc de muncă. 
Acest domeniu devine soluția pentru angajatori 
pentru a crește gradul de păstrare a locurilor de 
muncă și pentru a face compania mai atractivă 
pentru viitorii angajați.  
 



 

 

Adaptarea comportamentelor sănătoase duce la 
reducerea riscurilor pentru sănătate. Acest lucru 
este, de asemenea, benefic pentru angajator pe 
termen lung, deoarece reduce apariția bolilor 
cronice, ceea ce debitează mai puține costuri de 
asistență medicală pentru angajator.  
 
Cu o viață mai sănătoasă și, prin urmare, cu mai 
puține boli, zilele de boală ale angajaților și 
absenteismul general pot fi, de asemenea, reduse.  
 
Mai puțin stres și un echilibru mai sănătos între 
viața profesională și cea privată pot stimula și mai 
mult productivitatea și creativitatea, ceea ce 
contribuie la dezvoltarea afacerii. 27 
 
 
CONCLUZIE 

 
În prezent, companiile se concentrează din ce în ce 
mai mult pe bunăstarea la locul de muncă. Din ce 
în ce mai mulți angajatori realizează și acceptă 
dovezile statistice care demonstrează că un mediu 
de lucru sănătos și unele beneficii suplimentare 
legate de sănătate pot atrage o forță de muncă 
bine educată și pot crește gradul de retenție a 
angajaților. Dar acestea sunt doar câteva dintre 
efectele pozitive pe care programele de wellness le 
pot avea asupra companiei. Angajații mai sănătoși 
sunt mai productivi și mai creativi și sunt mai 
prezenți și mai concentrați la locul de muncă, ceea 

 
27 Aldana, S. (2020). 5 statistici privind bunăstarea la locul de muncă pe care orice 
angajator ar trebui să le știe. WellSteps. Disponibil la: 
https://www.wellsteps.com/blog/2020/01/02/workplace-wellness-statistics-wellness-stats/ 
 
 



 

ce poate duce la creșterea eficienței; ca să nu mai 
vorbim de costurile de sănătate care sunt 
economisite, precum și de reducerea numărului de 
zile de boală și a absenteismului angajaților. În 
general, starea de bine la locul de muncă este 
esențială pentru companiile de succes, iar 
adaptarea unor programe de wellness creative și 
extinse este o tendință în creștere. 
 
 

STRATEGII DE PĂSTRARE A LOCURILOR DE MUNCĂ CARE REDUC 
FLUCTUAȚIA DE PERSONAL 
 

 
Rotația angajaților este un fenomen natural în 

lumea 
afacerilor. Cu 

toate 
acestea, 
plecarea 

angajaților 
este 

costisitoare, 
deoarece 

înseamnă că se pierd talente înalt calificate și 
productivitate, iar găsirea și formarea unui 
înlocuitor adecvat necesită resurse. De cealaltă 



 

parte a spectrului, este neplăcut pentru angajați să 
plece sau să își piardă locul de muncă, deoarece le 
poate împiedica progresul profesional și poate 
duce la probleme existențiale. De asemenea, este 
de la sine înțeles că o fluctuație ridicată și frecventă 
a personalului este suboptimală pentru angajați, 
deoarece proiectează o imagine proastă despre 
aceștia în fața potențialilor angajatori. Pe de altă 
parte, păstrarea talentelor se traduce prin 
menținerea unui avantaj competitiv față de alte 
firme și organizații. Pentru angajați, înseamnă că 
au un mediu stabil în care pot prospera, progresa și 
câștiga bunuri materiale și nemateriale. Din acest 
motiv, este avantajos atât pentru angajatori, cât și 
pentru angajați ca aceștia să rămână la locul de 
muncă. 

 
Păstrarea locurilor de muncă este o problemă 
complexă, care se bazează pe o combinație de 
factori și, prin urmare, necesită o soluție 
complexă. Pentru a atenua această problemă, 
acest manual oferă strategii viabile bazate atât 
pe cercetări empirice, cât și pe orientări 
practice standard în domeniu.  



