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INTRODUCERE
După anul 1989, România a fost marcată de transformările economiei și inexistența unui
sistem de securitate socială viabil. Până în anul 1989, întreaga populație a țării era asigurată
social, fiind considerată a fi ocupată și implicit nu erau recunoscute formele de șomaj sau
sărăcie. Trecerea la economia de piață a presupus o restructurare a economiei care a provocat
concedieri masive urmate de politici reparatorii sociale. Tranziția către o economie de piața, a
generat schimbări economice și necesitatea implementării unui sistem de protecție socială
capabil să contracareze efectele economice asupra populației. O componentă a economiei de
piața este piața forței de muncă. Piața muncii este acel mediu economic și social în care se
întâlnesc ofertanții și solicitanții de forța de muncă.
Performanțele pieței forței de muncă depind de corelarea ofertelor de educație și formare
profesională inițială cu cerințele pieței muncii.
Piața muncii se redefinește în termeni de competențe. Competența reflectă capacitatea
unei persoane de a răspunde la exigențelor unui loc de muncă. Competențele tehnice trebuie
dublate de competențe cheie, solicitate de orice loc de muncă: comunicare, colaborare, lucru în
echipă, construirea de parteneriate, inițiativă, creativitate, rezolvarea problemelor asumarea
responsabilităților, utilizarea eficientă a resurselor identificarea surselor de informații și
valorificarea acestora.
Componentele principale ale pieței muncii sunt cererea de muncă și oferta de muncă.
Forma majoră de manifestare a dezechilibrului pe piața muncii este șomajul.
Prin excluderea îndelungată de pe piața muncii, forța de muncă se deprofesionalizează,
atât sub aspectul pierderii competențelor profesionale, cât și prin deteriorarea atitudinii față de
muncă.
Piața forței de muncă s-a schimbat în timpul tranziției economice fiind într-o continuă
mișcare. Una din principalele caracteristici a acesteia este reducerea numărului populației
ocupate.
Tendința de creștere a șomajului a făcut ca ocuparea să devină o preocupare încă de la
începutul anului 1990 în România, preocupare reflectată prin reglementări legislative și prin
crearea unor instituții specializate în domeniul ocupării.
5
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Politica de ocupare reprezintă un ansamblu de măsuri elaborate de stat pentru
intervenții pe piața muncii, în scopul stimulării creării de noi locuri de muncă și diminuării
dezechilibrelor.
Serviciile specializate pentru ocuparea forței de muncă sunt realizate de Agenția
Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, institutie înființată prin legea nr 145/09.07.1998.
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) este o instituție publică
cu personalitate juridică, care aplică politicile și strategiile privind ocuparea forței de muncă.
Principalul său obiectiv este creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și implicit scăderea
ratei șomajului.
Promovarea ocupării forței de muncă se realizează prin următoarele activități:
- informare;
- consiliere;
- mediere;
- formare profesională;
- consultanță și asistență pentru dezvoltarea unei afaceri.
Informarea, orientarea şi consilierea profesională, alături de formarea profesională,
medierea muncii, consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau
pentru iniţierea unei afaceri, constituie măsurile pentru creşterea şanselor de ocupare a
persoanelor în căutarea unui loc de muncă.
În cadrul politicii de ocupare, principalele servicii sunt Medierea Muncii și Consilierea și
orientarea profesională (Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și
stimularea ocupării forței de muncă). Importanța și dimensiunea economică a activității de
consiliere și orientare profesională precum și a activității de mediere este dată, mai ales, de
contribuţiile lor la reducerea ratei șomajului.
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Prezentare generală
Proiectul “CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaților SPO pentru creșterea
calității și eficienței serviciilor furnizate” este implementat de Agenția Județeană pentru
Ocuparea Forței de Muncă Vaslui în parteneriat cu alte șapte agenții de ocupare, precum și cu
