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INTRODUCERE

Modulul Elemente de managementul carierei şi orientare profesională pe axa
angajat-angajator face parte din modulele preparatorii din cadrul Programului de formare
JOBS (Orientare Profesională – Instruire în Întreprinderi și Şcoli).
Această lucrare şi-a propus următoarele obiective majore:
 abordarea unitară a complexei problematici referitoare la carieră şi orientare
profesională pe axa angajat-angajator;
 tratarea problematicii aferente prin prisma necesităţilor şi realităţilor României
zilelor noastre;
 realizarea unui demers ştiinţific cu un pronunţat conţinut pragmatic, care să ofere
metode, instrumente, soluţii etc., problemelor legate de profesie şi carieră.
Modulul este structurat pe trei (3) unități de învățare care acoperă problematica
domeniului, atât din perspectiva teoretică, cât şi practică. Dimensiunea teoretică vizează: (1)
familiarizarea cursanților cu principalele concepte teoretice utilizate în cadrul proiectului JOBS,
dar și cu teoriile și metodele fundamentale care le susțin; (2) înțelegerea importanţei
conştientizării timpurii a opţiunilor de carieră şi alegerii acelei profesii care să se potrivească
elementelor cheie din identitatea tinerilor, (3) înţelegerea variantelor de carieră situate pe axa
angajat-angajator şi a faptului că antreprenoriatul poate fi o opţiune de carieră ca oricare alta.
Dimensiunea practică vizează dobândirea de către cursanți a unor abilități practice specifice
de integrare și utilizare în practica școlară a unor metode, tehnici, mijloace didactice care să
susțină dezvoltarea de competențe în vederea optimizării procesului de orientare profesională
și academică a elevilor pe axa angajat-angajator.
Competenţele care urmează a fi formate/dezvoltate prin programul de pregătire specific sunt
următoarele:
 Cunoaşterea şi înțelegerea conceptelor centrale de profesie şi
carieră, planificare a carierei, orientare profesională pe axa
angajat-angajator precum şi a celor legate de muncă şi piaţa
muncii;
 Explicarea și aplicarea unor instrumente de proiectare a carierei;
 Analizarea cu ajutorul unor indicatori specifici a situaţiei de pe
piaţa muncii.
În cadrul fiecărei unități de învățare, pe lângă prezentarea elementelor de natură
teoretică, au fost integrate diverse alte metode - studii de caz, aplicații şi teme de reflecție.
Suplimentar, cursanților li se oferă articole on-line, care pot fi parcurse pentru a completa
conținutul prezentat în cadrul unităților de învățare. Varianta de lucru propusa il reprezinta
studiul individual.
Evaluarea finală a cunoştinţelor şi deprinderilor urmărite se realizeza prin intermediul a
două sarcini de lucru.
Nu putem încheia fără a ne manifesta întreaga noastră disponiblitate de a recepta şi luă
în considerare sugestiile şi observaţiile dumneavoastră. Feedback-ul, care ne este util
întotdeauna, îl aşteptăm cu plăcere.

Iulie, 2013
Ana-Maria Grigore
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UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1
Profesie şi carieră pe axa angajat-angajator

Obiectivele urmărite:


Să înţeleagă variantele de carieră pe care le are un tânăr în România zilelor noastre
(inclusiv aceea de întreprinzător);



Să opereze cu conceptele specifice acestei teme: carieră, planificarea carierei,
obiective, profesie, meserie, angajat, întreprinzător, antreprenoriat;



Să identifice etapele de carieră şi tipurile de carieră;



Să înţeleagă importanţa asumării responsabilitii pentru carieră şi viitor (atitudine
proactivă faţă de carieră);



Să descrie propria evoluţie în carieră şi planurile de viitor privind cariera, pornind de
la analiza SWOT personală.

Conţinutul unităţii de învăţare:

1.1. Consideraţii generale privind profesia şi meseria
1.2. Ce este o carieră?
1.3. Tipuri de carieră
1.4. Atitudinea faţă de carieră. Asumarea responsabilităţii pentru carieră şi viitor
1.5. Planificarea carierei
1.6. Angajat sau angajator?
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1.1. Consideraţii generale privind profesia şi meseria

“Oamenii care avansează în lumea aceasta sunt aceia care caută
circumstanţele pe care le doresc şi, dacă nu le pot găsi, le creează.”
George Bernard Shaw
Noi toţi ne naştem cu această abilitate şi cu dorinţa de a întreprinde ceva pentru a ne
îmbunătăţi existenţa. Trăim într-o societate în continuă transformare. A evolua înseamnă să fii
capabil să te conectezi la schimbările vremii. Din punct de vedere istoric, ideea de a avea o
slujbă1 este relativ nouă. Înainte de secolul 19, oamenii făceau câte o muncă sau alta pentru că
aveau nevoie de bani sau de mâncare, pentru că trebuia făcută. Pe atunci nu existau
organizaţii, ca instituţii care să angajeze forţă de muncă. Pe măsură ce vestul s-a industrializat
şi a apărut sistemul fabricilor, oamenii au încetat să mai facă diferite munci. Ei au început, în
schimb, să-şi ia şi să aibă servicii în industriile nou apărute, muncind pentru un salariu. În zilele
noastre, mai mult ca oricând, se pune problema găsirii unor modalităţi de adaptare la noile
condiţii oferite de societarea modernă. Gândul ne duce automat la idea de a întreprinde ceva,
de a căuta acele posibilităţi care să-ţi ofere şansa de a reuşi şi de a răspunde în acelaşi timp
nevoilor tale interioare, de a-ţi depăşi condiţia de viaţă.
Cel mai important lucru este să găseşti curajul de a porni în căutarea unei soluţii. Fie că ai o
meserie2 bazată pe o muncă calificată, fie că ţi-ai dobândit o profesie3 bazată pe o temeinică
pregătire teoretică şi practică, situaţia creată la un moment dat te poate împinge să faci ceva
pentru a-ţi îmbunătăţi statutul social4.
Salvarea vine din curajul, îndrăzneala, de a încerca o schimbare salutară - să-ţi deschizi o
afacere în care să-ţi foloseşti priceperea, cunostiintele şi energia de a-ţi schimba viaţa. Efortul
dublat de cutezanţă şi încredere te va ajuta fără doar şi poate.

Slujba = indeletnicire de oarecare durată și limitată la un orar de lucru, pe care cineva o are ca angajat la o
întreprindere de stat sau particulară și care este remunerată cu o anumită sumă de bani; serviciu. (conform DEX)
2Meserie = Profesiune sau îndeletnicire bazată pe un complex de cunoștințe obținute prin școlarizare și prin practică,
care permit celui care le posedă să execute anumite operații de transformare și de prelucrare a obiectelor muncii sau
să presteze anumite servicii; îndeletnicirea meseriașului; calificarea profesională a meseriașului. (conform DEX)
3 In conformitate cu Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR), profesia este specialitatea (calificarea) obtinuta prin
studii. Uneori profesia poate fi si ocupatie, alteori nu (persoana a absolvit anumite studii insa nu profeseaza in
domeniul resepectiv, fiind angajata pe un alt post, intr-o ocupatie (functie sau meserie) diferita.
4Statut social = Locul pe care îl ocupă un individ într-un sistem social dat și la un anumit moment.(conform DEX)
1
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1.2. Ce este o carieră?

„Nu uitaţi niciodată că determinarea personală de a
reuşi este mai importantă decât orice altceva.”
Abraham Lincoln

Cariera este o succesiune evolutivă
de activităţi şi poziţ i profesionale
pe care le atinge o persoană ca şi
atitudinile,
cunoştinţele
şi
competenţele asociate, care se
dezvoltă de-a lungul timpului.
(Lefter, 2007)

În mod tradiţional, cariera a însemnat o serie de
avansări planificate către atingerea unui scop
predeterminat şi era asociată doar cu aceia care
deţin roluri manageriale sau ocupă posturi bine
plătite. În practică, însă, foarte puţine cariere sunt
atât de bine conturate. O carieră înseamnă altceva
pentru fiecare şi se referă la situaţii diferite pentru

oameni diferiţi. Este posibil ca un individ să conceapă cariera ca fiind o serie de posturi diferite
în firme diferite, în timp ce un alt individ vede cariera sa similară cu o ocupație.
Edgar H. Shein5 a întreprins diferite studii asupra problematicii legate de carieră şi a identificat
trei etape ale acesteia:


Etapa bio-socială: angajatul este tânăr, competitiv şi „se lansează” în carieră.



Etapa relaţiilor de familie: angajatul are, de regulă, o vârstă medie, şi-a atins un anumit
nivel la locul de muncă şi se preocupă din ce în ce mai mult de viaţa sa particulară.



Etapa ciclului de carieră: caracteristică angajaţilor din posturile mai înalte, care şi-au

definit aşa-numitele „ancore” ale carierei şi şi-au stabilizat viaţa personală, iar acum sunt
angajaţi într-o integrare a vieţii profesionale şi a celei particulare.
Modelul lui Schein scoate în evidenţă faptul că oamenii îşi doresc lucruri diferite de la muncă, în
funcţie de stadiul din viaţă în care se află. Oamenii şi carierele lor, ca şi vieţile, sunt dinamice,
evoluează şi se schimbă.
Revenind la prima etapă de carieră - bio-socială sau de explorare- aceasta este un timp al
descoperirii şi opţiunii. Oamenii trec de adolescenţă având multe idei despre ce ar dori să facă
şi despre ce este posibil să facă sub raportul ocupaţiilor profesionale. Îndreptându-se către
lumea adultă, ei trebuie să se îndepărteze de viziunile nerealiste şi să dezvolte un stil de viaţă
care să se potrivească elementelor cheie din identitatea lor. Opţiunile individului în această
etapă nu se referă exclusiv la stabilirea identităţii profesionale dar, uneori, această opţiune este
elementul major al acestui stadiu.
Primul loc de muncă, după terminarea liceului său facultăţii are o influenţă puternică asupra
E.H. Shein, Capitolul 5, Oameni şi organizaţii, în D.S. Pugh, D.J. Hickson, Managementul organziaţiilor, Editura CODECS, 1996,
p. 163.
5
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carierei. Probabilitatea ca influenţa să fie pozitivă creşte dacă subiectul face faţă următoarelor
trei misiuni speciale:
-

Variabila individuală care pare a explica
satisfăcator cine preferă muncile incitante
şi cine nu le preferă este intensitatea
nevoilor individului de dezvoltare
personală şi autoconducere la locul de
muncă.
(Robbinson, 2007)

stabilirea unei rețele de relaţii sociale
(vezi

și

Unitatea

de

învățare
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–

Construirea de relații/ Networking);
-

obţinerea unei slujbe incitante pentru
abilităţile avute;

-

adaptarea la aspectele emoţionale.

Trei elemente sunt importante pentru a înţelege
ceea ce înseamnă cariera:
1. carieră înseamnă mișcarea de-a lungul unui drum în timp. Drumul are două laturi. O
latură este succesiunea obiectivă de poziții în ierarhie, sau cariera externă. Cealaltă
parte a drumului este interpretarea individuală subiectivă a acestor experienţe
profesionale sau cariera internă
2. carieră reprezintă interacțiunea dintre factorii organizaționali și cei individuali.
Reacţiile oamenilor la un post depind de potrivirea între conceptul ocupaţional despre
sine(combinaţia de nevoi, aptitudini, preferinţe) şi tipurile de constrângeri, ocazii şi
solicitări pe care le oferă rolurile lor în organizații;
3. cariera oferă o identitate ocupaţională.

Aplicația 1.1.

Descrieţi-vă pe scurt propria dumneavoastră evoluţie în carieră.
Cum v-aţi ales meseria de profesor?

Deşi conceptul de carieră este clar legat de muncă, acesta trebuie să fie suficient de larg pentru
a include nu numai experienţa muncii, ci şi modul de viaţă sau condiţiile de trai, deoarece viaţa
extraprofesională a unei persoane joacă un rol deosebit în cadrul carierei. Cariera reprezintă un
aspect important şi o parte însemnată din viaţa unui individ, care, la rândul ei, reprezintă o
permanentă luptă pentru atingerea scopurilor sau obiectivelor personale6.

Aplicația 1.2.

Enumerați pe scurt ce sperați să obțineți de la munca pe care o
desfășurați.

Probabil ca printre elementele menţionate se regăsesc: bani, satisfacţie şi împlinire prin muncă,
posibilităţi de socializare etc. Oare toată lumea vrea o muncă incitantă? Unele persoane preferă
muncile foarte complexe şi stimulatoare; altele dau rezultate bune în munci simple, de rutină.

6

A. Manolescu, Managementul Resurselor Umane, Ediţia a patra, Editura Economică, Bucureşti, 2003, p. 321.
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Mulţi oameni îşi satisfac nevoile de ordin superior în afara profesiei. Munca este doar un lucru
pe care ei trebuie să-l facă pentru a-şi achita facturile. Alţi oameni obţin satisfacţie şi dintr-o
muncă bine făcută sau utilă comunităţii - ceea ce contribuie la înlăturarea mitului conform căruia
toată lumea urmăreşte să ajungă în vârf. Unii oameni se feresc chiar de tracasarea şi
nesiguranţa ce apar odată cu responsabilităţile în plus. Prin urmare, cariera înseamnă altceva
pentru fiecare.
Totodată este foarte adevărat că multora dintre noi le place să creadă că statutul nu este atât
de important cum era cu o generaţie sau două în urmă. Realitatea este că noi continuăm să
trăim într-o societate structurată în esenţă pe clase, iar organizaţiile “noii economii” îşi
adaptează mecanismele pentru a crea diferenţe de statut.

1.3. Tipuri de carieră

„Alegerea vă aparţine. Dumneavoastră ţineţi cârma.
Puteţi coti pe cursul pe care-l alegeţi spre direcţia
unde doriţi să fiţi – azi, mâine să într-un v itor mai
îndepărtat.”

W. Clemet Stone
De-a lungul timpului au fost formulate mai multe teorii în legătură cu orientările şi evoluţiile de
carieră. Una dintre cele mai cunoscute o prezentăm în continuare:
Teoria lui Holland – potrivit căreia identificăm şase tipuri de carieră poziţionate pe vârfurile unui
hexagon astfel7:

Convențional: Persoanele plasate aici preferă activităţi ordonate, supuse regulilor, care în

7

V.Lefter, A. Deaconu (coordonator), Managementul resurselor umane, Teorie si practica, Editura Economica, 2008, p.289

6

general presupun organizarea informaţiei scrise sau numerice, analiza rezultatelor cu un set de
proceduri neambigue. Aceşti indivizi sunt de obicei conformişti, ordonaţi, eficienţi şi practici.
Descrieri mai puţin flatante menţionează lipsa de imaginaţie, inhibiţia şi inflexibilitatea.
Artistic: Această orientare este extrem de diferită de cea convențională. Indivizii înscriși aici
preferă activitățile ambigue și nesistemice, care antrenează crearea unor forme expresive de
scriere și exprimare verbală sau vizuală. Adesea, ei sunt imaginativi, intuitivi, independenți, dar
și dezordonați, emotivi şi nepractici.
Realist: Tipul realist preferă activitățile care cer manipularea fizică a obiectelor într-un mediu
profesional bine ordonat, cu puține cerințe sociale. Acești oameni au de obicei abilități în
mecanică și este probabil să fie spontani, stabili și practici dar și timizi, conformiști și lipsiți de
intuiție.
Social: Tipul social este practic opus celui realist. Cei cu orientare socială preferă activitățile
care implică informarea, ajutorarea și dezvoltarea altora și le displac mediile profesionale bine
ordonate şi sistematizate. Persoanele sociale sunt pline de tact, prietenoase, înţelegătoare şi
amabile. Descrieri mai puţin aprobative (făcute cel mai adesea de tipul opus de orientare, cel
realist) acuză dominarea şi manipularea.
Întreprinzător: Tipului de întreprinzător îi place să lucreze cu oameni, dar îşi concentrează
energia în a-i conduce şi controla pe ceilalţi (fără de a-i ajuta şi a-i înţelege) pentru a atinge
obiectivele organizaţionale sau a obţine beneficii economice. Caracterizările pozitive includ
aprecieri ca încrezător în sine, ambiţios, energic şi vorbăreţ. Descrierile mai puţin flatante se
referă la dominare, sete de putere şi impulsivitate.
Investigativ: Persoana de acest tip este opusul întreprinzătorului. Oamenii din această categorie
preferă activităţile care implică observarea şi analiza fenomenelor pentru a-şi dezvolta
cunoaşterea şi înţelegerea. Mulţi îi caracterizează ca fiind complicaţi, originali şi independenţi
dar, şi dezordonaţi, nepractici şi impulsivi; au aversiune faţă de activităţile repetitive şi faţă de
cele din sectorul vânzări.
Pot fi toţi oamenii încadraţi în aceste şase tipuri de carieră?
Cercetările în acest sens evidenţiază că, de cele mai multe ori, oamenii sunt o combinaţie a
două sau trei tipuri de carieră. Combinaţiile cele mai frecvente sunt cele din vârfuri învecinate
ale hexagonului în timp ce, orientările de carieră sau tipurile plasate în vârfurile opuse ale
acestuia sunt cel mai puţin compatibile.