 

 

 
1. Păstrarea locului de muncă începe în etapa de 

angajare și de integrare 
 
Îmbunătățirea șanselor de păstrare a locului de 
muncă începe de la angajare. Angajarea în locul 
nepotrivit poate face ca o persoană să se întoarcă 
cu ușurință la punctul de plecare, deci este 
costisitoare. O bună 
potrivire presupune ca 
valorile, normele și 
cultura cuiva să fie 
aliniate cu cele ale 
companiei. 28  În mod 
normal, în timpul 
acestui proces se ridică 
steaguri: atât 
angajatorul, cât și 
potențialul angajat află dacă "una se potrivește cu 
alta". Este la fel de important să se învețe jargonul, 
modul de gândire și stilul de operare al 
companiei. 29  Cu toate acestea, în același timp, 
trebuie să fii sincer, deoarece înșelarea companiei 
și faptul de a nu fi tu însuți va duce pe termen 
lung la pierderea locului de muncă. 
 
În același timp, trebuie să fii atent și să dai dovadă 
atât de entuziasm, cât și de bunăvoință în timpul 
experienței de integrare, deoarece în această fază 
un nou angajat ajunge să cunoască organizația și 
oamenii care lucrează acolo. În acest fel, angajații 

 
28 Mieksztyn, J. (2011). Cum să păstrați locul de muncă acum că ați fost angajat. Michigan 
Jobs & Career Portal Service. Disponibil la: 
www.michigan.gov/documents/careers/HOW_TO_KEEP_THE_JOB_NOW_THAT_YOU_ARE_
HIRED_351873_7.pdf 
29  Ibidem. 



 

 

pot avea un avantaj în cadrul companiei; 
contribuind astfel la păstrarea locului de muncă. 
 
2. Menținerea unor bune obiceiuri de lucru30 
 
Odată ce ați obținut un loc de muncă, este 
important să îl păstrați. Una dintre cele mai 
simple modalități de a face acest lucru este pur și 
simplu menținerea unor bune obiceiuri de lucru. 
 
• Mențineți o prezență bună și nu vă luați 

concediu decât atunci când este necesar. De 
asemenea, asigurați-vă că îl anunțați pe șeful 
dumneavoastră chiar și despre cea mai mică 
abatere de la programul așteptat - fie că 
întârziați, plecați mai devreme sau că vă ia mai 
mult timp pentru a îndeplini o anumită sarcină. 

• Fiți punctual și prompt. Nu uitați că programul 
trebuie respectat, deoarece orice abatere de la 
acesta poate împiedica alte persoane să 
lucreze. 

• Convingeți-vă superiorul că munciți din greu: 
respectați întotdeauna termenele limită, chiar 
dacă asta înseamnă să faceți ore suplimentare. 
Sacrificiile dumneavoastră nu vor rămâne 
nerăsplătite.  

 
30  Ibidem. 



 

 

• Menținerea unui post de lucru curat și 
organizat. Un birou 
sau un birou 
neîngrijit și 
dezorganizat este 
neplăcut să treci pe 
lângă sau să intri, 
astfel că este 
important să 
proiectezi ca postul 
tău de lucru să fie la 
fel de ordonat și organizat ca și tine. 

• Urmați întotdeauna politicile și orientările 
organizației, deoarece acestea trebuie 
respectate. 

• Îmbrăcați-vă corespunzător, într-un mod care 
să se potrivească cu munca și rolul 
dumneavoastră. Priviți în jur și observați cum se 
îmbracă colegii de serviciu. În caz de îndoială, 
alegeți varianta sigură și purtați haine simple și 
conservatoare. 

 
3. Contribuie la un mediu de lucru pozitiv 
 
Din punct de vedere profesional, conectarea 
presupune un bun echilibru între viața 
profesională și cea privată. Aceasta poate fi văzută 
ca o "conexiune" în sensul că angajatul face o 
muncă semnificativă - dar nu copleșitoare - și, în 
același timp, rămâne conectat cu viața 
personală. 31  Viața personală este importantă, 

 
31 Tarallo, M. (2018). Cum să reduci fluctuația de personal prin strategii solide de retenție. 
SHRM. Disponibil la: www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/talent-
acquisition/pages/how-to-reduce-employee-turnover-through-robust-retention-
strategies.aspx  



 

 

deoarece cei a căror viață personală este 
deteriorată din cauza volumului excesiv de 
muncă, a stresului, a deconectării etc. sunt mult 
mai predispuși să renunțe la locul de muncă. 
Dacă ceva nu este în regulă sau este prea mult, 
anunțați-vă superiorul. Totuși, aceasta nu 
înseamnă că viața personală trebuie să fie 
prioritară. 
 