două asociații cu rol bine definit în cadrul proiectului. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
Axa prioritară nr. 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de intervenţie
4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”, ID 130703.
Obiectivul general
Obiectivul general îl reprezintă creșterea capacității personalului propriu de a planifica
proiecte de dezvoltare a SPO și de a furniza beneficiarilor servicii de calitate și eficiente,
necesare satisfacerii cerințelor tot mai complexe ale pieței muncii.
Parteneriat
Proiectul “CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaților SPO pentru creșterea
Calității și Eficienței serviciilor furnizate” este implementat de Agenția Județeană pentru
Ocuparea Forței de Muncă Vaslui, în calitate de solicitant, având ca parteneri un număr de
șapte instituții publice din același domeniu de activitate, precum și trei parteneri privați, și
anume: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani, Timiș, Argeș, Bacău,
Buzău, Tulcea, Vrancea, Asociația Aproape de Tine-Iași, Asociația Comunitară de Unitate și
Mediere și SIVECO Romania SA.
Populația țintă
Participanții la programul de formare continuă organizat în cadrul proiectului “CompEtent dezvoltarea competenţelor angajaților SPO pentru creșterea Calității și Eficienței
serviciilor furnizate” 160 de angajați ai agențiilor A.J.O.F.M. partenere.
Metodologia cercetării. Ancheta prin chestionar
Activitatea 6 – “Îmbunătățirea instrumentelor de consiliere profesională și mediere a
muncii “ ca urmare a vizitelor de studiu realizate în alte țări din UE, de către angajații SPO
implicați în proiect este una dintre activitățile cele mai importante ale proiectului. Demarată în
luna februarie 2015, această activitate a început cu studierea legislației în domeniu, a
7
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programelor și proiectelor care vizează activitatea de mediere și consiliere profesională, pentru a
se putea stabili instrumentele de lucru actuale utilizate în cadrul instituților SPO.
Ca urmare, pentru etapa preliminară s-au întocmit două chestionare (Anexa 1, Anexa 2),
cuprinzând aceste instrumente de lucru din cadrul activităților de mediere și consiliere
profesională și s-au înaintat Agențiilor de Ocupare a Forței de Muncă partenere din proiect,
pentru a identifica dacă există probleme în aplicarea acestora, dacă sunt necesare îmbunătățiri,
precum și propuneri de îmbunătățire.
In etapa finală, pentru vizitele de studiu efectuate de către cei 160 salariați SPO, s-au
întocmit chestionare pentru activitățile de mediere și consiliere (Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5,
Anexa 6) în vederea identificării îmbunătățirilor ce trebuie aduse instrumentelor folosite în
România comparativ cu cele folosite în țările vizitate sau propuneri de noi instrumente de lucru
pentru buna funcționare a acestor două activități și s-au înaintat persoanelor implicate în proiect,
pentru completare, la terminarea vizitei de studiu.
Chestionarele au fost utilizate ca instrumente de sondare la care s-a raspuns în timpul
vizitelor de studiu, de fiecare din cei 160 de angajați ai SPO. Aceste vizite de studiu au
completat cunoștințele și experiențele beneficiarilor cu modele implementate la nivelul
furnizorilor de servicii de ocupare vizitate, precum și cu rezultate ale acestor modele.
Deasemenea, beneficiarii au luat contact cu problemele cu care se confrunta partenerii externi
în planificarea de proiecte de consiliere profesională și mediere a muncii. Prin informațiile
culese, chestionarele au ajutat la identificarea unor instrumente îmbunătățite, precum și la
elaborarea “Studiului privind îmbunătățirea instrumentelor de consiliere și mediere”
Elaborarea chestionarelor
La formularea întrebărilor s-au avut în vedere o serie de reguli de maximă importanţă şi
anume: folosirea unor cuvinte simple, uşor de înţeles; formularea precisă a întrebărilor, fără
ambiguităţi; evitarea întrebărilor care sugerează sau indică o anume variantă posibilă de
răspuns; evitarea întrebărilor care sugerează răspunsuri dezirabile sub aspect social sau care
au încărcătură emoţională; evitarea întrebărilor compuse care se referă simultan la două sau
mai multe aspecte.
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Pentru elaborarea chestionarelor au fost parcurse următoarele etape:


elaborarea într-o formă inițială a instrumentului statistic de către experții instrumente de
consiliere si mediere;



determinarea eșantionului cercetării;



ajustarea conținutului chestionarelor, ținând cont de sugestiile preluate, după consultarea cu
echipa de management și cu echipa de implementare din partea beneficiarului.
Toate persoanele care au completat chestionare în etapa finală au participat la vizite de
studiu încadrându-se în eșantionul definit pentru realizarea studiului. Mai mult, acestea au
beneficiat de cel puțin un curs de perfecționare în cadrul proiectului, relevant fiind cursul
Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză.
Scopul aplicării chestionarului
Scopul aplicării chestiorarului a fost pentru:
 stabilirea instrumentelor de lucru actuale utilizate în cadrul instituților SPO;
 identificarea îmbunătățirilor ce trebuie aduse instrumentelor folosite în România
comparativ cu cele folosite în țările vizitate;
 propuneri de noi instrumente de lucru pentru buna funcționare a activităților de consiliere
și mediere;
 evidenţierea şi conştientizarea principalelor deficienţe instituţionale de funcţionare dar şi a
aspectelor pozitive specifice.
Analiza datelor şi interpretarea/discutarea rezultatelor
Ca și în etapele precedente operațiunea cea mai importantă în realizarea studiului a
reprezentat-o centralizarea informaţiilor care au fost reţinute pentru prelucrare. Aceasta a
presupus lecturarea cu atenție a fiecărui chestionar, în scopul de a stabili dacă este sau nu valid
pentru prelucrare.
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După primirea chestionarelor completate de către reprezentanții partenerilor din proiect în
etapa preliminară s-a trecut la evaluarea acestora și identificarea instrumentelor ce trebuie
îmbunătățite.
Pentru vizitele de studiu efectuate de către cei 160 salariați SPO, s-au întocmit
chestionare pentru activitățile de mediere și consiliere (a se vedea Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5 și
Anexa 6) în vederea identificării îmbunătățirilor ce trebuie aduse instrumentelor folosite în
România comparativ cu cele folosite în țările vizitate sau propuneri de noi instrumente de lucru
pentru buna funcționare a acestor două activități și s-au înaintat persoanelor implicate în proiect,
pentru completare, la terminarea vizitei de studiu.
După primirea chestionarelor, completate de către reprezentanții partenerilor din proiect
s-a trecut la evaluarea acestora și identificarea instrumentelor ce trebuie îmbunătățite.
După terminarea vizitelor și primirea chestionarelor completate s-a trecut la evaluarea și
centralizarea constatărilor și propunerilor făcute de grupul țintă din proiect.
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CAPITOLUL 1
INSTRUMENTE DE LUCRU DIN CADRUL AGENȚIILOR DE OCUPARE A FORȚEI DE
MUNCĂ

1.1. ACTIVITATEA DE MEDIERE A MUNCII
Medierea muncii – conform art. 59 din Legea 76/2002 și art art.5(2) din Legea nr.116/2002
Serviciile de mediere a muncii reprezintă punerea în legatură a angajatorilor cu persoanele
aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu.
Agențiile Județene pentru Ocuparea forței de muncă au obligația de a identifica locurile de
muncă vacante și de a le face cunoscute persoanelor în căutarea unui loc de muncă.
Participarea la serviciile de mediere este obligatorie pentru șomeriii care beneficiază de
indemnizaţie de șomaj.
Serviciile de mediere constau în oferirea de informații privind locurile de muncă vacante
precum și condițiile de ocupare a acestora prin publicarea, afișarea acestora și organizarea de
burse ale locurilor de muncă. Medierea electronică are ca scop punerea automată în
corespondența cererilor și ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul,
preselecția candidaților corespunzӑtor cerințelor locurilor de muncă oferite și în concordanță cu
pregătirea, aptitudinile, experiența și cu interesele acestora. În vederea realizării măsurilor
pentru stimularea forței de muncă, agențiile pentru ocuparea forței de muncă au obligația de a
întocmi, pentru fiecare persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, planul individual de
mediere. Șomerii care nu beneficiază de indemnizații de șomaj trebuie să depună o cerere la
agențiile de ocupare a forței de muncă pentru a fi luați în evidență în vederea medierii și în cazul
neîncadrări în muncӑ, să reînnoiască cererea la 6 luni.
De servicii de mediere gratuite beneficiază, la cerere, și:
-

persoanele care ocupă un loc de muncă și, din diferite motive, cer schimbarea acestuia;