7

1.4. Atitudinea faţă de carieră. Asumarea responsabilităţii pentru
carieră şi viitor

„Lumea obişnuieşte să facă loc indivizilor ale căror
vorbe şi acţiuni arată că ştiu încotro se îndreaptă.”
Napoleon Hill
Am trecut de la epoca în care omul avea o singură muncă toată viaţa la epoca în care omul îşi
poate alege muncă pentru viaţă. Brian Tracy8 afirma că unul dintre secretele reuşitei este “să
decideţi ce vă place realmente să faceţi şi apoi să găsiţi o cale pentru a câştiga bani făcând
exact asta. Este un lucru care depinde exclusiv de dumneavoastră. Nimeni n-o poate face în
locul dumneavoastră. Sunteţi singur şi direct răspunzător.” De acum, afirmă acelaşi autor,
“trebuie să vă gândiţi că sunteţi preşedintele unei firme cu un singur angajat: dumneavoastră.
Trebuie să vă consideraţi răspunzător pentru vinderea unui singur produs – serviciile
dumneavoastră – pe o piaţă foarte concurenţială”.
Este posibil ca înţelegerea cea mai profundă a comportamentului uman şi a destinului individual
să fie cuprinsă în afirmaţia: “Devenim ceea ce gândim în majoritatea timpului”.
În majoritatea timpului, oamenii de succes gândesc şi vorbesc despre ceea ce-şi doresc. Ei se
gândesc la viitor, vorbesc despre viitor şi despre felul în care îl pot transforma în realitate,
gândesc şi vorbesc permanent despre ţinta lor şi despre modul în care pot ajunge cel mai rapid
la ea. Drept urmare, ei întrezăresc mereu posibilităţi şi au idei care le îngăduie să avanseze mai
rapid spre obiectivele lor.
Ce anume doriti sa obtineti de la cariera dumneavoastra?

Aplicatia 1.3.

Pentru a decide ce doriti cu adevarat, puneti in aplicare procesul
idealizării9 in cariera. Deplasati-va cu imaginatia trei-cinci ani in viitor si

inchipuiti-va ca ati avea slujba ideala. Cum ar arata ea? Ce fel de activitati ati intreprinde? Ce
posturi sau pozitii ar presupune? Cat ati castiga? Cu cine ati lucra? Unde ati lucra? Ce nivel de
responsabilitate ati avea? Vizualizati genul de persoana care ar trebui sa deveniti pentru a
obtine si pastra slujba respectiva. Ce talente noi si competente esentiale ar trebui sa va
dezvoltati?
Cercetătorii afirmă că persoanele de mare succes din societatea noastră sunt cele care au
“perspectivă pe termen lung”. Asemenea persoane scrutează viitorul de peste zece şi douăzeci
de ani şi iau deciziile zilnice bazându-se pe acest orizont de timp foarte îndepărtat în timp.

8
9

Tracy Brian, Cariera si cascaval, Editura Meteor Press, 2007
ITracy Brian, op.cit.
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Vă propunem aceste întrebări pentru că prea adesea, oamenii adoptă o atitudine pasivă,
reactivă faţă de carieră, adică tind să reacţioneze dacă şi când apar oportunităţile sau se decid
să părăsească un post doar atunci când lucrurile încep să meargă rău. Viitorul nu aparţine celor
care stau retraşi, dorind şi sperând că situaţia se va îmbunătăţi, ci aparţine celor care ies în faţă
şi cer ceea ce-şi doresc, adică celor care au o atitudine proactivă.

1.5. Planificarea carierei

„E bine să-ţi urmezi propriul drum, dar numai dacă e
un drum care urcă”
Andre Gâde
Claritatea poate fi termenul cel mai important în obţinerea succesului în carieră şi viaţa
personală.10 Persoanele care au ţeluri clare, consemnate în scris, şi care ştiu exact ce anume
doresc să realizeze în toate domeniile vieţii lor reuşesc mai multe decât indivizii nesiguri sau
neclari asupra celor ce-şi doresc. De foarte multe ori, sub un impuls sau sub presiunea
părinţilor, tinerii îşi aleg o carieră total nepotrivită, pe care ajung să o regrete mai târziu. Este
relativ neobişnuit ca oamenii să-şi planifice cariera, stabilind exact momentul în care ating
suficientă experienţă şi pricepere pentru a

Cariera nu trebuie lăsată la voia întâmplăr i,
ea trebuie aleasă, gândită şi planificată.
Primul pas, cel mai greu, în planificarea
carierei, constă în alegerea unei cariere.

căuta noi provocări. Un individ care-şi dezvoltă
un plan al carierei, în care-şi propune să
atingă nişte obiective, are mai multe şanse de
a le îndeplini, decât unul care nu are niciun

plan. În scopuri practice, atunci când ne formulăm obiectivele putem folosi acronimul
SMART 11 , de la specifice, măsurabile, adecvate temporal, relevante, tangibile (Exemplu de
obiectiv care să răspundă cerinţei de a fi SMART: Îmi propun ca în următorii 5 ani să obţin titlul
de doctor în fizică. Acest obiectiv este specific carierei unui profesor, este măsurabil, tangibil şi,
sperăm realizabil, şi este delimitat în timp).
Planificarea carierei nu este ceva ce o persoană poate face pentru alta: ea trebuie să fie gândită
de fiecare în parte. Planificarea carierei cere un efort considerabil din partea indivizilor; este o
muncă grea şi nu se întâmplă automat.
Un instrument util în planificarea carierei îl reprezintă analiza SWOT (vezi si Unitatea de
invatare 3 – Concepte utile – Analiza SWOT).

10
11

Tracy Brian, op.cit.
SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timed
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1.6. Angajat sau angajator?

„Există lucruri despre care ştim că sunt imposibil de
realizat, până când vine cineva care nu ştie acest lucru
şi le realizează.”
Albert Einstein
Înțelegerea de fond a noţiunii de carieră oferă aspirantului toate posibilităţile care apar în viaţa
reală, situate, de fapt, pe axa angajat-angajator.
Succesul în cariera-viata este adecvarea dintre aspiraţii şi posibilităţi(calităţi, aptitudini, abilităţi,
eventual talent).
Dacă aceştia din urmă au darul comunicării şi al relaţiilor interumane, atunci sunt potriviţi pentru
o carieră de coordonatori, fie manageri, fie întreprinzători. A fi întreprinzător este o meserie care
poate fi învăţată şi care poate duce la o carieră spectaculoasă.
Proiectarea intenţiei de carieră pe axa

Oamenii sunt foarte diferiţi din punct de vedere
al înzestrării . Dacă unii sunt potriviţi pentru
activităţile de rutină, repetitive, de migală şi
atenţie, alţ i nu privesc detalii le, în schimb sunt
potriviţi pentru a vedea tabloul în ansamblu.

angajat-angajator

depinde

de

temperamentul şi priorităţile individuale:
dacă există o predilecţie manifestă
pentru siguranţă, pentru o viaţă aşezată,
fără riscuri, atunci este de dorit o

orientare

către organizaţiile care ţin de bugetul de stat, şi care oferă o paletă largă de

oportunităţi atrăgătoare, chiar în afara factorului politic. În zona aceasta va fi însă întotdeauna o
limitare a posibilităţilor de promovare şi a veniturilor, dar şi o mare siguranţă a acestora – se
poate face o planificare pe buget pe termen lung, chiar pe toată viaţa.
Pentru persoanele mai ambiţioase, mediul privat oferă absolut toate oportunităţile de carieră şi
de câştig, cu riscuri considerabil mai mari, într-o lume prin definiţie turbulentă şi în schimbare.
În sfârşit, în extrema cealalta a axei, meseria de întreprinzător. O persoană care are un
temperament independent, capabilă să îşi asume riscuri şi să plătească un preţ mai mare
pentru libertate şi varianta liberei iniţiative. Dacă există această deschidere, succesul oferă
adesea o recompensă deosebită.
În acest punct trebuie puternic subliniat următorul lucru: indiferent de drumul ales, efortul depus
trebuie să fie pe măsură. Cu cât aspiraţiile sunt mai ambiţioase, cu atât munca alocată trebuie
să fie mai consistentă. Să nu ne amăgim: ştim cu toţii, chiar dacă în sinea noastră şi nu ne
place să o spunem, că nu există scurtături. Desigur, din când în când se câştigă la Loto, dar
dacă ne bazăm cariera şi viaţa – în cele din urmă! – pe varianta aceasta, este clar ce rezultate
vom obține.
Pe axa de care vorbeam, este limpede că meseria şi cariera de întreprinzător are potenţialul
cel mai mare de a oferi satisfacţii. Dar nu vom ajunge prea departe dacă nu suntem conştienţi
10

de faptul că, pe lângă riscurile considerabile inerente, pentru a reuşi este nevoie de o lungă
perioadă de renunţări şi de 12-14 ore de

Asumarea riscului, capacitatea de inovare;
dorinţa de responsabilitate; nevoia de putere;
deţinerea controlului; nevoia de reuşită; nevoia
de independenţă, devotament, determinare şi
perseverenţă; toleranţă pentru ambiguitate;
toleranţă faţă de eşec; nivel ridicat de energie;
viziune; încredere în sine şi optimism; şi
persistenţă în rezolvarea problemelor, sunt
doar cîteva dintre caracteristicile personale ale
întreprinzătorului,
specialişti.

identificate

de

mulţi

muncă pe zi, uneori 7 zile pe săptămână.
Pentru că, pentru posibila recompensă de la
capătul cursei, sunt destui concurenţi dispuşi
să facă eforturile şi să-şi asume riscurile. Iar
o parte importantă de cantitate de efort
trebuie

alocată

învăţării,

studiului

pluridisciplinar, ani în şir.
Trebuie cântărit bine în momentul alegerii:
există disponibilitate la efort pe termen lung?

Pentru că un efort nedus la bun sfârşit înseamnă o perioadă de viaţa irosită, şi posibilă
dezvoltare a unor complexe şi bariere psihologice inhibitoare pentru încercări ulterioare.
Realismul familiei şi al educatorilor este extrem de important în a evalua corect potenţialul şi
mentalitatea aspirantului la carieră. Este un lucru atât de important încât societăţile
responsabile i-au acordat maximă prioritate – şi au creat algoritmi necesari pentru a face
procesul mai uşor şi mai natural spre avantajul evident al individului şi al societăţii din care face
parte. Acest simţ de răspundere la nivel naţional are un imens impact pe termen mediu şi lung.
Până la urmă, dincolo de poziţie sau

Cariera de întreprinzător este o realitate în multe
ţări, unde 3-8% din tineri îşi încearcă şansele de a fi
propriul angajat, şi apoi angajatorul a câtor mai
mulţi. Ce meserie (carieră) singulară numără, mai
mult de 1% din forţa de muncă? Iată dar că este
vorba de o carieră foarte populară.

resurse, aici socotim că se află unul din
mecanismele fundamentale care separă
naţiunile

din

punct

de

vedere

al

eficienţei şi prosperităţii.


Semnificaţia antreprenoriatului

Antreprenoriatul a fost o sursă majoră de locuri de muncă, a contribuit la creşterea economică şi
la prosperitatea naţiunilor. În consecinţă, au fost făcute eforturi considerabile pentru înţelegerea
fenomenului.

Antreprenoriatul este un proces uman creator,
care mobilizează resursele de pe un nivel de
productivitate
pe
altul,
superior.
Antreprenoriatul implică voinţa individului de
a-şi asuma responsabilităţi şi abilitatea mentală
de a duce la bun sfârşit sarcina de la idee la
finalizare.
Altă
componentă
a
antreprenoriatului constă în a sesiza
oportunităţi acolo unde alţ i văd haos,
contradicţ i, confuzie.
(Light, 1995)

Antreprenoriatul nu este limitat la firme de
o

anumită mărime, sau

la anumite

industrii, sau la anumite culturi. Activitatea
antreprenorială

este

îmbrăţişată

de

indivizi de ambele sexe, de toate vârstele,
indiferent

de

pregătire.

Activităţile

antreprenoriale sunt, însă, substanţial
diferite în funcţie de tipul organizaţiei la
care se referă.

Esenţa antreprenoriatului este de a merge împotriva timpului, cu înţelepciune şi maturitate, şi de
a servi ca agent al schimbării. Antreprenoriatul este adesea dificil de asumat, pentru că, se ştie,
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majoritatea noilor afaceri eşuează.
Întreprinzătorii sunt inovatori. Pornirea unei firme este o inovaţie antreprenorială, dezvoltarea ei,
o altă; şi schimbarea modalităţii de a face afaceri, o a treia12. Întreprinzătorii sunt diferiţi din
punct de vedere al numărului, frecvenţei şi importanţei inovaţiilor. Unii fac puţine şi
neimportante. Alţii deschid drumuri, pe care o altă categorie le urmează.
Câțiva întreprinzători, ca Bill Gates, Michael Dell, Sergezy Brin sau Larry Page au creat
companii care au modificat, au restructurat și au îmbunătățit sectoare întregi de afaceri. În
ultimă instanţă ei au avut contribuţii majore la dezvoltarea economiei și a societății în general.
Aceşti întreprinzători reprezintă „tipul ideal” care stabileşte standardul antreprenoriatului. De
menţionat că până a ajunge la această statură legendară au fost mici întreprinzători, care şi-au
început visul şi drumul într-un garaj sau într-o garsonieră.
Câteva opinii13 ale unor întreprinzători de succes asupra fenomenului antreprenorial se găsesc
în Anexa 1.

Studiu de caz: Elev și businessman
Citiți în Anexa 2 povestea lui Cristian Diţoiu - nu a împlinit încă 30 de ani, dar face afaceri de
peste zece ani, de când era elev la Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” din Bucureşti.

12

B.A. Kirchhoff, Entrepreneurship and Dynamic Capitalism: The Economics of Business Firm Formation and Growth, Praeger
Publishers, 1994, p. 35.
13
Definitii selectate din P.I. Hupalo, Entrepreneur: What’s In a Definition, www.thinkinglike.com
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UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 2
Piața muncii

Obiectivele urmărite:


Să înţeleagă modul de funcționare a pieței muncii;



Să opereze cu conceptele specifice acestei teme: muncă, timp liber, șomaj, cerere
de muncă, oferta de muncă, salariu;



Să identifice, să calculeze și să interpreteze principalii indicatori ce caracterizează
piața muncii;



Să descrie piața muncii și factorii care o influențează, cu referire direct la localitatea/
județul unde locuiesc și lucrează.

Conţinutul unităţii de învăţare:
2.1. Munca. Muncă vs. timp liber
2.2. Condiții de muncă. Mediul de muncă
2.3. Banii. Salariul
2.4. Piața muncii. Cerere/ ofertă de muncă. Ocupare. Șomaj

13

2.1. Munca. Muncă vs. timp liber

„ Nu aurul este bog ăț ia neamurilor, nu neavutul
este s ă r ă cia oamenilor. Avu ț i le de aur sunt
pieritoare; … munca este o b ă g ăț ie ve ș nic ă”

Alecu Russo
După cum ați văzut în primul capitol, oamenii sunt astăzi activ și profund
implicați în găsirea unei profesii potrivite, clădirea unei cariere, găsirea unor
slujbe bune, fiind în general preocupați să ducă o viață mai bună, pe care să o
poată organiza după bunul plac. Ei bine, toate aceste aspecte individuale ale vieții noastre,
puse laolaltă, alcătuiesc un întreg sistem economic, ce se pune în mișcare la nivel global și care
transcede generațiile. Aspectele macroeconomice ale societății influențează profund viețile
noastre, fiind la rândul lor influențate de deciziile indivizilor, în mare măsură. De fapt, întreaga
societatea omenească, așa cum o cunoaștem astăzi, s-a dezvoltat în timp datorită activității
oamenilor, ce transformă natura și prin aceasta transformă societatea în ansamblul ei.
Activitatea umană poate fi extrem de variată: de la producția de bunuri, prestarea de servicii,
cercetarea științifică, până la creația artistică.