În schimb, ar trebui să înveți să lucrezi în mod 
inteligent, planificând sarcinile, obiectivele etc. pe 
baza unei analize oneste a propriilor competențe 
și a experiențelor anterioare, pentru a obține un 
echilibru. 
 
De asemenea, angajații trebuie să aibă relații 
pozitive și productive cu colegii de muncă. 
Cultura unei companii este creată prin 
experiențele pe care angajații le împărtășesc cu 
colegii, managerii și directorii.32 Prin urmare, a se 
simți conectat la companie și la colegii de muncă 
și, astfel, a avea o experiență pozitivă a angajaților 
este fundamental pentru o păstrare reușită a 
locului de muncă. 
 
4. Urmează și finalizează formarea 
 

 
32 Ibidem. 



 

 

Angajații trebuie să se angajeze să urmeze și să 
finalizeze 

programele 
și cursurile 
de formare 
sponsorizate 

de companie, 
deoarece 

acestea pot 
asigura 

includerea 
cunoștințelor 

tacite și explicite ale angajaților, extinzând baza 
de cunoștințe a acestora.33 În plus, "apartenența 
la asociații profesionale poate oferi informații de 
primă mână prin intermediul publicațiilor, 
buletinelor informative și reuniunilor privind 
tendințele sau tehnologiile emergente în 
domeniul de activitate sau în industrie și poate 
ajuta la dezvoltarea contactelor de afaceri".34 Pe 
lângă beneficiile explicite, îmbunătățirea 
competențelor sau învățarea de noi competențe 
semnalează angajatorului că angajatul investește 
în creșterea valorii sale pentru organizație; acest 
lucru va duce, în cele din urmă, la păstrarea 
locului de muncă. 
 
 
 

 
33  Merla, D. (2018). Strategii de reducere a rotației angajaților. Walden Dissertations and 
Doctoral Studies, pp. 86-87. 
34 Mieksztyn, J. (2011). Cum să păstrați locul de muncă acum că ați fost angajat. Michigan 
Jobs & Career Portal Service. Disponibil la: 
www.michigan.gov/documents/careers/HOW_TO_KEEP_THE_JOB_NOW_THAT_YOU_ARE
_HIRED_351873_7.pdf 



 

5. Evaluarea performanțelor profesionale și 
încorporarea feedback-ului 

 
Nu în ultimul rând, 
toate strategiile de 
păstrare a locului de 
muncă menționate 
mai sus ar trebui să se 
bazeze pe cunoașterea 
și înțelegerea exactă a 
feedback-ului pe care îl 
primiți. Sesiunile 
regulate de feedback 
le permit angajatorilor 
să ridice critici constructive la adresa 
dumneavoastră sau a muncii dumneavoastră. În 
cadrul acestor sesiuni se poate identifica ce 
funcționează bine și ce nu. Prin regândirea 
abordării dvs. într-un mod care încorporează 
feedback-ul și ideile, abordează problemele și 
cerințele și păstrează acele elemente care 
funcționează bine, puteți avea un rol în 
influențarea angajatorului dvs. pentru a vă 
percepe pe dvs. și performanța dvs. într-un mod 
pozitiv. 
 
De asemenea, asigurați-vă că vă evaluați 
performanțele prin autoevaluare periodică. 
Completată de feedback, auto-reflecția este 



 

 

extrem de utilă, deoarece face ca viziunea despre 
sine să fie în concordanță cu cea a celorlalți. Este 
probabil ca și supraveghetorii să evalueze 
angajații, așa că utilizarea unei abordări similare 
poate să te alinieze la modul în care compania îți 
vede performanța. De asemenea, trebuie să 
conștientizeze că evoluția sa va fi monitorizată 
prin intermediul inspecției personale, al 
evaluărilor de progres, al feedback-ului clienților 
și al înregistrării dispozitivelor și datelor. 35 
Identificarea acestui lucru poate duce la 
prudență și profesionalism, care sunt doi factori 
cheie în păstrarea locului de muncă. Atunci când 
angajații sunt conștienți că vor fi monitorizați, 
este mai probabil că vor avea performanțe mai 
bune.  