-

persoanele care au obținut statutul de refugiat sau altă formă de protecție internatională,
conform legii;

-

cetațenii străini sau apatrizi care au fost încadrați în muncă sau au realizat venituri în
România, conform legii;
11

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

persoane care nu au putut ocupa un loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din

-

detenție;
Medierea muncii se poate realiza și contra cost de către furnizorii de servicii specializate,
din sectorul public sau privat, acreditați de A.N.O.F.M. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței
de Muncă organizează în fiecare an o bursă generală a locurilor de muncă și alte burse pentru
grupuri țintă cum ar fi absolvenți, pentru persoanle de etnie romă, pentru tinerii care părăsesc
sistemul de protecție a copilului.
Medierea muncii este una din primele măsuri active implementate pe piața muncii și
continuă să fie și în prezent o activitate de bază în domeniul combaterii șomajului. Prin medierea
muncii se realizează legătura dintre angajator și persoanele aflate în căutarea unui loc de
muncă.
Medierea muncii este complexul de activități prin care se echilibrează în mod direct,
raportul între cerere și ofertă pe piața forței de muncă. Obiectivul principal al medierii este
orientarea către un loc de muncă.
În activitatea de mediere sunt implicați:
-

Mediatorul;

-

Ofertatul de loc de muncă (angajatorul);

-

Ofertantul de forță de muncă (persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă).
Principiile care stau la baza activității de mediere sunt :

-

Individualitate, fiecare client trebuie tratat în mod individual prin analiza cerințelor și nevoilor
reale și oferirea unor soluții cât mai aproape de optim;

-

Obiectivitate și imparțialitate, criteriile care stau la baza serviciilor trebuie să fie cele strict
profesionale. Mediatorul trebuie să promoveze în mod imparțial și interesele indivizilor dar
și pe cele ale firmelor, propunând soluții optime pentru ambele părți. Acesta trebuie să
ofere șanse egale tuturor solicitanților de servicii indiferent de gen, etnie, religie;

-

Confidențialitate, în procesul de mediere prin tehnici specifice, mediatorul trebuie să se
apropie foarte mult de persoana mediată pentru a determina cerințele sale reale.
12
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Problemele familiale, de sănătate sau profesionale nu trebuie în niciun caz discutate cu o
terță persoană;
-

Respectarea drepturilor fundamentale ale omului la informare, viața privată, libertate,
demnitate, egalitate de șanse, etc.;

-

Neutralitate, mediatorii trebuie să se conducă după criterii strict profesionale.
Mediatorul desfășoară următoarele activități:
1. Gestionarea informațiilor despre piața forței de muncă;
2. Activități necesare serviciilor individuale acordate clienților:
- identificarea locurilor de muncă vacante și a condițiilor de ocupare;
- evaluarea solicitantului de loc de muncă și identificarea problemelor și nevoilor sale reale;
- îndrumarea solicitantului către un loc de muncă potrivit pregătirii și aspirațiilor sale;
- negocierea cu angajatorii pentru angajarea persoanelor cu probleme speciale;
- urmărirea ocupării postului;
- informare sau îndrumare către un curs de calificare;
- îndrumare către centrul de consiliere.
3. Activități ce relaționează cu clienții și beneficiarii locurilor de muncă în mod colectiv:
- informare în grup despre piața forței de muncă;
- participarea la organizarea de burse ale locurilor de muncă.