Prin forţa de muncă înţelegem totalitatea
aptitudinilor fizice şi intelectuale ce există
în personalitatea vie a omului şi pe care le
pune în funcţiune atunci când creează
bunuri economice.
Munca reprezintă totalitatea resurselor
fizice și intelectuale care pot fi antrenate în
activități economice.

Numitorul comun al acestor activități îl
reprezintă munca14. Precum ceilalți factori de
producție 15 , munca se obține prin intermediul
unei piețe specifice - piața muncii - care este un
subsistem al economiei de piață16. Tranzacţiile
pe piaţa muncii au ca obiect munca sau forţa de
muncă. Oamenii își cheltuie în mod conştient
forţa de muncă pentru diverse scopuri, dar

desigur, întotdeauna urmărind plata acestei cheltuieli.
Echilibrul sau dezechilibrul pe piaţa muncii pot fi înţelese pornind de la caracteristicile acestei
pieţe şi continuând cu mecanismul intern al funcţionării ei.17
Munca vs. timp liber
Pentru indivizi, plata pentru munca prestată este salariul. În dorința de a câștiga mai mult, unii
V. Cornescu, Ghe. Crețoiu, I. Bucur – Economie, Editura Actami, București, 2001
Factori de producție – munca, natura (pământul), capitalul – totalitatea resurselor care participă, într-un fel sau
altul, la producerea de bunuri și servicii. În afara acestor factori tradiționali, specialiștii identifică în present și alți
factori, precum: informațiile, tehnologia, întreprinzătorul, etc.
16 Vezi și unitatea de învățare 3 – „Economia de piață”
17 D. Ciucur, I. Gavrilă, C. Popescu – Economie – Manual Universitar, Editura Economică, Bucureşti, 1999
14
15
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oameni sunt inclinați să dedice mai mult timp muncii, în defavoarea timpului liber 18, după cum
alți indivizi valorizează mai mult libertatea de a-și organiza timpul și de a-și alege activitățile
profesionale în care se implică. Pe măsură ce lumea modernă a evoluat, timpul liber a devenit
tot mai important. În epocile premoderne, timpul liber era reprezentat de zilele de sărbători
religioase şi de zilele de odihnă stabilite pe baza religiei (duminica la creştini, sâmbăta la evrei
etc.). În prezent, schimbarea naturii, structurii şi organizării muncii moderne, schimbarea
concepţiei oamenilor despre muncă și viață au extins noțiunea de timp liber. Din punct de
vedere legal, durata muncii a fost limitată, sub presiunea acţiunilor revendicative ale
organizaţiilor profesionale, sindicale şi politice, ceea ce a dus la creşterea timpului liber 19 .
Echilibrul între viaţa profesională şi cea personală20 se bucură în ultimii ani de mult interes din
partea angajaților, dar și a angajatorilor. Această adevărată filozofie a omului modern reflectă o
binevenită schimbare de abordare a existenţei contemporane, de multe ori victimă a conflictului
dintre viaţa personală şi cea profesională. Oamenii sunt acum, mai mult ca niciodată, conștienți
de recunoaşterea şi respectarea dreptului lor la o viaţă împlinită atât în cadrul, cât şi în afara
muncii (jobului) lor.
Pentru

Timpul liber este acel segment de timp în
care fiecare individ are anumite
preocupări cărora se consacră benevol,
după ce s-a eliberat de obligaţ ile
profesionale, familiale şi sociale. Aceste
preocupări au trei funcţ i: odihnă
(destindere), distracţie şi dezvoltarea
personalităţ i.
(Dumazedier,1962)

majoritatea

persoanelor,

acest

echilibru între muncă și timp liber este greu de
atins, mai ales pentru femei, care au de obicei
în

grijă

creşterea

copiilor

şi

sarcinile

gospodăreşti, după orele de lucru. Pe lângă
acestea, există numeroase situaţii în viaţa
noastră personală care necesită schimbări și
la locul de muncă, cum sunt sarcina şi

naşterea unui copil, boala unei persoane dragi sau dorinţa de a ne continua studiile. Din ce în
ce mai multe companii din România21 au programe tip “muncă și timp liber” ce includ: acces la
sala de sport; program flexibil de lucru sau lucru de acasă; decontarea sau asigurarea
transportului; evenimente pentru angajaţi şi familiile acestora; spectacole, tichete de vacanță22
etc.
Pentru alte articole, studii de caz și interviuri pe tema muncă vs. timp liber,
accesați

http://www.worklifebalance.ro,

un

site

al

CPE-CENTRUL

PARTENERIAT PENTRU EGALITATE
http://www.worklifebalance.ro/recommended-resources/.

19

Joffre Dumazedier , Vers une civilisation du loisir ? Seuil, Paris, 1962; rééd.1972
http://www.worklifebalance.ro/, accesat în data de 25 iunie 2013
21 http://www.worklifebalance.ro/2011/02/25/primele-sase-companii-din-romania-premiate-pentru-grija-fata-deangajati/, accesat în data de 25 iunie 2013
22 Joffre Dumazedier (1915 – 2002), sociolog francez.
20

15

Echilibrul dintre activitatea profesională și viața de familie

Aplicația 2.1.

Citiți articolul de mai jos: „Real worklife balance stories. Interviuri,
studii de caz, articole”
/http://www.worklifebalance.ro/real-worklife-balance-stories/interviuri-studii-de-caz-articole/

Gândiți-vă la activitatea Dvs. Cum ați caracteriza echilibrul între activitatea profesională și viața
de familie? Cum vă împărțiți între serviciu și familie?

2.2. Condiții de muncă. Mediul de muncă

Orice persoană (salariat) care lucrează are dreptul la condiții de muncă
adecvate23. Salariatul are, în principal, mai multe drepturi care se referă la a
primirea unui salariu, dar și a unui repaus zilnic / săptămânal și a unui concediu
de odihnă anual. Pe lângă acestea, condițiile de lucru se referă la egalitatea de șanse şi de
tratament la care au dreptul oamenii, la dreptul la demnitate în muncă, dreptul la securitate şi
sănătate în muncă, la accesul la formarea profesională și altele. Așadar, condițiile de muncă se
referă la totalitatea aspectelor legate de modul în care o persoană muncește, incluzând, dar
fără se limita la diverse facilități, ambientul, stresul și nivelurile de zgomot, gradul de siguranță
sau de pericol, și altele asemenea24. Când ne referim la un loc de muncă avem în vedere:
locația geografică, împrejurimile imediate cum ar fi un șantier de construcții sau o clădire de
birouri, calitatea aerului, nivelul de zgomot, avantaje și beneficii suplimentare, cum ar fi
asistenţa medicală gratuită pentru copii, oferirea de cafea sau apă către angajați, locuri de
parcare adecvate, dar și alte aspect importante cum ar fi siguranța muncii și prevenirea
accidentelor de muncă. Majoritatea acestor aspecte sunt reglementate prin lege (precum Codul
Muncii) și prin contractele de muncă; alte aspecte reprezintă inițiativa angajatorilor care sunt

Condiț ile de muncă se referă la
totalitatea aspectelor privind mediul de
lucru, privind securitatea şi sănătatea în
muncă,
precum
şi
respectarea
demnităț i şi a conșt inței unui individ,
fără nici o discriminare

conștienți de importanța asigurării unor condiții
bune de lucru. Din ce în ce mai mult în zilele
noastre, un loc de muncă de calitate este
esențial pentru a avea angajați implicați și
eficienți. Un mediu de lucru excelent este

caracterizat de aspecte cum ar fi salarii competitive, încredere între angajați și conducere,
corectitudine, o încărcare potrivită cu sarcini de lucru și provocări profesionale create de

23

Codul muncii - Legea nr. 53/2011, Republicat in Monitorul Oficial nr. 345/2011
http://www.dreptonline.ro/legislatie/codul_muncii.php, accesat în data de 20 iunie 2013
24 http://www.businessdictionary.com/definition/work-environment.html, accesat în data de 24 iunie 2013
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companie prin setarea unor obiective realizabile.
Condițiile de muncă din organizația Dvs.

Aplicația 2.2.

Citiți articolul de mai jos: Peste 40% dintre angajații români
suferă de dureri de spate din cauza condițiilor de muncă,
Roxana Achim, Revista Cariere, mai 2013 (www.cariereonline.ro).
http://www.cariereonline.ro/articol/peste-40-dintre-angajatii-romani-sufera-de-dureri-de-spatedin-cauza-conditiilor-de-munca.
Cum ați caracteriza mediul în care vă desfășurați activitatea profesională, în funcție de factorii
de mai sus? Care considerați că sunt factorii care determină existența unui mediu de lucru
propice?

2.3. Banii. Salariul

„Banii reprezintă sângele care irigă sistemul
economic.”
Paul Samuelson
Banii ca mijloc de plată, sunt utilizați din timpurile străvechi ale civilizației umane. Utilizați ca
mijloc de plată, sub formă de monede și ulterior sub formă de bancnote, includ astăzi și
mijloacele electronice de plată. Apariția banilor în societate a avut loc în momentul în care
comunitățile au depășit stadiul de agricultură de subzistență și au început să se specializeze: un
mare salt înainte, care impunea însă apariția comerțului și implicit a unei unități de măsură.
Deși munca a fost prezentă dintotdeauna în activitatea umană, salariul a apărut mult mai
târziu în evoluția societății. El este legat de apariția

Salariul este prețul forței de muncă;
este cantitatea de bani plătită în
schimbul muncii prestate.

unei categorii de oameni lipsiți de toate condițiile
necesare

pentru

organizarea

unei

activități

economice, care dispuneau doar de munca lor, care
apărea pentru ei că singur mijloc de existență.
Modalitățile de stabilire și acordare a salariului sunt stabilite prin lege, care stipulează

Salariul minim pe economie este valoarea
cea mai mică a salariului orar, zilnic sau
lunar pe care legea unei ţări permite
angajatorilor să-l acorde unui salariat.

interzicerea oricărei discriminări pe criterii de
sex, orientare sexuală, caracteristici genetice,
vârstă, apartenență națională, rasă, culoare,
etnie, religie, opțiune politică, origine socială,
handicap, situație sau responsabilitate familială,
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apartenență ori activitate sindicală 25 . Pe parcursul evoluției sale salariul a cunoscut diferite
forme, cele de bază fiind:
-

Salariul după timpul lucrat; este acea formă de salariu prin care plata muncii se face în
funcție de timpul lucrat: oră, zi, săptămână, etc.

-

Salariul în acord (cu bucată, pe operații, etc); este acea formă de plată pe grup sau pe
lucrător, în funcție de cantitatea de obiecte realizate sau de lucrări executate.

-

Salariul mixt, care îmbină elemente din cele două forme de mai sus.

Salariul este o noțiune complex și pe larg reglementată din punct de vedere legal. Putem defini
în acest caz și alte noțiuni care servesc la înțelegerea mai bună a noțiunii: salariul real,
salariul nominal, salariul nominal brut, salariul nominal net (consultați și anexa nr 2.1.) În
mod special vom defini și salariul minim pe economie.
Evoluția banilor
Citiți articolul de mai jos: O istorie a banilor, de la colții de câine la
Aplicația 2.3.
conturile virtuale, 26 octombrie 2011, Dorin Oancea, Revista
Descoperă
(http://www.descopera.ro/cultura/8901194-o-istorie-abanilor-de-la-coltii-de-caine-la-conturile-virtuale)
Enumerați și descrieți pe scurt câțiva factori care au condus la evoluția banilor spre forma pe
care o folosim astăzi.
Primele țări în care s-a stabilit prin lege un salariu minim au fost Australia și Noua Zeelandă, la
sfârşitul secolului al XIX-lea. În present, salariul minim pe economie este fixat în peste 90%
dintre țările lumii. În unele tări nu există stabilit un salariu minim pe economie (precum în țările
nordice), ci există doar înțelegeri sectoriale între sindicate și patronate.

2.4. Piața muncii. Cerere/ ofertă de muncă. Ocupare. Șomaj
“Cel mai de preț din tot capitalul este acela investit în
f ința umană“

Alfred Marshall 26
Am văzut déjà cum în evoluția societății umane, a existat un moment în
care oameni care nu aveau altă sursă de subzistență au ales să-și vindă
forța de muncă proprietarilor celorlați factori de producție. Ei bine, piața
muncii este acest spațiu în care se întâlnesc, se confruntă și negociază în mod liber angajatorii
(cererea de forța de muncă) și posesorii de forță de muncă (oferta).
25

Codul muncii - Legea nr. 53/2011, Republicat in Monitorul Oficial nr. 345/2011
http://www.dreptonline.ro/legislatie/codul_muncii.php, accesat în data de 20 iunie 2013
26 Alfred Marshall a fost unul dintre cei mai influenți economiști ai timpului său. Cartea sa - Principles of Economics
(1890) – a fost cartea de economie dominant în Marea Britanie pentru multă vreme. Ea aduce noi idei și teorii privind
cererea și oferta, utilitatea marginală, costuri de producție. A. Marshall este cunoscut ca părinte al economiei.
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Așadar, clientul de pe piața muncii este angajatorul care dispune de locuri de muncă, furnizorul
este căutătorul de loc de muncă - salariatul, obiectul tranzacțional este forța de muncă, iar
prețul este salariul. Forța de muncă nu este o “marfa” omogenă; ea este oferită pe nivele de
calificare (competențe) și unități de timp (ore, zile de muncă etc.). Departe de a fi ușor de
înțeles și de clasificat, piaţa muncii se bazează pe un complex de relaţii în care se regăsesc
raporturile dintre oameni şi evoluţia lor în timp şi

Șomajul

este un dezechilibru
important al pieţei muncii prin care
oferta de muncă este mai mare
decât cererea de muncă.

spaţiu, tipul de civilizaţie, gradul de dezvoltare
tehnologică, caracteristici umane și demografice, etc.
Munca nu poate fi separată de posesorul ei: individul,
care în schimbul preţului oferit, îşi vinde forţa de

muncă 27.
Piața muncii este împărțită între ceea ce se numește piaţa primară şi piaţa secundară28. Piaţa
primară cuprinde angajamentele oferite de firmele mari, fiind caracterizată prin salarii decente,
posibilităţi de promovare și creare a unei cariere, siguranţa locului de muncă. Piaţa secundară
se defineşte prin locuri de muncă slab plătite și instabile.
Analiza statistică a populaţiei active (inclusiv a populaţiei ocupate şi a şomerilor) se poate face
pe sexe, pe vârste, pe medii, pe ramuri şi sectoare ale economiei naţionale, pe forme de
proprietate, pe nivele de instruire, pe grupe de ocupaţii şi după statutul profesional.
La nivel macroeconomic, volumul resurselor de muncă este influenţat de populaţia în vârstă

Piața muncii este piaţa pe care se
vând şi se cumpără servicii le
reprezentate prin muncă.
legală de muncă şi de populaţia în vârstă
legală şi aptă de muncă. Atât resursele de
muncă

cât

şi

populaţia

activă

sunt

determinate de evoluţia fenomenelor şi

Cererea de muncă reprezintă volumul total
de muncă salarială necesar activităţilor
economice şi social-culturale dintr-o ţară.
Cererea de muncă se exprimă prin
numărul locurilor de muncă existente.
Oferta de muncă reprezintă muncă ce
poate fi depusă în condiţ i salariale, într-o
perioadă de timp dată.

proceselor demografice: natalitate, mortalitate şi migraţie. Aceste fenomene pot avea evoluţii
diferite, manifestându-se cu un decalaj de 15-20 de ani, influenţând resursele de muncă şi
implicit populaţia în vârstă de muncă pe baza cărora se formează populaţia activă respectiv
forţa de muncă.
Ca și principale tendințe pentru România, am putea menționa:
a) Creşterea scăzută şi nivelurile crescânde ale sărăciei au împins multe persoane către
ocuparea informală.

27
28

Michel Didier, Regulile jocului, Ed. Humanitas, Bucuresti, 1994
Steliana Pert, Piata muncii. Concept. Caracteristici. Tendinte, in Studii si cercetari economice, 1990
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b) Creșterea numărului lucrătorilor neînregistraţi din agricultură, pe măsură ce oamenii se
orientau către agricultură ca o strategie de supravieţuire.
c) Migrația temporară pentru muncă în străinătate a luat proporții importante.

De ce unii muncitori câștigă abia cât
să își ducă zilele, alț i câștigă venituri
modeste, iar alț i câștigă destul
pentru a-și permite ceea ce își
doresc?