 
 
 
CONCLUZIE 
 
Strategiile de păstrare a locurilor de muncă 
prezentate mai sus și-au dovedit eficiența, dar ele 
pot funcționa doar în combinație cu altele. Cu 
toate acestea, fiecare individ este unic, așa că 
fiecare necesită abordări unice în funcție de 
caracteristicile, competențele, trecutul etc. Prin 
urmare, în cele din urmă, este responsabilitatea 
angajaților să sintetizeze aceste strategii într-o 
manieră coerentă și consecventă pentru a-și 
păstra locul de muncă și pentru a maximiza 
productivitatea și eficiența într-un anumit rol. 

 
35 Ibidem. 
 
  



 

 

 
 

 

IERARHIA NEVOILOR LUI MASLOV VS. MOTIVAȚIA LUI HERSZBERG - 
TEORIA IGIENEI 
 

 
 

Crearea unui mediu motivant și satisfăcător pentru angajați poate fi una dintre 
cele mai dificile, dar și cea mai importantă sarcină pentru un angajator. Pentru 
a primi cele mai bune rezultate din partea unei echipe, un angajator trebuie să 
îndeplinească mai mulți factori pentru a-și satisface angajații.  Cu toate acestea, 
mulți angajatori confundă salariul cu principalul factor de motivare, când, de 
fapt, acesta reprezintă doar o mică parte din ceea ce îi ține de fapt pe angajați 
la locul de muncă. 
 
Herzberg și Maslow sunt doi psihologi bine cunoscuți, ale căror teorii s-au 
dovedit a fi extraordinar de eficiente în menținerea și îmbunătățirea satisfacției 
vieții profesionale. Acest manual se ghidează după teoriile lor și oferă informații, 
care sunt esențiale pentru a înțelege mediul de lucru potrivit și ce tip de factori 
trebuie să urmărească o persoană atunci când candidează pentru un loc de 
muncă. 

 
 
 
 
 

Teoria motivației și a igienei 
 
Psihologul american Frederick Herzberg a 
introdus teoria motivației și a igienei - numită și 
teoria celor doi factori - în articolul său "One More 
Time: How do You Motivate Employees." în 195936. 
Această teorie explică faptul că satisfacția la locul 
de muncă depinde de doi factori principali: 
factorii de satisfacție - motivatorii și factorii de 
insatisfacție - factorii de igienă. 

 
36 Herzberg, F. (1987). Încă o dată: Cum motivați angajații? Harvard Business Review. 
Disponibil la: 
https://kyleshulfermba530.weebly.com/uploads/2/3/4/5/23454770/one_more_time_-
_how_do_you_motivate_employees.pdf 



 

 

 
Înainte de a intra în detalii cu privire la acești 
factori, este important să menționăm că 
satisfacția și insatisfacția nu sunt opuse. 
Rezolvarea cauzelor de insatisfacție nu va crea 
satisfacție și nici adăugarea factorilor de 
satisfacție la locul de muncă nu va elimina factorii 
de insatisfacție la locul de muncă. Cu alte cuvinte, 
dacă mediul de lucru este antagonist, oferirea de 
oportunități de dezvoltare angajaților nu îi va face 
pe aceștia să fie satisfăcuți. În mod similar, dacă 
se creează un mediu de lucru sănătos, dar nu se 
oferă factori de satisfacție, echipa tot nu va fi 
mulțumită.37 
 
Pentru a aplica această teorie la locul de muncă, 
trebuie mai întâi să fie îndepliniți factorii de igienă. 
Abia după abordarea factorilor de igienă ar trebui 
să fie adoptați factorii motivaționali. Factorii de 
igienă sunt politicile companiei, supravegherea, 
relațiile, condițiile de muncă, salariul, statutul și 
securitatea. Pentru a elimina nemulțumirea, un 
angajator ar trebui: 
 
➔ asigurați-vă că politicile companiei sunt 
corecte și clare și că sunt la zi cu concurenții; 
➔ asigurați o supraveghere eficientă și de 
susținere fără a da angajatului un sentiment de 
micromanagement; 
➔ să asigure o cultură de lucru sănătoasă și bine 
organizată, fără hărțuire sau clișee; 

 
37 Echipa de conținut Mind Tools. (2007). Motivatorii și factorii de igienă ai lui Herzberg. 
Emerald Works. Disponibil la: https://www.mindtools.com/pages/article/herzberg-
motivators-hygiene-factors.htm 



 

➔ asigură salarii competitive pentru întregul 
personal; 
➔ să cultive statutul profesional, asigurându-se că 
toți angajații simt că munca lor este semnificativă; 
și 
➔ evitați amenințările cu disponibilizări, 
deoarece angajații trebuie să simtă că locul lor de 
muncă este asigurat. 
 