Analiza

piaţa

muncii

presupune

urmarirea

comportamentului şi dinamicii forţei de muncă atât pe
ramuri de activitate, cât şi în timp şi spaţiu, ocuparea
forţei de muncă, şomajul. Toate aceste aspecte

influenţează direct celelalte aspecte ale vieții economice, exercitând influențe și asupra vieţii
sociale, politice, etc. De exemplu, explicarea creşterii economice japoneze numai prin factori
economici nu este suficientă, atât timp cât nu se au în vedere şi valorile umane deosebite – o
forţă de muncă eficientă şi uşor de calificat, abilitatea pentru efectuarea unor lucrări sofisticate,
miniaturizate şi artistice, fantezie în creaţia tehnică, disciplina în muncă, etc.
Ce concluzie putem trage de aici? Există puternice interdependenţe între sistemele materiale,
tehnologice, sociale şi politice, toate acestea având legăturile substanţiale cu piaţa muncii. Se
apreciază că piaţa muncii este cea mai organizată şi reglementată dintre piețe29, în sensul că
există legi și norme privind salarizarea, orarele de muncă, etc. Dintr-un alt punct de vedere,
piața muncii depinde în mod esențial de caracteristicile demografice ale populaţiei, de dinamică
acesteia, de sistemul de învăţământ, etc.

De aceea, piața muncii operează cu indicatori

macroeconomici specifici, calculați pe baza informațiilor statistice culese. O parte dintre acești
indicatori sunt descriși în Anexa 2.1.
Conform economiștilor Lipsey& Chrystal30, câștigurile foarte diferite ale salariaților se datorează
faptului că forța de muncă nu este omogenă. De aceea, veniturile salariale diferă foarte mult, în
funcție de tipul slujbei, nivelul de educație, vârsta, vechimea (anii petrecuți la locul de muncă).
Aceste diferențieri se datorează în mare parte capitalului uman. Întrucât multe aptitudini sunt
dobândite prin educație, și nu moștenite, acestea sunt considerate un stoc de capital uman
dobândit de fiecare muncitor.
„Educația trebuie să îndeplinească două funcț i vitale. Una
este cea care le va permite oamenilor să se autoguverneze în
mod inteligent, iar cea de a doua, care le va da posibilitatea s ă
atingă deplina satisfacție de a trăi.”

John Kenneth Galbraith
Educația este, în același timp, și cheia mobilității forţei de muncă (adică, în practică, putem
asista la migrarea resurselor umane dinspre sectoarele economice aflate în declin sau în
stagnare spre cele aflate în ascensiune). Investiţia în acest capital este de obicei costisitoare,
iar rezultatul ei se prezintă sub forma unei productivităţi crescute şi deci a unei puteri de câştig

29

30

. Ciucur, I. Gavrilă, C. Popescu – Economie – Manual Universitar, Ed. Economică, Bucureşti, 1999
Richard G. Lipsey, K.Alec Chrystal, Economia Pozitivă, Editura Economică, București, 1999
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mai mari31.
Cum poate un individ să dobândească acest capital uman? În primul rând, există capitalul uman
obţinut prin sistemul educaţiei formale. De exemplu, învăţământul obligatoriu este o încercare
de a oferi un capital uman minim tuturor cetăţenilor. Este adevărat ânsă că unii oameni, fie la
şcoala pe care o urmează, fie prin propriile lor eforturi, profită mai mult de educaţia lor decât
alţii, ceea ce se poate observa în câștigurile viitoare. Există apoi, ceea ce se numește capitalul
uman specific unei companii, adică numărul de ani petrecuţi în aceeaşi firmă. Acest termen se
referă la specializările obţinute la locul de muncă şi sunt specifice firmei. Învăţarea modului în
care o firmă realizează lucruri cum ar fi înregistrarea şi obţinerea informaţiilor, cum ia decizii şi
cum trebuie utilizate avantajos relaţiile dintre angajaţii săi sunt toate specifice firmei. Pe măsură
ce angajaţii dobândesc aceste cunoştinţe, ei devin mai valoroşi pentru firmă. Dar aceste
cunoştinţe nu au aceeaşi valoare pentru o altă firmă; persoanele care se mută la locuri de
muncă similare în alte firma vor trebui să înveţe noile caracteristici ale locului de muncă
specifice firmei. Ne putem referi, desigur, și la capitalul uman specific unei anumite ocupaţii
măsurat, de cele mai multe ori, prin numărul de ani petrecuţi în aceeaşi ocupaţie.

Studiu de caz: De la capitalul uman la capitalul creativ
Acum sute de ani, un aveai nevoie să mergi pera mult la școală, fiindcă cunoștințele erau
foarte puține. Progresul civilizației a făcut ca oamenii să un mai poată ști tot. S-a specializat
puternic. Atunci s-a descoperit că educația, și implicit capitalul uman, constituie o resursă
suplimentară. În zilele noastre, cu cât un angajat știe mai mult, e mai sigur pe el și acoperă o
plajă mai mare de activități, fiind în același tim și bine specializat într-un domeniu, cu atât mai
personal ca și individ, cât și firma unde lcurează, sunt mult în câștig. Esențială este
component „educație”32
Citiți articolul „De la capitalul uman la capitalul creativ” de Andreea Calin, publicat în Ziarul
Financiar – Profesii (http://profesiionline.zf.ro/articole/685970/De-la-capital-uman-la-capitalcreativ.html).
Întrebări:
Cum ați defini capitalul uman? Dar capitalul creativ?
Dați un exemplu de domeniu caracterizat de un înalt capital creativ care se dezvoltă în
România.

31

32

Becker S. Gary - Capitalul uman - o analiză teoretică şi empirică cu referire specială la educaţie - Editura All, Bucureşti, 1997
Capitalul
uman
convertit
in
capital
economic,
articol
de
Rodica
Nicolae,
Revista
Cariere,
2005
(http://www.cariereonline.ro/articol/capitalul-uman-convertit-capital-economic)
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UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 3
Concepte utile

Obiectivele urmărite:


Să înţeleagă conceptele specifice acestei teme: echipa, construirea de relaţii, networking,
interviu,

brainstorming, decizie, curriculum vitae, scrisoare de intenţie, fişa postului,

economie, situaţie economică, ciclu economic, inflaţie, venit real, speranţa de viaţă, buget;


Să înţeleagă importanţa construirii de relaţii şi a networkingului pentru reuşita în viaţă şi în
carieră;



Să identifice rolurile într-o echipă;



Să înţeleagă importanţa comunicării în realizarea unui interviu



Să analizeze situaţia economică din România comparativ cu cea din UE pe baza unor
indicatori ca: inflaţie, speranţa de viaţă etc.

Conţinutul unităţii de învăţare:
3.1. Munca individuală vs. munca în echipă
3.2. Construirea de relaţii. Networkingul
3.3. Analiza SWOT
3.4. Interviul
3.5. Curriculum Vitae
3.6. Fişa postului
3.7. Brainstormingul
3.8. Decizia
3.9. Economie. Situaţie economică. Ciclu economic.
3.10. Inflaţia
3.11. Venit real
3.12. Speranţa de viaţă
3.13. Buget. Buget de familie/Buget de stat

22

3.1. Munca individuală vs. munca în echipă

„Un întreg este mai mare decât suma părţilor”
Confucius
O specie ai cărei indivizi nu au capacitatea de a lucra în echipa are şanse reduse de
supravieţuire. Adevăr probat atât în cazul speciilor care „atacă”, cât şi al celor care se apară.
Oamenii au înţeles de mult aceasta, întâi instinctiv, apoi din ce în ce mai sistematic. În sport,
conceptul de echipă este foarte vizibil. Chiar şi în sporturile individuale, se vede clar
echipa(antrenor, medic, psiholog, manager etc.) din spatele celui care intră pe teren, în ring sau
pe pistă. În savană, supravieţuirea leului depinde în întregime de acţiunea în echipă. O lecţie pe
care o putem învăţa de la acesta este
O echipă este un grup de oameni cu
înzestrări complementare, angajaţi în
îndeplinirea unui ţel comun pe baza unui set
de obiective de performanţă şi care adoptă o
abordare pentru care îşi asumă reciproc
răspunderea.

importanţa clarificării rolului pe care îl are
fiecare individ în cadrul echipei. Ceea ce nu
se poate învăţa nici foarte uşor, nici foarte
repede este capacitatea de comunicare
intuitivă şi subliminală a acestora. În

procesul muncii, cu toţii avem de-a face cu alţi oameni, cu care adesea suntem în relaţii de
interdependentă.
În realitate, există o componentă suplimentară într-o echipă cu doi membri, distinctă de cei doi.
Componenta adiţională este relaţia dintre coechipieri, este liantul care face din doi indivizi
separaţi, un întreg.
Termenul de echipă este impregnat cu valori pozitive. Colaborarea, egalitatea între membrii,
cooperarea şi angajarea sunt trăsături tipice ale echipei.
Meredith Belbin, studiind felul în care contribuie fiecare individ la activitatea echipei, în funcţie
de personalitatea, aptitudinile şi trăsăturile sale personale, a identificat opt roluri diferite, dar
complementare. Acestea sunt prezentate în Anexa 3.1.

Activitatea 3.1.

Pentru a vă face să conștientizați importanta intelegerii clare de către
membrii echipei a țelurilor pe care trebuie sp le atingp echipa ș că acestea
reprezintă un rezultat important și util vă rugăm să vă gândiți la o echipă al
cărui membru ați fost.

Precizati urmatoarele detalii:
- Denumirea echipei.
- Telul sau scopul principal al echipei.
- Rolul(rolurile) jucate in cadrul echipei.
- Care au fost principalele avantaje si dezavanataje ale activitatii pe care ati desfasurat-o in
echipa respectiva?
Printre avantajele muncii în echipă ar trebui să regăsim: prilejul de a învăţa de la ceilalţi, sprijinul
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reciproc, oferă şansa conjugării unei multitudini de aptitutini şi experienţe, în scopul soluţionării
unei probleme sau al îndeplinirii unei sarcini; îi ajută pe oameni să se antreneze reciproc şi să-şi
ofere satisfacţii; în ceea ce priveşte dezavanatajele, printre acestea s-ar putea regăsi: pot
apărea conflicte între diferiţi membri ai echipei, poate apărea concurenţa între echipe, care
poate duce la conflicte, pot apărea presiuni în cadrul echipei, care duc la dezvoltarea unor
imagini nerealiste asupra mediului(gândirea de grup).

3.2. Construirea de relații. Networkingul

„Valoarea unui om rezidă în ceea ce dă el şi nu
în ceea ce este capabil să primească.”
Albert Einstein
În fiecare aspect al vieţii noastre, fie că suntem implicaţi în activităţi sociale, fie că urmărim
construirea propriei cariere sau că socializăm cu familia sau prietenii, interacţionăm cu diverse
tipologii de indivizi. Aceste interacţiuni apar cu oameni apropiaţi, dar şi cu noi cunoştinţe. Putem
construi legături cu colegii de serviciu sau într-un club, cu membrii acestuia. Suntem inevitabil
fiinţe sociale.
Ca să ia naştere o relaţie, ea trebuie să

apară între (cel puţin) doi indivizi sau entităţi.

Interesele comune conduc de regulă la construirea unor relaţii. În mod obişnuit, creăm o
conexiune cu cineva care ne poate oferi ceva. Cu familia, ne legăm pentru că iubim şi ne pasă.
La locul de muncă, ai o legătură cu organizaţia, tu contribuind cu munca ta, primind în schimb
compensaţii. Angajaţii relaţionează între ei pentru că împărtăşesc interese de muncă şi idei
comune.
Relaţii se pot construi acolo unde există înţelegere reciprocă între indivizi. Cu toate astea,
relaţiile nu se construiesc peste noapte. Poate părea uşor să construieşti relaţii, dar procesul
este de fapt migălos. Pe de altă parte, dacă o relaţie este susţinută şi dezvoltată, rezultatul este
considerabil. O relaţie bine construită are impact major în vieţile noastre.
Majoritatea relaţiilor – dacă nu toate, au şi momente proaste. Odată o relaţie ruptă, este greu să
o refaci. Sunt situaţii în care relaţia este testată de adversităţi şi provocări. Modul în care trebuie
să ai grijă de o relaţie nu se deosebeşte de cel în care trebuie să ai grijă de o plantă. Relaţiile
de succes sunt testate - dar şi consolidate – de trecerea timpului.
Comunicarea este un alt factor cu rol important în formarea unei relaţii. Nu există relaţie acolo
unde nu există comunicare. Încrederea – altă componentă importantă. (Este absolut evident
că poate fi deosebit de riscant să ne încredem în cineva. Nu suntem niciodată mai vulnerabili
decât atunci când avem încredere în cineva – dar paradoxal, dacă nu putem avea încredere, nu
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putem iubi, nici nu simţim bucurie).
Respectul este un aspect fundamental în relaţionare. Respectul înseamnă înţelegerea
atitudinilor, valorilor, punctelor de vedere şi credinţelor celorlalte persoane.
Empatia este monedă forte. Îţi permite să creezi legături bazate pe încredere, îţi dă percepţia
asupra a ceea ce gândesc şi simt ceilalţi, îţi ascute intuiţia şi îţi clarifică deciziile. Unii posedă
această calitate din naştere, alţii trebuie să depună efort, să înveţe şi să exerseze pentru a o
dobândi.
Cea mai importantă relaţie - este cu

Reţeaua (network) este o structură
socială, alcătuită dintr-un set de relaţii
între un grup de indivizi care alcătuiesc o
entitate mai bogată decât suma valorilor
membrilor ei, în timp ce „networkingul”
trebuie văzut ca acţiunea prin care aceste
relaţii sunt construite, menţinute şi
mobilizate, ca şi fluxul de informaţii, bani,
putere
şi prietenie care „curge” prin
aceste canale relaţionale.

noi înşine.
Putem

deveni

mai

eficienţi

îmbunătăţindu-ne relaţiile, dar nu ne
putem îmbunătăţi relaţiile fără a ne
îmbunătăţi pe noi, până nu devenim mai
buni şi până nu suntem mai responsabili
cu vieţile noastre. Cu alte cuvinte, trebuie
să privim în interiorul nostru înainte de a
privi în exterior.

Orice relaţie personală se bazează pe principiul echilibrului dintre a dărui şi a primi. Cel care
numai dăruieşte acţionează împotriva acestui principiu, ca şi cel care numai primeşte. Când a
dărui şi a primi sunt în echilibru ai timp să vorbeşti şi să asculţi, să ajuţi şi să fii ajutat, să fii
acolo când cineva are nevoie de tine, ca să fii ascultat când eşti în dificultate.
Ascultarea este o caracteristică foarte importantă pe care trebuie să o aibă un networker bun.
Nu degeaba se spune că un bun networker are două urechi şi o gură şi le foloseşte proporţional
– ascultă de două ori şi vorbeşte o singură dată.
Este necesar să distingem între „networks” şi „networking”.
Networking este un verb şi nu un substantiv. Partea importantă nu este networkingul în sine, ca
produs finit, ci acţiunea în sine – comunicarea între oameni şi relaţionarea între ei.
Făcând networking eficient, începi să construieşti relaţii.
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3.3. Analiza SWOT
„Indiferent de domeniul profesional, succesul în
viaţă va fi determinat în mod primordial de
profunzimea angajamentului spre atingerea
excelenţei”
Vince Lombardi
Una dintre modalităţile folosite atunci când stabilim noi obiective, analizăm diverse contexte în
care ne dorim să ne desfăşurăm activitatea sau când trebuie să evidenţiem caracteristicile
personale şi aspectele exterioare care ne avantajează sau dezavantajează este analiza SWOT.
Aceasta este un tip de analiză simplă şi de impact creată de Albert Humphrey la Stanford
University ca un instrument de planificare strategică pentru corporaţii. Un instrument des utilizat
în procesele de planificare strategică poate fi utilizat şi în planificarea carierei. Analiza SWOT
reprezintă practic o adevărată fişă de identitate în ceea ce priveşte nivelul la care te afli în
carieră. Important este să te cunoşti foarte bine şi să fii sincer cu tine însuţi, pentru a bifa cât
mai exact cele patru aspecte care te definesc.
Acronimul SWOT se referă la punctele tari (Strenghts), punctele slabe (Weakness), oportunităţi
(Opportunities) şi ameninţări (Threats). Identificând aceste elemente putem observa ce trebuie
îmbunătăţit şi pe ce se poate pune accent atunci când căutam noi aspecte favorabile sau când
e necesar să contracarăm ameninţările externe.
Analiza SWOT personală
Puncte tari
Acestea se referă la tot ce înseamnă
atribute, calităţi, aptitudini şi aspecte pozitive
care te ajută în carieră. Astfel, vei nota:
- experienţa pe care o ai în domeniul
respectiv sau în carieră în general;
- numărul mare de persoane de contact pe
care le ai din domeniul tău de activitate;
- studiile superioare, cursuri de specializare,
rezultate bune şi foarte bune vizavi de
domeniul în care lucrezi;
prezenţa
abilităţilor
transferabile
(comunicare, lucrul în echipă, calităţile de
lider);
- diverse caracteristici personale care te
favorizează în realizarea sarcinilor pe care le
ai: rezistenţa la stres, capacitatea de a-ţi
organiza timpul cât mai eficient, capacităţi de
comunicare interpersonală şi de socializare,
pasiune pentru locul de muncă, creativitate,
rapiditate etc.