Satisfacerea acestor factori îi va împiedica pe 
angajați să devină nemulțumiți, dar nu sunt 
suficienți pentru a satisface și motiva oamenii. 
Pentru a crea motivația potrivită la locul de 
muncă, angajatorii trebuie să aplice factorii 
motivaționali; aceștia sunt realizarea, 
recunoașterea, munca în sine, responsabilitatea, 
avansarea și creșterea. Pentru a îndeplini acești 
factori, angajatorii ar trebui: 
 
➔ să creeze condiții pentru o bună performanță 
și realizare; 
➔ să ofere angajatului un sentiment de 
recunoaștere pentru munca pe care o depune; 
➔ asigurați-vă că munca atribuită fiecărui 
angajat este adaptată la abilitățile acestuia, că 
este variată, interesantă și că îi oferă angajatului o 
anumită provocare pentru a-l menține motivat; 



 

 

➔ să încredințeze cât mai multe responsabilități 
fiecărui angajat; și 
➔ să ofere oportunități - cum ar fi promovarea, 
formarea sau dezvoltarea - astfel încât angajații 
să poată 
să avanseze în carieră și să dobândească 
competențe utile pentru dezvoltarea personală și 
profesională.38 
 
Ierarhia nevoilor lui Maslow 
 
Ierarhia nevoilor lui Maslow, denumită și teoria 
motivației lui Maslow, este o teorie psihologică 
formulată de Abraham Maslow în lucrarea sa din 
1943, "O teorie a motivației umane".39  Cele cinci 
niveluri ale teoriei sale privind nevoile umane 
permit unui individ să se simtă împlinit dacă 
toate nevoile sunt satisfăcute. De cele mai multe 
ori, aceasta este reprezentată sub forma unei 
piramide pentru a evidenția faptul că nevoile de 
nivel inferior trebuie satisfăcute mai întâi înainte 
de a trece la nevoile de nivel superior. Fără 
satisfacerea nivelului inferior, o persoană nu 
poate trece la nivelul următor, deoarece nu va 
avea motivația necesară pentru a face acest 
lucru.40 
 
Cele cinci niveluri pot fi împărțite în două 
categorii: în primul rând, nevoile de deficiență, 

 
38 Expert în gestionarea programelor. (2009). Teoria motivației lui Herzberg - Teoria celor 
doi factori. Disponibil la: https://expertprogrammanagement.com/2018/04/herzbergs-two-
factor-theory/   
39 Green, C. (2000). O teorie a motivației umane: A.H. Maslow (1943). Classics in the History 
of Psychology (Clasici în istoria psihologiei). Disponibil la: 
https://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm  
40 Hopper, E. (2020). Explicarea ierarhiei nevoilor lui Maslow. ThoughtCo. Disponibil la: 
https://www.thoughtco.com/maslows-hierarchy-of-needs-4582571 



 

care sunt nevoile fiziologice, de siguranță, de 
apartenență și de iubire; și în al doilea rând, 
nevoile de creștere, care includ nevoile de stimă 
și de autoactualizare. 
 
Nevoi fiziologice  
 
Nevoile umane de bază care trebuie asigurate la 
locul de muncă, cum ar fi apă potabilă, pauze, 
acces la toaletă și un mediu de lucru confortabil. 
 
Nevoi de siguranță  
 
O nevoie vitală care poate avea un impact asupra 
satisfacției generale la locul de muncă, deoarece 
angajații trebuie să simtă că siguranța lor fizică 
este asigurată, precum și siguranța lor 
emoțională, în sensul în care cultura de lucru este 
de susținere și acceptare. Securitatea locului de 
muncă este o altă nevoie importantă de 
siguranță, deoarece este imposibil ca angajații să 
atingă satisfacția dacă se află sub amenințarea 
constantă de a-și pierde locul de muncă. 
 
Nevoi de dragoste și apartenență  
 
Cu alte cuvinte, nevoi sociale care exprimă 
importanța unei culturi de lucru deschise, 
acceptabile și prietenoase. Angajații au nevoie să 



 

 

simtă un sentiment de apartenență la locul de 
muncă, ceea ce îi ajută să fie mai implicați la locul 
de muncă. În general, companiile care 
organizează activități de relaționare în afara 
serviciului au rate mai mari de implicare a 
angajaților decât cele care nu o fac. 
 
Nevoi de stimă  
 
Deoarece angajații au nevoie de un sentiment de 
apreciere în ceea ce privește munca pe care o fac, 
ei trebuie să vadă că contribuția lor la companie 
a fost recunoscută. La locul de muncă, este 
important ca angajații să simtă că se dezvoltă, 
avansează și obțin rezultate. Oferindu-le sprijinul 
necesar, angajații devin mai încrezători, ceea ce le 
stimulează și motivația. 
 
Realizarea de sine  
 
Acesta este ultimul nivel al piramidei. 
Autoactualizarea este atunci când angajații simt 
că fac cea mai bună treabă posibilă în poziția lor; 
aceasta le oferă un sentiment de împlinire și un 
sentiment că se ridică la înălțimea potențialului 
lor. Atunci când un angajat ajunge în acest stadiu, 
el/ea se simte împuternicit(ă) și de încredere; în 
consecință, încurajează creșterea și implicarea și 
maximizează potențialul individului la locul de 
muncă.41 

 
 

 
41 Vinney, C. (2018). Înțelegerea teoriei lui Maslow privind realizarea de sine. ThoughtCo. 
Disponibil la: https://www.thoughtco.com/maslow-theory-self-actualization-4169662 
 



 

 

 
 

  
 
 
 
 

UPSKILLING 
 

 
Progresele tehnologice de astăzi au avut un impact 
profund asupra multor industrii și organizații. 
Potrivit Forumului Economic Mondial, "până în 
2022, nu mai puțin de 54% din toți angajații vor avea 
nevoie de o recalificare și de o perfecționare 
semnificativă".42 
 

 
42 Gallo, S. (2019). Upskilling Employees for the Future of Work. Industria de formare 
profesională. Disponibil la: https://trainingindustry.com/articles/workforce-
development/upskilling-employees-for-the-future-of-work/ 

CONCLUZIE 
 
După cum se poate observa, teoriile lui Maslow și Herzberg sunt 
strâns legate între ele. Factorii de igienă ai lui Herzberg sunt nevoile 
pe care Maslow le numește fiziologice, de securitate și de 
apartenență, în timp ce factorii motivaționali sunt nevoile de stimă și 
de realizare personală. Un lucru important de reținut este că toți 
factorii și nevoile trebuie să fie îndeplinite în ordinea corectă, așa cum 
s-a afirmat mai sus. O persoană care își caută un loc de muncă poate 
lua în considerare acești factori atunci când își alege un loc de muncă 
pentru a-și asigura satisfacția maximă pentru viitor, în timp ce un 
angajat poate reflecta asupra acestor teorii pentru a înțelege 
schimbările care pot fi făcute pentru a deveni mai motivat.  
 

 
 
 

 

https://trainingindustry.com/articles/workforce-development/upskilling-employees-for-the-future-of-work/
https://trainingindustry.com/articles/workforce-development/upskilling-employees-for-the-future-of-work/


 

 

Recalificarea se referă la dezvoltarea de competențe 
suplimentare pentru a-i ajuta pe angajați să se mute 
într-un nou rol/poziție, în timp ce perfecționarea 
este procesul de formare a noilor competențe de 
care angajații au nevoie în prezent și în viitor.  
 
Marile companii au început deja să ofere 
oportunități de perfecționare profesională. De 
exemplu, în 2019, Amazon a lansat "Upskilling 2025". 
Această inițiativă ar urma să investească 700 de 
milioane de dolari americani în cursuri de 
perfecționare pentru a pregăti angajații pentru 
roluri foarte tehnice. 43  
 
Acest manual oferă informații despre importanța 
perfecționării profesionale, precum și despre 
beneficiile acesteia atât pentru angajatori, cât și 
pentru angajați. În plus, acesta prezintă câteva 
exemple de tehnici de perfecționare care pot fi 
utilizate. 
 