Puncte slabe
Punctele slabe nu se rezumă la defectele
pe care le ai, ci se raportează la acele
caracteristici care pot reprezenta obstacole
în calea unei cariere de succes. Acestea
însă pot fi îmbunătăţite treptat, important
este să îţi doreşti acest lucru. Aici vei nota
oarecum opusul celor de mai sus:
- lipsa unei experienţe profesionale sau
lipsa unor cunoştinţe aprofundate din
domeniul în care activezi;
- lipsă sau prezenţa scăzută a unor
abilităţi personale scăzute: lucrul în
echipă, comunicarea interpersonală;
- prezenţă, într-un grad mai mare sau mai
mic, a unor caracteristici personale
negative: timiditate, lipsa încrederii în sine,
dificultăţi în comunicarea interpersonală,
lipsa motivaţiei şi a pasiunii pentru
respectiva activitate.
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Oportunităţi în carieră
Aici vei nota diferitele circumstanţe favorabile
pe care le poţi folosi în avantajul tău în ceea
ce priveşte ascensiunea în carieră:
- domeniul de care aparţii sau spre care tinzi
implică prezenţa unora dintre calităţile şi
aptitudinile de care tu dispui;
- existenţa unor perioade favorabile pe piaţa
muncii, în special în domeniul de care aparţii:
crearea de noi locuri de muncă, apariţia unor
companii noi, eliberarea unui post şi
posibilitatea promovării.

Ameninţări în carieră
Se referă la acele circumstanţe negative,
externe, pe care nu le poţi controla:
- diminuarea locurilor de muncă, în
general pe piaţa muncii sau în cadrul
domeniului tău de activitate;
- concurenţa venită din partea altor
persoane mai bine pregătite, cu o
experienţă mai îndelungată;
- posibilităţi reduse de avansare, fie din
cauza unei concurenţe acerbe, fie din
cauza lipsei posturilor;
- cunoştinţe şi abilităţi ce nu mai sunt
necesare pieţei;
- companiile nu intenţionează creşterea
numărului de angajaţi.

Completați in matricea de mai sus cu informatiile potrivite situatiei
dumneavoastra.

Activitatea 3.2.

3.4. Interviul
„Ceea ce credem că ştim e ceea ce ne
împiedică să învăţăm ceva nou.”
Claude Bernard
În mod ideal, interviul este un dialog între două persoane: una pune întrebări, iar cealaltă
răspunde prompt, complet şi coerent. În realitate însă, lucrurile sunt ceva mai complicate.
Pentru că, de fapt, interviul este o comunicare în care nici unul dintre interlocutori nu deţine
controlul exclusiv asupra comportamentului de comunicare al celuilalt, iar unul dintre ei poate
alege să blocheze comunicarea.
Dar se consideră că interviul devine o formă eficientă de comunicare, dacă ea se desfăşoară în
ambele sensuri. Acest lucru presupune că, rând pe rând, cei doi devin emiţători şi receptori. De
unde, introducerea în discuţie a noţiunii feedback. Pe de altă parte, interviul se deosebeşte de
simpla conversaţie, prin aceea că se desfăşoară cu un scop (obţinerea unor informaţii), în
conformitate cu un plan.
O primă concluzie certă poate fi formulată însă, cu uşurinţă: oricare ar fi tipul de interviu şi în
orice domeniu s-ar înscrie, un interviu reuşeşte în măsura în care intervievatorul controlează
evoluţia comunicării.
Următoarele elemente ce ţin de comunicare, feedback, comunicare non-verbală, ascultare
activă, întrebări închise şi deschise vă sunt utile. Aceste elemente se găsesc în Anexa 3.2.
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3.5. Curriculum vitae (CV) şi scrisoarea de intenţie
Atunci când se intenţionează a se candida pentru un anumit post informaţiile de fond sunt
furnizate prin întocmirea şi prezentarea de curriculum vitae (CV) şi a scrisorilor de intenţie.
În afara bilanţului realizărilor, precum şi a obiectivelor propuse, în CV se urmăresc şi alte
aspecte legate de modul de prezentare,

CV-ul oferă foarte multe informaţii
referitoare la pregătirea profesională,
calificările, educaţia şi experienţa
profesională
a
candidatului,
dar
scrisoarea de intenţie îl determină pe
angajator să se gândească mai mult la
oferta candidatului.

absenţa semnăturii, calitatea hârtiei utilizate,
prezentarea
existenţa

documentelor
greşelilor

de

în

fotocopii,
ortografie,

sistematizarea informaţiilor.
Din punctul de vedere al conţinutului, într-un
CV trebuie să se regăsească următoarele

informaţii referitoare la o persoană:
-

Informaţii personale - nume, prenume, adresă, date de contact (obligatoriu), naţionalitate,
data naşterii, sex (facultativ)

-

Locul de muncă vizat/domeniul ocupaţional (obiectivul profesional)

-

Experienţa profesională (perioadă, funcţia sau postul ocupat, responsabilităţi principale,
numele angajatorului, tipul de activităţi sau sectorul de activitate)

-

Educaţie şi formare (perioadă, diplomă sau calificarea obţinută, competenţele dobândite,
numele instituţiei de învăţământ, nivelul în clasificarea naţională sau internaţională)

-

Aptitudini şi competenţe (limbi străine cunoscute, competenţe sociale, organizatorice,
tehnice, artistice, alte competenţe)

-

Informaţii suplimentare (referinţe, persoane de contact)

-

Anexe (scrisoare de intenţie, recomandări etc.)

Scrisoarea de intenţie însoţeşte CV-ul trimis unui potenţial angajator şi exprimă motivele
pentru care un candidat intenţionează să se angajeze pe postul pentru care a fost publicată
oferta de angajare.
În general, scrisoarea de intenţie trebuie structurată pe trei sau patru paragrafe:
-

Primul paragraf – în cadrul acestui paragraf candidatul trebuie să menţioneze postul vizat
(titulatura exactă a acestuia conform anunţului de angajare), domeniul de activitate vizat şi
sursa de obţinere a informaţiilor cu privire la oferta de angajare (presă, radio, prieteni,
cunoştinţe etc.).

-

Al doilea şi/sau al treilea paragraf – vizează intersectarea aspiraţiilor şi calităţilor
candidatului cu necesităţile firmei, candidatul trebuind să evidenţieze interesul său pentru
postul respectiv şi, mai ales, să prezinte argumente care să reliefeze experienţa acestuia
în domeniul de activitate respectiv sau pe posturi similare.

-

Practic candidatul trebuie să expună motivele pentru care doreşte să se angajeze pe
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postul respectiv şi să facă dovada faptului că dispune de suficiente informaţii cu privire la
compania respectivă. De asemenea, este recomandabilă evidenţierea potenţialelor
beneficii pe care candidatul le-ar aduce în cadrul companiei prin angajarea sa pe postul
vacant. Informaţiile despre firmă de care candidatul dispune sunt un argument în plus
pentru a demonstra interesul candidatului pentru postul respectiv.
În ultimul paragraf - candidatul trebuie să îşi exprime clar dorinţa de a candida pe postul

-

vacant, subliniind disponibilitatea pentru un interviu cu responsabilul de resurse umane al
companiei sau o persoană desemnată de acesta.
A se vedea Anexa 3.3. – Model de scrisoare de intenţie

3.6. Fişa postului

Posturile trebuie privite ca parte a unei organizaţii dinamice. Astfel, fişa postului este, în cel mai

Fişa postului desemnează conţinutul şi
caracteristicile fiecărui loc de muncă,
constituind baza contractului de angajare.

bun caz, doar o interpretare la un anumit
moment.
Specialiştii

în

domeniu

au

păreri

împărţite în ceea ce priveşte structura
fişei de post. Astfel, în ceea ce-i priveşte pe specialiştii români, profesorul Aurel Manolescu33
consideră că fişa postului trebuie structurată pe două mari componente:
-

Descrierea postului constă în redarea tuturor aspectelor importante ale postului
referitoare la elementele, componentele şi variabilele care caracterizează postul:
denumirea postului, locul de desfăşurare a activităţii, obiectivele, relaţiile organizatorice,
sarcinile, responsabilităţile, competenţele, precum şi condiţiile de desfăşurare a activităţii
pe post.

-

Specificaţia postului cuprinde ansamblul informaţiilor referitoare la cerinţele pe care
trebuie să le îndeplinească o persoană pentru ocuparea postului respectiv: pregătire
profesională, nivelul de experienţă solicitat de post, volumul cunoştinţelor, calităţile şi
aptitudinile titularului de post.

A se vedea Anexa 3.4. – Model fişa postului

33

A. Manolescu (coordonator), C. Marinaş, I. Marin, Managementul resurselor umane, Aplicaţii, Editura Economică,

2004
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3.7. Brainstorming-ul

Brainstorming-ul se poate desfăşura foarte repede(5–15 minute) în cadrul unei şedinţe sau întro sesiune programată special(atunci când se are în vedere rezolvarea unor probleme de
complexitate mai ridicată).
Prin

Brainstorming-ul este o metodă de stimulare
a creativităţii de grup prin intermediul căreia
se asigură o amplificare a „producţiei” de idei
noi, susceptibile de a fi transformate în soluţii
de rezolvare a unei anumite probleme
complexe (Nicolescu, 2006).
.

brainstorming

se

încearcă

găsirea unor noi unghiuri de vedere
asupra

problemei,

stimulând

producerea de idei noi, oricât de
„nastrujnice” ar părea. De regulă, este
un proces foarte plăcut. Oamenii sunt

încurajaţi să-şi schimbe rolurile, fiecare poate face orice sugestie, chiar dacă la prima vedere
pare prostească. Criticile şi descurajările sunt declarat nedorite în această etapă. După etapa
de generare a ideilor, urmează cea a evaluării lor. Ideile trebuie clasificate în funcţie de utilitatea
lor - idei inutile, idei care ar putea fi examinate mai profund şi idei utilizabile imediat34.

3.8. Decizia

A decide înseamnă a alege o acţiune (cale)
de urmat – din mai multe variante posibile –
considerată cea mai avantajoasă, în funcţie de
anumite
criterii
în
vederea
realizării
obiectivelor propuse (Nicolescu, 1998).
.

Elaborarea
alegeri,

deciziilor

vizează

presupune

rezultate

de

un

anumit tip şi depinde de un număr de
factori externi şi interni. Printre aceşti
factori se numără: cunoştinţele şi

experienţa celui care elaborează deciziile; informaţiile disponibile la acel moment; capacitatea
de a utiliza tehnicile de elaborare a deciziilor; scală de timp în care trebuie luată decizia; nivelul
autorităţii celui care elaborează deciziile(în sensul mai larg); sistemul de valori al celui care
elaborează deciziile(personalitate, mediu, sistemul personal de recompensare).
Să ne gândim acum la deciziile pe care le-am putea lua într-o zi obişnuită:
„Cu ce mijloc de transport să mă duc oare la serviciu?”
„Ce destinaţie să aleg pentru vacanţă de vară?”
În exemplele date putem identifica cu uşurinţă componentele de bază ale deciziei:
obiectivul/obiectivele, variantele decizionale şi criteriile decizionale.

34R.

Thompson, Management competitiv, Dezvoltarea si evaluarea personalului, Codecs, 1997
30

3.9. Economie. Situaţia Economică. Ciclul economic
Economia poate fi privită sub multiple aspecte, precum:
a. Economia națională - totalitatea

Economia
reprezintă
ansamblul
activităților umane desfășurate în sfera
producției, distribuției și consumului
bunurilor materiale și serviciilor (conform
DEX).

activităților și interdependențelor
economice

la

nivel

macro-

și

microeconomic, coordonat pe plan
național prin mecanisme proprii de
funcționare.

b. Economia naturală - care reprezintă acea economie în care bunurile materiale se produc
direct pentru consum, fără intermediul schimbului.
Citiți și o scurtă prezentare a evoluției științei economice și a economiei de piață în anexa 3.5.
Situația economică
Situaţia economică include în general rezultatul previziunilor macroeconomice sistematice şi a
analizelor privind finanţele publice şi pieţele financiare, descriind perspectivele economice în
ansamblu. De exemplu, politica economică europeană este orientată spre creştere constantă şi
spre crearea de noi locuri de muncă în UE. Propunându-şi stabilizarea economiei pe termen
scurt şi accentuarea creşterii potenţiale pe termen mediu, ea abordează și alte provocări pe
termen lung, precum îmbătrânirea populaţiei şi globalizarea. În ciuda îmbunătățirii condițiilor
financiare globale și de reducere a riscurilor pe termen scurt, deeconomia mondială continuă să
se extindă într-un ritm destul de lent, conform unui raport al U.N. 35 . După o recesiune
accentuată în ultimii ani, activitatea economică la nivel mondial este de așteptat să capete un
nou impuls în a doua jumătate a anului 2013 și 2014, pe baza politicilor monetare puse în
practică. Cele mai multe regiuni ale lumii sunt susceptibile de a vedea o creștere moderată de
activitate.
Ciclurile economice
În economie, ciclicitatea reprezintă acea formă de mișcare a activității economice dintr-o țară în
care fazele de expansiune alternează cu cele de descreștere și stagnare36. Aprecierea se poate
realiza pe baza unuia sau multor indicatori, precum: produsul naţional, veniturile și ocuparea
forței de muncă37.
Teoria economică pune în evidență trei tipuri esențiale de cicluri economice:
35

World Economic Situation and Prospects 2013, United Nations publication, Sales No. E.13.II.C.2, Ianuarie 2013.
V. Cornescu, Ghe. Crețoiu, I. Bucur – Economie, Editura Actami, București, 2001
37 Gradul de ocupare a forței de muncă este raportul dintre populației ocupată și populația aptă de muncă. Ocuparea
deplină se referă la asigurarea locului de muncă tuturor celor apţi de muncă şi, deci, inexistenţa şomajului
36
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a) cicluri decenale (cicluri Juglar, după numele economistului care le-a definit)
b) cicluri lungi “seculare” (cicluri Kondratieff, după numele economistului care le-a studiat)
c) cicluri scurte, cu o durată de la 6 la 40 de luni, care se intercalează ciclurilor decenale.
Aceste cicluri conțin perioade de expansiune, de recesiune și de plafonare.

3.10. Inflația

Inflația

Inflația este un process complex, care constă
în distorsiunea puternică dintre proceselel
monetare și procesele economice realie;
deprecierea banilor aflațo în circulație;
scăderea puterii de cumpărare a banilor;
creșterea generalizată a prețurilor.

este

perioadelor
Abordată

un
de

în

fenomen
criză

special

specific

economică.
prin

prisma

creșterii prețurilor, inflația și elaborarea
măsurilor antiinflaționiste s-au aflat
permanent în atenția economiștilor și
guvernelor în ultimele decenii38.

Consecințele inflației sunt: scăderea puterii de cumpărare a populației și redistribuirea
veniturilor și avuției. În condiții de inflație, este stimulată înclinația spre consum și este
descurajată înclinația spre economisire. Inflația influențează și alte aspecte macroeconomice;
de pildă, rata dobânzii este influențată de rata inflației. Consecințele inflației pe care le suportă
populația, viața social-economică în ansamblul ei sunt cunoscute sub denumirea de cost al
inflației.

Aplicația 3.3.

Care este nivelul inflației în România? Dar la nivelul UE?
Cum se situează România față de media Europeană?
Care este țara din UE cu cea mai mică/ mare rată a inflației?

Accesati
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tec00118&table
Selection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1

38

V. Cornescu, Ghe. Crețoiu, I. Bucur – Economie, Editura Actami, București, 2001
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3.11. Venitul real
Venitul real este venitul obținut de indivizi sau națiuni, după ajustarea în funcție de inflație.
Venitul real nu poate fi explicat decât în strânsă concordanță cu noțiunea de venit nominal.
Așadar, vorbind despre venitul nominal al unui individ, ne referim la: salarii, dobânda pentru
sumele depuse în conturile bancare, ajutoare primite de la stat, chiria obtinuță pentru spaţiile
închiriate, renta obţinută pentru pământul arendat, pensii, ș.a. În consecință, venitul real
reprezintă puterea de cumpărare a venitului nominal a unui individ, calculându-se raportând
venitul nominal la indicele preţurilor de consum39. Dacă venitul nominal creşte mai lent faţă de
indicele preţurilor atunci venitul real scade. Într-o altă definiție, venitul real reprezintă totalitatea
bunurilor şi serviciilor care pot fi cumpărate de către individ într-o anumită perioadă de timp, cu
ajutorul venitului nominal.

3.12. Speranța de viață
Un indicator precum speranța de viață nu are numai o aplicabilitate macroeconomică. Pentru
un individ, aceasta poate însemna mult mai multe lucruri: posibilitatea de a trăi o viață mai
lungă și cu o stare bună de sănătate poate însemna, la nivel personal, o carieră mai lungă și o
perioadă de activitate profesională mai lungă (să nu uităm de legislația privind extinderea
vârstei de pensionare). Ideea de a lucre un număr mai mare de ani adduce după sine decizii
personale importante privind alegerile profesionale, comportamentul de economisire și deciziile
de investiții.
La ce foloseşte acest indicator?40 În primul rând, la monitorizarea stării de sănătate a indivizilor
și a națiunilor, evaluarea calității vieţii, la măsurarea posibilităţilor de angajare a lucrătorilor cu
vârste mai înaintate, monitorizarea progresului în domeniul asistenţei medicale și multe altele.
După cum apreciază Vasiel Ghețău41, speranţa de viaţă a unei populaţii într-o perioadă de timp
constituie un indicator valoros în funcție de care putem caracteriza nivelului de dezvoltare, atât
economică cât şi socială, atins de această populaţie. Europenii trăiesc în medie tot mai mult şi
sunt mai sănătoşi, potrivit raportului pe anul 2012 al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru
39

Indicele preturilor bunurilor de consum este media ponderata a preturilor curente pentru un cos de bunuri si
servicii, reprezentative pentru consumul populatiei. Pretul fiecarui bun este ponderat in functie de importanta sa.
Indicele reflecta o imagine statica asupra preturilor la un anumit moment. In timp, cresterea preturilor la bunuri si
servicii face ca acest indice sa se majoreze. Indicele este calculat si publicat de catre Institutul Național de Statistică:
http://www.insse.ro/cms/rw/pages/comunicate/indicele%20preturilor%20de%20consum.ro.do
40 http://ec.europa.eu/health/indicators/healthy_life_years/index_ro.htm, accesat 29 iunie 2013
41 Vasile Gheţău , Speranţa de viaţă a populaţiei din România, „Viitorul social”, an VII, nr. 1, p. 142—152, Bucureşti,
1978
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Europa, conform unor articole recente 42 . În ultimele decenii, au avut loc îmbunătățiri
semnificative în starea de sănătate a populației europene, ceea ce a condus la o creștere a
speranței de viață, care a ajuns la peste 76 de ani pentru bărbați și femei. Cu toate acestea,
aceste îmbunătățiri și condițiile pe care le promovează nu au fost împărțite în mod egal și
persistă diferențe substanțiale între țări și între indivizi.
Documentul, publicat la Londra43, avertizează asupra discrepanţelor uriaşe între Est şi Vest,
între bogaţi şi săraci. Vestea bună pentru România este, conform raportului agenţiei
specializate a Naţiunilor Unite, că speranţa de viaţă a crescut în medie cu peste cinci ani.
Vestea mai puţin bună este că estimările privind speranţa de viaţă, de 70,2 ani pentru bărbaţi şi
77,6 ani pentru femei, sunt printre cele mai modeste din Europa, România ocupând locurile 41
(pentru bărbaţi), respectiv 37 (pentru femei), dintr-un total de 53 de ţări.

Aplicația 3.4.

Ce este speranța de viață?
Citiți articolul de mai jos: Ce este speranța de viață?
(http://www.news-medical.net/health/Life-Expectancy-What-is-LifeExpectancy-(Romanian).aspx)

Reflectați și indicați cel puțin trei factori ce au condus la creșterea speranței de viață de-a
lungul istoriei.

3.13 Buget. Buget de familie/ buget de stat
Bugetul reprezintă o proiecție a
veniturilor și cheltuielilor viitoare.

“Socotesc că în familie, ca şi în stat, cel mai
bun izvor de virtute este economia.”
Cicero

Bugetul personal/ bugetul de familie. Acesta este un concept extrem de important. Într-un
buget personal sau de familie sunt identificate toate sursele de venit şi cheltuieli. În funcție de
excedentul/ deficitul constatat, persoana/ familia întocmește planuri, fie pentru veniturile în
exces care trebuie cheltuite sau economisite, fie pentru găsirea unei sursei de finanțare în cazul
unui deficit. De ce sunt utile bugetele pentru un individ sau o familie? În afara deciziilor de
cumpărare pe termen scurt, există decizii financiare majore, pe care o familie va trebui să le ia
în timp. Pentru aceasta, evaluarea corectă a veniturilor și cheltuielilor permite individului/familiei
să estimeze corect investițiile pe care le poate face, gradul în care se poate îndatora, sumele
OMS: Speranţa de viaţă în România, printre cele mai modeste din Europa, Cotidianul.ro, martie 2013,
http://www.cotidianul.ro/oms-speranta-de-viata-in-romania-printre-cele-mai-modeste-din-europa-208771/, accesat 29
iunie 2013
43The European Health Report, 2012, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/184161/The-EuropeanHealth-Report-2012,-FULL-REPORT-w-cover.pdf, accesat la 29iunie 2013
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pe care le poate economisi, pentru asigurarea unei bunăstări viitoare. Ce se include în buget?
În primul rând, se includ veniturile care pot rezulta din salarii, colaborări, dobânzi, dividende,
venituri din chirii sau arende, alocaţiile copiilor. Cheltuielile se vor referi la mâncare, întreţinere,
utilităţi, transport (de la abonamente pentru transportul în comun la benzina de zi cu zi), chirii,
credite de consum (ex. împrumuturi la bancă pentru maşină sau rate pentru cardul de credit)
sau ipotecare, şcolarizarea copiilor, doctor, stomatolog, divertisment, îmbrăcăminte, altele.
Făcând diferenţa dintre total venituri şi total cheltuieli, se va obține suma pe care individual/
familia o poate economisi sau investi pentru a-şi realiza un obiectiv major.
La un alt nivel, bugetul unei companii este stabilit periodic și reprezintă un plan financiar
pentru o perioadă de timp. Firmele întocmesc bugete lunare/ trimestriale/ anuale/ multianuale.
În mod uzual, putem identifica bugetul cheltuielilor, bugetul costurilor, bugetul profitului, bugetul
cifrei de afaceri, etc. Companiile folosesc bugetul ca sistem primar de management pentru
stabilirea obiectivelor și alocarea resurselor. Adesea bugetul este singurul instrument al
companiei orientat spre rezultat şi a fost dezvoltat asemenea unui instrument cuprinzător şi
complex44.
La nivel macroeconomic, bugetul de stat este o însumare sau un plan al veniturilor şi
cheltuielilor publice. În România, bugetul este stabilit de către guvern și trebuie să fie votat de
către Parlament. Amplificarea fenomenelor de recesiune economică, inflația și șomajul,
necesitatea relansării economiei au condus la creșterea importanței bugetului, ca mijloc de
intervenție în cadrul economiei45. Astfel, bugetul devine un instrument în înfăptuirea politicilor
economice. În general, bugetul are două component: veniturile și cheltuielile, pe o anumită
perioadă de timp – de regulă un an.

44
45

Horvath & parteners, Controlling. Sisteme eficiente de creștere a performanței firmei, Bucureşti, Editura C.H.Beck, 2009
V. Cornescu, Ghe. Crețoiu, I. Bucur – Economie, Editura Actami, București, 2001
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Anexe
Anexa 1.1 – Activitatea antreprenorială
Iată câteva opinii 46 ale câtorva întreprinzători de succes asupra fenomenului
antreprenorial:
Bob Reiss, întreprinzător de succes şi autor de cărţi în domeniu, spune: „Activitatea
antreprenorială este recunoaşterea oportunităţii şi valorificarea ei, neţinând seama de
resursele pe care le controlezi în acel moment cu încrederea că poţi reuşi, cu flexibilitatea de a
schimba direcţia când e necesar şi cu voinţa de a te ridica de jos dacă ai fost trântit”. Un factor
cheie în definiţia lui Reiss: atacarea oportunităţii făcând abstracţie de resursele sub control.
Câţi nu afirmă că le-ar plăcea să pornească o afacere, dar nu au banii de start. Nici mulţi din
cei mai mari întreprinzători nu i-au avut. Întreprinzătorii de succces nu încep bogaţi şi celebri; ei
termină bogaţi şi celebri.
Linda Prinson, autoare a mai multor materiale pentru SBA*47, despre cum să scrii un plan de
afaceri, şi creatorul unui soft despre planul de afaceri spune: „totdeauna am gândit
întreprinzătorul ca fiind persoana care porneşte o afacere pentru a urma o viziune, pentru a
face bani şi a fi propriul stăpân (financiar şi spiritual). Riscul este inerent. Prin urmare, cred că
o cheie esenţială a succesului este ca întreprinzătorul să fie antrenat în a-şi asuma riscul.
Prinson continuă: „cred că este o admiraţie generală pentru întreprinzătorul care se aruncă cu
curaj în flăcări, sperând să nu se ardă. Dacă reuşeşte, este modelul nostru strălucitor de cine
am dori să fim. Dacă eşuează, dăm din umeri şi nu compătimim pleiada de angajaţi, clienţi,
furnizori, asociaţi care s-au ars în proces.”
Unul din punctele pe care le atinge Prinson este acela că întreprinzătorul vrea să fie singurul
stăpân al sorţii sale şi vede că nu poate face asta decât în propria lui afacere. Pentru că, de
regulă, întreprinzătorii fac ceea ce vor, sau în orice caz, ceea ce simt că le dă control asupra
viitorului. Le place să-şi stabilească propria lor direcţie. Mulţi întreprinzători cred că având o
afacere oferă de departe mai multă securitate decât fiind angajat. Paradoxal, unii consideră că
a fi angajat e mai riscant decât a fi întreprinzător. Legat de risc, autoarea este de părere că
persoanele care controlează riscul şi devin profesionişti ai riscului vor câştiga cursa. Prinson
reaminteşte că întreprinzătorii, pe lângă responsabilitatea pe care o au faţă de ei înşişi şi de
familie, au o anumită răspundere faţă de clienţi, furnizori şi asociaţi.
Gillian Murphy, directorul de la San Joaquin Delta College Small Business Development
Center, spune: „Un întreprinzător nu e static, e fluid … caută neîncetat oportunităţi şi/ sau
diferite metode de operare. Când mă gândesc la spiritul antreprenorial îmi vine în minte o
persoană care face orice să reuşească”. Murphy arată şi importanţa creativităţii în a găsi
resurse. Întreprinzătorii sunt capabili să propună idei deosebite potenţialilor parteneri şi să
negocieze „deal-uri” neconvenţionale pentru a obține ceea ce doresc.
Referitor la aceste aspecte Michael Gerber 48 afirmă: „Personalitatea întreprinzătoare
transformă cea mai obişnuită situaţie într-o ocazie excepţională. Întreprinzătorul este vizionarul
care se află în noi. Visătorul. Energia care se găseşte în spatele fiecărei activităţi umane.
Imaginaţia care aprinde focul viitorului. Catalizatorul pentru schimbare. Întreprinzătorul trăieşte
în viitor, niciodată nu se uită în urmă şi rareori ia în seamă prezentul. El este cel mai fericit om
de pe lume când este lăsat să construiască liber imagini pentru „ce ar fi dacă” sau „ce ar fi
când”… Întreprinzătorul este un inovator, un mare strateg, creatorul a noi metode de a intra pe
piaţă sau a noi pieţe, gigantul care schimbă lumea ca Sears Roebuck, Henry Ford, Tom
Watson de la IBM şi Ray Kroc de la McDonald`s.
Definitii selectate din P.I. Hupalo, Entrepreneur: What’s In a Definition, www.thinkinglike.com
SBA-Small Business Administration (Administraţia Federală a IMM-urilor din SUA)
48
M. Gerber, Mitul întreprinzătorului, Editura Amaltea, Bucureşti, 2003, p. 26-27.
46
*

36

Anexa 1.2 – Studiu de caz: Elev și businessman
Studiu de caz: Elev și businessman49
Cristian Diţoiu, nu a împlinit încă 30 de ani, dar face afaceri de peste zece ani, de când era
elev la Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” din Bucureşti.
“Eram încă elev când am făcut primul site, referate.ro” povesteşte tânărul întreprinzător. Avea
19 ani când a lansat acest site, pe care l-a vrut „uşer generated content” – şi asta pentru că nu
a vrut să fie responsabil cu crearea de conţinut. A urmat www.sfatulmedicului.ro, apoi
www.220.ro, site-uri de asemenea create după acelaşi calapod: o platformă pe care să se
întâlnească utilizatori şi care să nu necesite foarte multe bătăi de cap din partea lui. „Nu
depindeam de o echipă redacţională pentru conţinut, un detaliu foarte important“, întăreşte
Cristian Diţoiu ideea că genul de site „uşer generated content“ s-a potrivit ca o mănuşă pe
planul său de afaceri.
Conform trafic.ro – care se ocupă cu monitorizarea audienței online –, două dintre site-urile
lansate de Diţoiu (220.ro şi sfatulmedicului.ro) ocupă locul întâi în categoriile divertisment,
respectiv sănătate, în ceea ce priveşte numărul de vizitatori unici – principalul instrument de
măsurare a audienţei în mediul online. Cel de-al treilea, referate.ro, este pe locul opt în
categoria educaţie/ învăţământ, un loc onorabil, dacă este să avem în vedere că se „luptă“ cu
site-uri ca regielive.ro, studenţie.ro sau dexonline.ro.
Exit şi de la capăt. Dezvoltarea acestor site-uri şi ulterior vânzarea lor către fondul de investiţii
NCH Advisors au fost prima confirmare în cariera de antreprenor a lui Cristian Diţoiu. Se
întâmpla în 2005, iar la nici 25 de ani Cristian Diţoiu încasa „până în 100.000 de euro“, după
cum spune astăzi, din vânzarea acestor site-uri. Nu doreşte să pronunţe cifre exacte în relaţie
cu exitul din acest business, însă, dacă este să luăm în calcul faptul că ulterior a investit în
„noua jucărie“ (şi aici vorbim despre transfer.ro) aproximativ 100.000 de euro din surse proprii,
imaginea exitului pare a fi completă.
Funcţional din 2007, site-ul transfer.ro a ajuns repede cunoscut printre internauţii care aveau
de trimis fişiere mari. Atunci existau fie soluţii în genul File Transfer Protocol (mult mai
cunoscut sub acronimul FTP), fie transportul pe un suport fizic (discuri optice, hard disk sau
memory stick), iar filosofia transfer.ro a venit cu două puncte ţări: nu este la fel de complicat ca
în cazul FTP şi nu necesită un suport fizic, utilizându-se serverele companiei. Lansat iniţial ca
un serviciu gratuit, abia în decembrie anul trecut transfer.ro adaugă o secţiune cu plată pentru
utilizatorii care vor să trimită volume mari de informaţie digitală. Cristian Diţoiu a păstrat şi o
variantă gratuită, limitată însă, dar extrem de utilă în cazul în care transferurile sunt ocazionale
şi nu implică fişiere mai mari de 1 GB. Pentru comparaţie, pachetul maxim de la transfer.ro
oferă pentru 12 euro/ lună spațiu permanent de stocare de 100 GB, mărimea fişierelor poate fi
până la 2 GB, viteză mărită pentru upload/ download, confirmare de primire, backup fişiere etc.
În timp, Cristian Diţoiu a refăcut designul site-ului, însă fără să omită ceea ce utilizatorii deja
apreciau: a rămas o platformă simplă şi uşor de utilizat.
Ce urmează. Pentru primul an de funcţionare cu trei pachete cu plată, adică anul în curs,
Cristian Diţoiu estimează o cifră de afaceri de 70.000 euro. Această sumă va veni nu doar din
vânzarea de pachete premium, ci şi din publicitate, iar pe termen mediu, adică peste doi ani,
businessul transfer.ro ar putea face o cifră de afaceri de 200.000 de euro anual, crede Cristian
Diţoiu. În momentul de faţă marja de profit este cuprinsă între 5 şi 10 procente, marjă care va
creşte odată cu creşterea cifrei de afaceri. Lupta lui este acum să convingă uşerii că este un
curier digital, şi nu un simplu site de transfer, o schimbare de imagine care i-ar putea creşte
49

Preluat si adaptat din Burlacu R., De la transfer.ro la profit.exe, Revista Money Express, 12 iulie – 15 august, 2011, p. 10-11
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numărul de abonamente cu plată. „Mulţi utilizatori au înţeles că primesc un serviciu de calitate
şi nu au nici o problemă să plătească pentru el“, spune Cristian Diţoiu. El face şi o comparaţie:
„Este ca şi cum primim zi de zi apă caldă, iar abia când nu mai primim acest serviciu ne
întrebăm «ce s-a întâmplat de nu mai vine?»“.
Mai mult decât atât, el susţine că are nevoie de un partener, dar nu unul care să-i finanţeze
afacerea. „Între un investitor care aduce 20 de milioane de euro în firmă pentru dezvoltare şi un
partener care-mi oferă noi canale de vânzare, îl voi alege pe cel de-al doilea“, spune Diţoiu. De
fapt, acesta pare să fie punctul slab al acestui business: este de folos, este simplu şi uşor de
folosit, este atractiv ca design dar uneori trebuie să plăteşti. Aici are de lucrat Cristian Diţoiu –
ştie şi pare că lucrează la rezolvarea acestei probleme. Nu în ultimul rând, are în vedere
crearea altor site-uri (deţine un portofoliu de circa 20 de domenii cumpărate în perioada 2000–
2003), însă deocamdată nu spune prea multe despre asta – sunt proiecte pe termen mediu şi
lung, care vor fi următoarele provocări ale antreprenorului. Cât despre ziua în care va deveni
milionar, poate că este conştient că la un moment dat va veni, însă asta pare să fie pe ultima
poziţie a listei lui de priorităţi.
Se cere:
1. Consideraţi ca spiritul antreprenorial al lui Cristian Ditoiu este o excepţie sau ne asteptam
să găsim în mod constant un număr rezonabil de astfel de tineri?