 
Cele mai bune zece abilități ale viitorului  
 
Având în vedere inovațiile tehnologice rapide din 
zilele noastre, este important ca persoanele aflate 
în căutarea unui loc de muncă să înceapă să se 
pregătească pentru viitorul muncii, învățând și 
dezvoltând competențe cheie. Potrivit Forumului 

 
43 Ibidem.  



 

 

Economic Mondial, primele zece competențe 
necesare pentru a reuși în viitor sunt: 44 
 

i. Rezolvarea problemelor complexe 
ii. Gândire critică 
iii. Creativitate 
iv. Managementul persoanelor 
v. Coordonarea cu alții 

vi. Inteligența emoțională 
vii. Judecata și luarea deciziilor 

viii. Orientarea către servicii 
ix. Negociere 
x. Flexibilitatea cognitivă 

Această listă arată că, deși roboții și automatizarea 
pot îndeplini sarcini complexe într-un ritm rapid, 
mașinilor le lipsesc încă capacitățile emoționale și 
creativitatea. Participând la perfecționarea 
profesională, angajații își pot ascuți și îmbunătăți 
abilitățile de gestionare a oamenilor și de lucru în 
echipă.  
 
De ce ar trebui angajații să se perfecționeze? 
 
Odată cu actuala pandemie COVID-19 și cu era 
digitalizării, natura locurilor de muncă se schimbă 
radical și, prin urmare, sunt necesare competențe 
tehnice și analitice. Perfecționarea forței de muncă îi 
ajută pe angajați să se dezvolte în cariera lor, 

 
44 Cook, N. (2020). Cum să creăm o forță de muncă cu competențe viitoare. PeopleScout. 
Disponibil la: www.peoplescout.com/insights/workforce-skills-of-the-future/ 

http://www.peoplescout.com/insights/workforce-skills-of-the-future/


 

 

asigurând în același timp că întreprinderea rămâne 
competitivă.  
 
Potrivit companiei de consultanță în management 
Robert Half International, există patru motive pentru 
care perfecționarea este importantă. 45 
 
 
1. Natura locurilor de muncă se schimbă 

În timp ce automatizarea a redus numărul de locuri 
de muncă, a creat, de asemenea, noi roluri care 
necesită un nou set de competențe. De exemplu, cu 
mulți ani în urmă, persoanele puteau scăpa fără a 
avea prea multe cunoștințe tehnice, dar astăzi 
competențele digitale și IT sunt o necesitate pentru 
forța de muncă din ziua de azi.  
 
2. Așteptările angajaților se schimbă 

Angajații înțeleg necesitatea de a-și dezvolta în 
permanență competențele pentru a avea 
performanțe mai bune la locul de muncă. De multe 
ori, angajații nu au banii sau timpul necesar pentru 
a investi în perfecționarea profesională, astfel că 
apelează la organizație pentru sprijin. 
 
3. Antrenamentul alimentează motivația 

Perfecționarea profesională poate avea un impact 
pozitiv asupra forței de muncă. Aceasta poate crește 

 
45 Half, Robert (2018). The Importance of Upskilling Your Employees. Robert Half 
International Inc. Disponibil la: https://www.roberthalf.com/blog/management-tips/the-
importance-of-upskilling-your-employees 



 

moralul și satisfacția angajaților. Angajații se vor 
simți apreciați și, pe măsură ce dobândesc noi 
competențe, pot urma diferite trasee de carieră în 
cadrul organizației.  
 
4. Stimulează linia de fund 

Deși formarea de perfecționare poate costa bani, 
este mai ieftin să instruiți angajații actuali decât să 
angajați din afara companiei. Acest lucru reduce 
considerabil costurile implicate de recrutare. În plus, 
întrucât angajații au posibilitatea de a-și îmbunătăți 
competențele și cariera, este mai puțin probabil ca 
aceștia să părăsească organizația.  
 
Oportunități de formare profesională de 
perfecționare 



 

 

Angajații ar trebui 
să își abordeze 
managerul cu 
privire la un plan 
de dezvoltare a 
carierei și să 
colaboreze cu 
acesta pentru a 
trasa evoluția 
acestuia - inclusiv 
oportunitățile de 
învățare și formare 
oferite de 

companie care îi vor ajuta să atingă anumite etape. 
 