2. Ce ar trebui să facă scoala pentru a încuraja astfel de iniţiative?

3. Identificaţi principalele trăsături antreprenoriale ale tânărului întreprinzător?

4. Care sunt elementele inovative pe care se bazează afacerea lui Cristian Diţoiu?
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Anexa 2.1. – Indicatori ce caracterizează piața muncii50
Populația activă (PA) - din punct de vedere economic - cuprinde toate persoanele de 15 ani și
peste, care furnizează forța de muncă disponibilă pentru producția de bunuri și servicii.
Populaţia activă sau forţa de muncă reprezintă din punct de vedere economic cel mai important
segment al populaţiei. Prin număr, structură, formare profesională şi mod de utilizare, populaţia
activă influenţează atât rezultatele macroeconomice cât şi dezvoltarea socială a ţării.51
Populația ocupată (PO) cuprinde toate persoanele de 15 ani și peste, care au desfășurat o
activitate economică producătoare de bunuri sau servicii, în scopul obținerii unor venituri sub
formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii.
Șomerii (S), conform criteriilor Biroului Internațional al Muncii (BIM), sunt persoanele care
îndeplinesc simultan următoarele condiții:
– nu au loc de muncă și nu desfășoară o activitate în scopul obținerii unor venituri;
– sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând diferite metode active pentru a-l găsi
(înscrierea la agenții de ocupare a forței de muncă sau la agenții particulare de plasare,
acțiuni pentru începerea unei activități pe cont propriu, publicarea de anunțuri, apel la
prieteni, rude, colegi, sindicate etc.);
– sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni, dacă s-ar găsi imediat
un loc de muncă.
PA = PO + S
Gradul de utilizare a forţei de muncă este rezultatul confruntării dintre cererea şi oferta de forţă
de muncă pe piaţa muncii. Exprimarea ofertei de forţă de muncă se realizează cu indicatorul
populaţie activă, iar cererea de forţă de muncă cu ajutorul populaţiei ocupate. Studierea utilizării
resurselor de muncă impune realizarea de analize asupra populaţiei active, a populaţiei ocupate
şi a şomajului.
Rata de activitate reprezintă raportul dintre populația activă și populația totală în vârstă de 1564 ani. (Se exprimă procentual.)
Rata de ocupare reprezintă raportul dintre populația ocupată și populația totală în vârstă de 1564 ani. (Se exprimă procentual.)
Rata șomajului reprezintă raportul dintre numărul șomerilor și populația activă. Rata șomajului
de lungă durată reprezintă ponderea șomerilor aflați în șomaj de 12 luni și peste în populația
activă. Rata șomajului de lungă durată pentru tineri (15-24 ani) reprezintă ponderea
șomerilor tineri aflați în șomaj de 6 luni și peste în populația activă tânără. (Se exprimă
procentual.)
Statutul profesional reprezintă situația unei persoane ocupate, în funcție de modul de obținere
a veniturilor prin exercitarea unei activități și anume:
– salariat, persoana care-și exercită activitatea pe baza unui contract de muncă într-o
unitate economică sau socială - indiferent de forma ei de proprietate - sau la persoane
particulare, în schimbul unei remunerații sub formă de salariu, plătit în bani sau natură,
sub formă de comision etc.;
– patron, persoana care-și exercită ocupația (meseria) în propria sa unitate (întreprindere,
agenție, atelier, magazin, birou, fermă etc.), pentru a cărei activitate are angajați unul
sau mai mulți salariați;
– lucrător pe cont propriu, persoana care-și exercită activitatea în unitatea proprie sau
într-o afacere individuală, fără a angaja nici un salariat, fiind ajutat, sau nu, de membrii
familiei, neremunerați;
– lucrător familial neremunerat, persoana care-și exercită activitatea într-o unitate
economică familială condusă de un membru al familiei sau o rudă, pentru care nu
primește remunerație sub formă de salariu sau plată în natură; gospodăria țărănească
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(agricolă) este considerată o astfel de unitate;
– membru al unei societăți agricole sau al unei cooperative neagricole, persoana
care a lucrat fie ca proprietar de teren agricol într-o societate agricolă constituită conform
legii, fie ca membru al unei cooperative meșteșugărești, de consum sau de credit.
Numărul salariaților (efectivul salariaților) reprezintă numărul de salariați angajați cu
contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, în program complet sau
parțial existenți în evidențele întreprinderii la sfârșitul anului. Numărul mediu al salariaților
reprezintă o medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice ale salariaților.
Salariul real este acea cantitate de mărfuri si servicii care poate fi procurată, într-o anumită
perioada de timp, de către un salariat cu suma de bani reprezentând salariul nominal.
Salariul nominal este suma de bani pe care o primește salariatul pentru munca prestata in
temeiul unui contract de munca sau a unei convenții similare. Salariul nominal decurge din
contractul de munca care prevede tariful orar de salarizare, durata legala a muncii, etc.
Salariul nominal brut cuprinde salariile, respectiv drepturile în bani și în natură cuvenite
salariaților pentru munca efectiv prestată (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar) potrivit
formei de salarizare aplicată, sporurile și indemnizațiile acordate ca procent din salariu sau în
sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele plătite pentru timpul nelucrat
(indemnizațiile pentru concediile de odihnă și studii, zile de sărbătoare și alte zile libere, sumele
plătite din fondul de salarii pentru concediile medicale), premiile, primele de vacanță și alte
sume plătite din fondul de salarii conform actelor normative sau contractelor colective de
muncă, sumele plătite din profitul net și alte fonduri (inclusiv contravaloarea tichetelor de masă).
Salariul nominal net se obține prin scăderea din câștigul salarial nominal brut a: impozitului,
contribuției salariaților pentru asigurările sociale de sănătate, contribuției individuale de
asigurări sociale de stat și a contribuției salariaților la bugetul asigurărilor pentru șomaj.
Nivelul de trai este măsura în care sunt satisfăcute necesitățile materiale și spirituale ale
populației unei țări sau ale unei persoane, într-o anumită perioadă de timp (conform DEX).
Sărăcia înseamnă o viață lipsită de șansele de a trăi în cadrul unui anumit standard minim de
nivel de trai.52 Acest standard este relativ, fiind foarte diferit după țară sau regiune. Organizația
Mondială a Sănătății (OMS), organizație din cadrul ONU, definește sărăcia ca pe un indice
rezultat din raportul dintre venitul mediu pe glob pe cap de locuitor și venitul mediu (salariul
mediu) pe cap de locuitor al țării respective. De exemplu în Germania, unde există un procent
de 60 % din salariile medii din Uniunea Europeană, limita sărăciei a fost considerată în anul
2003 la un venit lunar de 983 euro. Alte repere pentru stabilirea limitei sărăciei sunt insuficiența
venitului pentru acoperirea cheltuielilor necesare unei alimentări regulate, sau a necesarului
pentru îmbrăcăminte, încălzire și alte necesități indispensabile traiului. Această sărăcie atrage
după sine deficiențe culturale, o lipsă de calificare și creșterea analfabetismului populației.
Pragul de sărăcie este indicatorul de măsurare a sărăciei. Fenomenul sărăciei constituie un
subiect important, dar suficient de controversat și de multe ori disputat chiar și de specialiștii în
domeniu. Sărăcia se referă la un element cantitativ (nivelul obținut al veniturilor comparat cu cel
al subzistenței), dar și la un aspect calitativ, fiind o mărime interpretată în funcție de un anume
nivel al veniturilor. Statistic, pentru măsurarea sărăciei, se pune problema cuantificării
veniturilor, care apoi se compară cu un anume nivel etalon. Măsurarea se poate efectua pe
baza unui sistem de indicatori, corelațiile între ei dând semnificație analizei fenomenului.
Măsurarea sărăciei se face pe baza pragului de sărăcie calculat, care funcționeazã ca un etalon
în raport cu care orice măsură a fenomenului capătă sens.53
Institutul Național de Statistică – I.N.S. – (http://www.insse.ro) este serviciul de statistică
oficială al statului român.Printre obiectivele sale putem enumera: producerea informatiilor
statistice operative necesare factorilor de decizie ai strategiei economico-sociale; asimilarea
indicatorilor statistici specifici economiei de piata si implementarea metodologiilor de cercetare
si calcul în concordanta cu standardele si practica internationala; derularea de proiecte
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statistice în vederea asigurarii comparabilitatii datelor statistice cu statisticile altor tari si
alinierea la standardele UE.
Eurostat este biroul de statistică al Uniunii Europene (www.Eurostat.eu). Sarcina sa este de a
oferi Uniunii Europene statistici la nivel european care să permită comparații între țări și regiuni.
Aceasta este o sarcină cheie. Societățile democratice nu funcționează corespunzător, fără o
bază solidă de date statistice fiabile și obiective. Pe de o parte, factorii de decizie la nivelul UE,
în statele membre, în administrația locală și în afaceri, au nevoie de statistici pentru a lua
aceste decizii. Pe de altă parte, publicul și mass-media au nevoie de statistici pentru o imagine
exactă a societății contemporane. Statisticile pot răspunde la multe întrebări: în ce direcție se
îndreaptă societatea? cum evoluează șomajul? sunt emisiile de CO2 mai mici față de acum
zece ani? cât de multe femei au un loc de muncă? cum este economia țării noastre, comparativ
cu alte state membre ale UE? Statisticile internaționale sunt o modalitate de a cunoaște vecinii
din statele membre și țările din afara UE. Ele sunt o modalitate importantă și obiectivă de
măsurare a modului în care trăim toți.
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Anexa 3.1. - Rolurile într-o echipă
Meredith Belbin, studiind felul în care contribuie fiecare individ la activitatea echipei, în funcţie
de personalitatea, aptitudinile şi trăsăturile sale personale, a identificat opt roluri diferite, dar
complementare. Acestea sunt:
designerul – genial, are multă imaginaţie, cunoştinţe extinse, capabil să rezolve
probleme dificile.
investigatorul de resurse – capacitate pentru contacte umane şi pentru explorarea
noului; capacitatea de a răspunde la provocări.
coordonatorul – capacitate de a-şi trata şi de a-şi accepta colaboratorii potenţiali după
meritele lor şi fără prejudecăţi; un puternic simţ al obiectivelor.
modelatorul – interesat şi dispus să lupte împotriva inerţiei, a lipsei de eficacitate, curaj
în depăşirea obstacolelor, face faţă presiunilor
monitor-evaluatorul – capacitate de judecată, discreţie, încăpăţânare, gândire strategică.
lucrătorul de echipă – capacitate de a răspunde oamenilor şi situaţiilor şi de a promova
spiritul de echipă.
realizatorul – abilitate în organizare, simţ practic, foarte muncitor, simţ al autodisciplinei
finalizatorul – capacitatea de a urmări un lucru până la capăt, depistează erorile şi
omisiunile; perfecţionism.
specialistul – decis în urmărirea scopului propus, are capacitate de auto-initiere, asigură
cunoştinţe şi competenţe pe care doar puţină lume le posedă.
Succesul unei echipe depinde de felul în care se corelează şi se manifestă aceste roluri. O
echipă pune probleme de echilibru, dar aici nu este vorba de persoane bine-echilibrate, cât de
echilibru între membrii acesteia. Aşadar, cum putem utiliza teoria lui Belbin? Trebuie să
încercăm să înţelegem preferinţele oamenilor faţă de anumite roluri. Nu se pune problema
întotdeauna de a avea o echipă formată din opt sau nouă oameni, fiecare cu rolul său. Deşi au
preferinţe, majoritatea oamenilor pot prelua eficace, de regulă, unul sau mai multe roluri din cele
menţionate, după necesităţi.
Ştim cu toţi că nimeni nu este în stare să cânte de unul singur o simfonie; aceasta nu poate fi
decât rodul efortului comun al orchestrei.
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Anexa 3.2. – Elemente privind comunicarea
Ce este Comunicarea?
Comunicarea este procesul de transmitere a unui mesaj, printr-un canal, de la emitent/expeditor
către un primitor/destinatar de informaţii; ideea de bază vizată de cele două părţi este de a
ajunge la un înţeles comun asupra mesajului, ulterior părţile acţionând într-un mod comun.
În cadrul comunicării faţă în faţă, pe lângă cuvintele şi întrebările pe care şi le adresează
oamenii, sunt transmise încă multe alte mesaje. Având în vedere mulţimea barierelor în calea
unei comunicări eficiente, este chiar surprinzător că, până la urmă, reuşim să comunicăm între
noi.
 Feedback-ul
Feedback-ul este un proces prin care, pe baza unor întrebări sau repetări, se verifică şi se
clarifică înţelegerea reciprocă a mesajului primit. Deşi este un element esenţial al procesului de
comunicare, feedback-ul este adesea neglijat. Cât de des nu aţi auzit pe cineva zicând „Păi nu
ţi-am spus că...?” Şi cât de des aţi fost dumneavoastră înşivă în situaţia asta? A spune, pur şi
simplu, cuiva ceva nu înseamnă, implicit, că aţi comunicat. O comunicare reală este un proces
bilateral.
Deci, cum putem fi siguri că procesul de comunicare este bilateral? În primul rând, trebuie să
recunoaşteţi responsabilitatea care vă revine în coordonarea procesului şi să fiţi dispus acum
să învestiţi un anumit timp, pentru a minimaliza problemele de mai târziu. Trebuie să vă
preocupe întotdeauna interlocutorii – receptorii mesajului dumneavoastră. Atenţia acordată
interlocutorului va permite să vă dezvoltaţi aptitudinile de comunicare54.
 Comunicarea non-verbala
Ceea ce spunem nu poate fi separat de felul în care o spunem. Felul în care pot oamenii
controla, utiliza, recunoaşte şi interpreta comportamentul non-verbal influenţează, fără
îndoială, succesul în comunicare.
Alcătuiţi o listă a diferitelor modalităţi prin care comunicăm fără cuvinte.
Probabil că lista dumneavoastră cuprinde o parte dintre aspectele non-verbale menţionate mai
jos:
nuanţele vocale: intonaţia, tonalitatea, expresia generală a vorbirii
poziţia corpului: aplecaţi înainte, aduşi de spate său în poziţie de drepţi
gesturile: mişcările mâinilor în sprijinul celor spuse, mişcările capului său trunchiului
expresia facială: zâmbet amabil său batjocoritor, ridicarea din sprâncene, expresia
spaimei său mirării, încruntarea
contactul vizual: felul în care îl privim pe celălalt, durată contactului vizual
contactul fizic: o palmă dată pe spate, o atingere uşoară a mâinii său a braţului
orientare: felul în care ne plasăm în raport cu celălalt, în faţa lui său în unghi
spaţiul personal: distanţa pe care o menţinem între noi şi cealaltă persoană
înfăţişarea: imaginea pe care încercăm să o creăm prin îmbrăcămintea purtată şi
îngrijirea personală.
 Ascultarea activă
Ascultarea eficienţa este mai mult activă decât pasivă.
Ascultarea activă înseamnă mai mult decât simpla receptare şi interpretare a semnalelor
sonore, pentru că implică participarea activă a celui care ascultă. Ascultarea activă te obligă să
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„pătrunzi” în mintea vorbitorului şi să înţelegi ce ţi se spune din punctul său de vedere. Asculţi
cu obiectivitate, fără să judeci conţinutul.
Următoarele opt atitudini sunt asociate calităţilor de ascultător activ55:
- Stabiliţi contactul vizual. Cum vă simţiţi când cineva nu se uită la dumneavoastră în
momentul în care-i vorbiţi? Dacă sunteţi asemenea majorităţii oamenilor, probabil că
veţi considera acest comportament o dovadă a atitudinii rezervate sau a lipsei de
interes.
- Daţi afirmativ din cap şi afişaţi o mimică adecvată. Ascultătorul eficient îşi manifestă
interesul pentru ceea ce se spune. Cum? Prin semne nonverbale. Mişcarea capului în
semn de aprobare şi mimica adecvată, atunci când completează un contact vizual
corespunzător, îi transmit vorbitorului mesajul că-l ascultaţi.
- Evitaţi mişcările şi gesturile care distrag atenţia. Interesul se mai manifestă şi prin
evitarea mişcărilor şi a gesturilor care sugerează faptul că mintea dumneavoastră este
în altă parte. Când ascultaţi nu vă priviţi ceasul, nu amestecaţi hârtiile şi nu faceţi lucruri
similare care distrag atenţia.
- Parafrazaţi. Reformulaţi cu cuvintele dumneavoastră ceea ce a spus vorbitorul.
Ascultătorul activ foloseşte fraze precum „v-am auzit spunând ca...” sau „vreţi să
spuneţi...?”
- Nu-l întrerupeţi pe vorbitor. Lăsaţi-l pe vorbitor să termine ce are de spus înainte de a
încerca să-i răspundeţi. Nu încercaţi să anticipaţi la ce se gândeşte acesta. Când va
termina, veţi şti la ce s-a gândit!
- Nu vorbiţi prea mult. Deşi vorbitul poate fi un lucru plăcut, iar tăcerea poate deranja, naveţi cum să vorbiţi şi să ascultaţi în acelaşi timp. Ascultătorul activ îşi dă seama de
acest lucru şi nu vorbeşte prea mult.
- Treceţi pe nesimţite de la rolul de vorbitor la cel de ascultător şi invers. În majoritatea
situaţiilor, veţi oscila permanent între rolul de vorbitor şi cel de ascultător. Ascultătorul
activ trece pe nesimţite dintr-un rol în altul.
- Puneţi întrebări. Ascultătorul critic analizează ceea ce aude şi pune întrebări. Acest
comportament îl ajută să-şi clarifice nedumeririle, îi asigură înţelegerea mesajului şi-l
încredinţează pe vorbitor de faptul că dumneavoastră ascultaţi.
 Întrebările
Calitatea informaţiilor pe are le primiţi este determinată, însă, de calitatea întrebărilor
dumneavoastră. Fără îndoială, adresaţi mai multe tipuri de întrebări, în funcţie de context. De
regulă, întrebările le punem instinctiv, fără să ne gândim la categoria de întrebare care ne poate
aduce răspunsul dorit. Persoanele care pot comunica eficient ştiu să-şi formuleze întrebările
astfel încât să sporească, pe de o parte, calitatea informaţiilor primite şi, pe de altă parte, să-şi
consolideze relaţiile cu interlocutorul.
În general, întrebările sunt fie deschise, fie închise.
O întrebare închisă îi permite celui chestionat foarte puţină libertate(sau chiar deloc) în ceea
ce priveşte formularea răspunsului. De obicei, astfel de întrebări cer răspunsuri monosilabice de
tipul lui „da” sau „nu”, de exemplu: „Aţi finalizat analiza posturilor”? sau „ Aţi găsit noi clienţi”?
Utilizarea întrebărilor închise este nepotrivită când sunt necesare răspunsuri mai ample.
O întrebare deschisă îi permite celui care răspunde mai multă libertate în alegerea răspunsului
şi, de aceea, reprezintă o modalitate bună de strângere a informaţiilor. Cel care vorbeşte mai
mult este persoana care răspunde şi nu cea care pune întrebările. Aceasta poate să se
concentreze asupra a ceea ce aude, şi nu asupra punerii de întrebări. Dezavantajul acestor
întrebări este ca, de regulă, răspunsul durează mai mult, fiind mai ample. Este posibil ca
persoana care răspunde să devieze de la subiect, să furnizeze informaţii irelevante sau detalii
excesive sau să evite să dea răspunsuri directe la anumite întrebări importante.
Secretul este să recurgeţi la tipurile de întrebări potrivite momentului respectiv. Întrebările
deschise îl pot încuraja pe interlocutor să ofere informaţii utile, iar cele închise, plasate în mod
tactic, pot fi utile în confirmarea anumitor aspecte esenţiale sau în evitarea devierilor de la
subiect.
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Anexa 3.3. – Scrisoarea de intenție
Model de scrisoare de intenţie
Numele şi adresa companiei
………………………………………..
………………………………………..
Numele şi adresa candidatului
………………………………….
…………………………………
Data ………..
În atenţia domnului ……………………,
Manager de resurse umane
Stimate Domn,
Vă adresez această scrisoare ca răspuns la anunţul dumneavoastră de angajare publicat în
cotidianul………………la data de 1 iunie 2008, cu privire la ocuparea postului de asistent
manager al managerului departamentului de vânzări.
Nivelul cunoştinţelor acumulate pe parcursul celor patru ani de studii mă îndreptăţesc să îmi
depun candidatura în vederea angajării pe postul de asistent manager vânzări, considerând
că pot face faţă cerinţelor şi exigenţelor solicitate în cadrul companiei dumneavoastră. Nivelul
de pregătire profesională de care dispun în acest domeniu este ridicat, fiind dobândit pe
parcursul anilor de studii, în timpul cărora am urmat o serie de cursuri precum: bazele
marketing-ului, cercetări de marketing, tehnici promoţionale, marketing internaţional,
marketing-ul serviciilor şi strategii şi tehnici de vânzare.
Am ales compania dumneavoastră datorită faptului că este unul dintre cei mai importanţi
actori de pe piaţa produselor de construcţii, deţinând o cotă de piaţa de 25%. Valorile
promovate în cadrul companiei dumneavoastră şi oportunităţile de dezvoltare profesională şi
personală în cadrul unei companii multinaţionale, au fost de asemenea motive care au stat la
baza alegerii făcute.
De asemenea, compania dumneavoastră îmi oferă şansa şi
posibilitatea de a lucra într-un mediu dinamic şi competitiv, în care se pune accent deosebit
pe munca în echipă, pe spiritul inovator, iniţiativă şi creativitate, valori care vă asigură
succesul şi prestigiul pe care l-aţi dobândit.
CV – ul vă va oferi informaţiile referitoare la realizările şi experienţa mea profesională, dar
aş fi încântat să vi le pot prezenta în detaliu, în cadrul unui interviu, pentru a vă convinge că
pot satisface condiţiile impuse de dumneavoastră.
Cu deosebită consideraţie,

………………………….(semnătura)
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Anexa 3.4. - Fișa de post
Model – Fişa de post – Adiministrator de pensiune
1. Denumirea compartimentului:
Management administrativ Aprovizionare-Investitii
2. Denumirea postului:
Administrator Pensiune
3. Numele şi prenumele salariatului:
NUME ŞI PRENUME SALARIAT
4. Se subordonează:
Directorului general al grupului hotelier
5. Numele şefului ierarhic:
NUME ŞI PRENUME ŞEF IERARHIC
6. Subordonează:
Supervizează activitatea personalului administrativ
7. Drept de semnătura:
Intern:
Extern:
8. Relaţii funcţionale:
cu şefii departamentelor financiar-contabil, marketing, juridic şi aprovizionare din centrală.
9. Pregătirea şi experienţă:
studii universitare economice şi de calificare în domeniul hotelier;
experienţă de minim 2 ani în turism;
foarte bune cunoştinţe de contabilitate primară;
cunoştinţe medii de limba engleză;
abilităţi foarte bune de comunicare şi negociere;
abilităţi organizatorice, iniţiativă, seriozitate;
responsabilitate, eficienţa, disponibilitate pentru coordonarea permanentă a activităţii unei
echipe aflate în faza de consolidare; rezistenţă la stres.
10. Autoritate şi libertate organizatorică:
Concepe împreună cu directorul general strategiile de dezvoltare a unităţii pe care o conduce.
Asigură funcţionarea optimă a pensiunii turistice.
11. Responsabilităţi şi sarcini:
Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura funcţionarea optimă a pensiunii turistice,
ca unitate-pilot a grupului hotelier.
Activităţi principale:
-coordonarea întregii activităţi a pensiunii;
-optimizarea permanentă a serviciilor hoteliere oferite, astfel încât să fie respectate standardele
calitative asumate;
-monitorizarea cheltuielilor şi respectarea bugetului alocat;
-supravegherea activităţii de aprovizionare cu produse alimentare şi nealimentare;
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-managementul resurselor umane existente;
-coordonarea organizării evenimentelor speciale şi festive;
-urmarirea soluţionării eficiente a solicitărilor clienţilor.
Sarcini şi îndatoriri specifice:
-stabilirea unor relaţii optime cu clienţii, pentru rezolvarea în timp util şi în bune condiţii a tuturor
problemelor ocazionale.
-prospectarea pieţei de profil în vederea îmbunătăţirii continue a serviciilor, având ca scop final
realizarea obiectivelor asumate.
Responsabilităţi ale postului:
-raspunde pentru desfăşurarea şi finalizarea cu succes a contractelor turistice alocate.
-raspunde pentru administrarea bugetului, aprovizionarea eficientă a pensiunii, evidenţa şi
administrarea personalului aflat în subordine.
12. Sancţiuni pentru nerespectarea fişei postului sau a anexelor acestora:
Sancţiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevăzute în
fişa de post sunt descrise pe larg în Regulamentul intern (ROI).
13. Semnături:

14. Data semnării:
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Anexa 3.5 - Economia
Ca și știință, economia (din limba greacă οίκος [oikos], 'casă' și νομος [nomos], 'conducere')
este o știință socială ce studiază producția și desfacerea,comerțul și consumul de bunuri și
servicii. Potrivit definiției date de Lionel Robbins, economia este știința care studiază
comportamentul uman ca relație între scopurile și mijloacele rare cu utilizare alternativă 56 .
Așadar, deoarece are ca obiect de studiu activitatea umană, economia este o știință socială.
Economia politică a fost termenul original pentru studiul producției, acțiunilor de vânzare și
cumpărare și a relațiilor acestora cu legile, vămile și guvernul. Elemente de teorie economică au
existat încă din Antichitate, dar fundamentarea economiei moderne este opera școlii clasice
engleze (A. Smith, S. Ricardo ș.a.). Deși, în evoluția sa, știința economică a avut mai multe
variante teoretice și practice, teoria economică poate fi grupată în următoarele mari concepții,
cărora le corespund tipuri de analiză fundamental diferite: școala clasică (sec. 18 până la 1870),
marxismul (a doua jumătate a sec. 19), neoclasicismul (din 1870 până în prezent), keynesismul
(deceniile 4-8 ale sec. 20).57
Economia s-a dezvoltat în secolul al XVIII-lea ca un studiu al economiilor statelor. Spre
deosebire de teoria fiziocraților în cadrul căreia pământul era văzut că o sursă a bunăstării
tuturor, economiștii care studiau economia politică au propus teoria valorii muncii (introdusă
pentru prima oară de John Locke, dezvoltată mai târziu de Adam Smith și Karl Marx), conform
căreia munca este o sursă reală de valoare. Economiștii preocupați de economia politică au
atras, de asemenea atenția asupra dezvoltării accelerate a tehnologiei, al cărei rol în relațiile
economice și sociale a devenit foarte importantă. Mercantilismul, care a dominat gândirea
economică între secolul al XVI-lea și mijlocul secolului al XVIII-lea, prefigurează sensul modern
restrâns al termenului „economie politică” interesat fiind doar de îmbogățire. Mai apoi, a fost
fondată școala fiziocraților, care considerau că bogăția unei națiuni constă din bogăția tuturor
locuitorilor săi. Ei sunt adepți ai tradiției liberale a filosofiei politice inaugurate de John Locke.
Tema intervenției statului a fost transmisă în principal de către Karl Marx, care făcea din teoriile
sale asupra crizelor generalizate ale superproducției punctul de plecare și rezultatul asupra
crizei generale a sistemului capitalist în economia politică, iar soluția propusă de el era capitalul
de stat provenit din naționalizarea mijloacelor de producție.
Ideile lui John Maynard Keynes (1883 —1946) au avut un impact major atât asupra teoriei
politice și economice moderne, cât și asupra politicilor fiscale ale multor guverne. Este cunoscut
în mod special pentru pledoaria sa în favoarea politicilor guvernamentale intervenționiste, prin
care guvernul ar folosi măsuri fiscale și monetare în scopul temperării efectelor adverse ale
recesiunilor economice, crizelor economice și boom-urilor economice58. Este considerat de mulți
economiști unul dintre principalii fondatori ai macroeconomiei teoretice modern. urilor sunt
rigide, iar cantitatea vândută şi cumpărată poate proporţionată. În cartea sa „Teorie generală a
folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a banilor”, Keynes precizează scopul final al analizei
întreprinse: „de a descoperi ce anume determina volumul ocupării mâinii de lucru”. Lucrarea
este considerată un excelent tratat de ştiinţă economică al secolului 20, având cea mai mare
influenţă asupra modului în care lumea a abordateconomia şi rolul puterii politice în societate.
Pot fi distinse trei tipuri pure de economii: economia liberă de piață, economia tradițională și
economia de comandă.
Într-o economie de piață, alocarea resurselor este determinată de producție, vânzări și
deciziile firmelor individuale și ale consumatorilor, fiecare acționând ca răspuns la semnale de
piață, cum ar fi prețurile și profiturile59. Economia de piață este bazată pe proprietatea privată
asupra mijloacelor de producție. Economia de piață este totodată un sistem cooperativ în care
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fiecare individ se integrează din și în vederea propriului interes. În viziunea lui Ludwig von
Mises60, virtuțile economiei de piață sunt:
1. se sprijină pe proprietatea privată,
2. suveranitatea consumatorului (esența capitalismului este dată de punerea producției
economice la dispoziția consumatorului),
3. capitalismul, prin sistemul concurenței sociale își asigură proprii stimuli,
4. așează libertatea la baza edificiului economic și social (individul este în măsură să aleagă
felul în care dorește să se integreze în ansamblul societății),
5. face din profit și urmărirea acestuia de către întreprinzător o forță motrice perpetuă,
6. își asigură dinamica și vitalitatea printr-un permanent proces de selecție.
Piața nu înseamnă un loc, ci “un proces, modul în care, prin vânzare și cumpărare, prin
producție și consum, indivizii contribuie la mersul de ansamblu al societății”61.

Ludwig von Mises(1881- 1973) a fost un economist și filozof politic austriac - american , cel mai de seamă reprezentant al Școlii
austriece de drept și economie. În opera lui Mises, liberalismul își găsește o fundamentare a cărei coerență și rigoare intelectuală
sunt greu egalabile. Pentru von Mises, ordinea proprietății private este conceptul ce subsumează perfect filozofia politică liberală. În
opinia sa, toate celelalte realizări teoretice majore ale liberalismului - pledoaria pentru libertate, toleranță, pace -pot fi înțelese drept
consecințe firești ale dreptului la proprietate privată.
61
Ludwig von Mises, Capitalismul și dusmanii săi, Editura Nemira, București, 1998
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