Există, de asemenea, multe alte modalități de 
abordare a perfecționării profesionale. Câteva 
exemple de tehnici de perfecționare de care vor 
beneficia angajații includ: 46 
 
1. Instruire în clasă virtuală 

Programele de clasă virtuală permit angajaților să 
participe la perfecționarea profesională, indiferent 
de locul în care se află. Software-ul de formare din 
prezent este mai dinamic și oferă un mediu atractiv, 
în care angajații pot viziona videoclipuri și 
răspunde la sondaje.  
 

 
46 Andriotis, Nikos. (2018). Upskilling Employees: Avantaje și metode pentru a învăța mai 
mult personalul. eFront. Disponibil la: www.efrontlearning.com/blog/2017/05/upskilling-training-
employees-advantages-methods.html  



 

2. Microlearning 

Microînvățarea constă în vizionarea unor scurte 
videoclipuri pe internet care se concentrează pe un 
anumit subiect. După vizionarea videoclipului, se 
pot completa exerciții sau teste. Aceste cursuri de 
formare sunt de obicei scurte și durează între cinci 
și zece minute.    
 
3. Prânz și Învățături 

Aceasta este o metodă bună pentru angajații care 
consideră că nu au suficient timp pentru a se 
înscrie la o sesiune de formare în timpul zilei. 
Angajatorii pot oferi, de asemenea, un prânz 
complementar, pentru a face ideea de formare mai 
atractivă. 
 
4. Mentorat și umbră  

Experții din managementul superior pot fi mentori 
pentru colegii lor. Aceasta este o situație în care 
ambele părți au de câștigat, deoarece mentorii își 
pot dezvolta abilitățile de conducere, în timp ce 
angajații obțin sfaturi valoroase și experiență în 
lumea reală.  
 
Competențe digitale 



 

 

 
După cum am menționat anterior, inovațiile 
digitale și inteligența artificială afectează forța de 
muncă. De exemplu, un studiu realizat în Olanda a 
constatat că 50% dintre angajații din această țară 
trebuie să fie instruiți în domeniul competențelor 
digitale.47   
 
Aceste competențe depind de natura postului, dar 
câteva exemple includ: 
 
• Utilizarea de software (MS Office) 
• Capacitatea de a utiliza social media 
• Tastarea tactilă 
• Programare de bază 

 
Studiu de caz  
 
În funcție de nevoile companiei, angajatorii pot 
implementa diverse proiecte de perfecționare.48 
 
Arla Foods, o companie de produse lactate deținută 
de fermieri din Danemarca, și-a dat seama de 
necesitatea de a-și perfecționa angajații. Drept 
urmare, a lansat un proiect în cadrul căruia 3500 de 
angajați au participat la cursuri de daneză și 
matematică. Această formare i-a echipat pe angajați 
cu competențele necesare pentru viitor și a creat, de 

 
47 Verlinden, N. (2020). Upskilling: A Full Guide (Incl. 7 Ways to Upskill Your Workforce). 
AIHR. Disponibil la: www.digitalhrtech.com/upskilling/ 
 



 

asemenea, o imagine pozitivă a programelor de 
formare în rândul angajaților Arla.  
 
 

CONCLUZIE 
 
Având în vedere că tehnologia are un impact uriaș 
asupra multor locuri de muncă, companiile trebuie 
să investească în mai multe cursuri de perfecționare, 
pentru a se asigura că forța de muncă dispune de 
competențele necesare pentru viitor. 
Perfecționarea nu mai este considerată un beneficiu 
plăcut, ci mai degrabă o necesitate în lumea de 
astăzi. Modul în care companiile abordează 
programele de formare se bazează în întregime pe 
nevoile lor, dar tehnicile enumerate mai sus 
reprezintă un bun punct de plecare.  
 
În cazul angajaților, cu cât profită mai repede de 
cursurile de perfecționare oferite de companie, cu 
atât mai mari sunt șansele de a avansa în carieră. În 
timp ce angajatorii au responsabilitatea de a oferi 
oportunități de dezvoltare, angajaților le revine 
responsabilitatea de a-și pune în aplicare noile 
competențe în rutina zilnică de lucru. 



 

 