Mediatorul are ca principală responsabilitate prestarea de servicii de mediere de calitate.
Acțiunile sale au uneori o influență determinantă pentru evoluția profesională a clienților.
Orientarea către o nouă profesie sau către un loc de muncă marchează viața unei persoane,
uneori pe o perioadă lungă de timp. Aceasta conferă mediatorului responsabilități morale și
sociale ridicate.
Mediatorul, în activitatea lui, trebuie să dispună de următoarele abilități: solicitudine față
de problemele clientului, capacitatea de a sintetiza problemele reale ale clientului,
comportament social echilibrat, stăpânire de sine, dinamic și optimist pentru a inspira încredere
clienților, spirit de observație, capacitate de analiză și sinteză a informațiilor, exprimare clară și
pe înțelesul clienților, sănătate fizică și psihică în munca de mediere.
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Principalele subactivități desfășurate de mediator:
- evidența angajatorilor și formarea unei baze de date;
- gestionarea locurilor de muncă (înregistrarea locurilor de muncă, actualizarea bazei de
date cu ofertele de locuri de muncă și mediatizarea acestor locuri în rândul clienților, urmărirea
ocupării locurilor de muncă vacante prin păstrarea legăturii cu angajatorii);
- întocmirea planului individual de mediere și monitorizarea acestuia;
- preselecția candidaților pentru locurile de muncă vacante;
- negocierea cu angajatorul pentru angajarea persoanei selectate.
Șomerii care nu au abilitățile necesare căutării unui loc de muncă pot învața și la clubul
șomerilor cum să întocmească un CV, cum să abordeze un potențial angajator, cum să se
prezinte la un interviu.
Bursa locurilor de muncă este o metodă de facilitare a contactelor dintre angajatori şi
persoanele aflate în căutarea activă a unui loc de muncă.
Experiența acumulată până în prezent a pus în evidență câteva funcții importante ale
acestui tip de măsură activă între care se pot menționa:
❖informarea persoanelor disponibile de a lucra asupra posibilităților de plasare; ❖promovarea
serviciilor instituțiilor de ocupare;❖asigurarea unui cadru organizat și eficient de confruntare
directă a cererii cu oferta de forţă de muncă; ❖familiarizarea persoanelor în căutarea unui loc de
muncă cu metodele de căutare a unui loc de muncă; ❖motivarea căutării unui loc de muncă prin
multitudinea de alternative oferite direct de către agenții economici: ❖conștientizarea
persoanelor în căutarea unui loc de muncă asupra competențelor lor și a celor cerute pe piața
muncii; ❖sensibilizarea angajatorilor la problemele comunității în domeniul ocupării; ❖plasarea
directă a persoanelor în căutarea unui loc de muncă participanți la Bursa Locurilor de Muncă.
În munca de mediere sunt folosite următoarele instrumente:
o Baza de date a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
o Studii, statistici și prognoze privind oferta și cererea pe piața forței de muncă,
evoluția ocupațiilor, posibilități de formare profesională;
o Nomenclatoare, clasificatoare de nivel național privind ocupațiile;
14
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o Registrul național privind calificările profesionale al furnizorilor de formare
profesională;
o Standardele ocupaționale, profile ocupaționale;
o Instrumente de investigare psihologică;
o Medierea electronică. Interviul on-line;
o Statistici privind locurile de muncă în prezent și în perspectivă;
o Analiza postului; Planul individual de mediere;
o Aplicația informatică pentru gestionarea cardurilor profesionale;
o Baza de date a angajatorilor, pentru gestionarea locurilor de muncă;
o Chestionar privind analiza locului de muncă.

Cele mai importante tehnici utilizate în activitatea de mediere sunt:
- Tehnica interviului prin comunicarea între mediator și solicitant unde se parcurg câteva
etape esențiale: formularea cererii solicitantului, definirea în comun a problemei, propunerea
unei soluții optime, îndrumarea profesională, orientarea către consilierul de orientare
profesională;
- Tehnica întrebărilor;
- Tehnica de înlăturare a conflictelor, exemple pozitive;
- Tehnici de pregătire în căutarea unui loc de muncă.
1.2.

DESCRIEREA

ȘI

EVALUAREA

FIECĂRUI

INSTRUMENT

DE

MEDIERE.

CENTRALIZAREA RᾸSPUNSURILOR LA CHESTIONARELE INTERNE
1.2.1. STATISTICI PRIVIND LOCURILE DE MUNCĂ VACANTE ÎN PREZENT ȘI ÎN
PERSPECTIVA APROPIATĂ
În activitatea de mediere, statisticile locurilor de muncă sunt esențiale pentru buna
desfășurare a activității mediatorului.
Angajatorul este obligat să comunice locurile de muncă vacante în termen de 5 zile de la
vacantare, conform Normelor Metodologice de aplicare la Legea 76/2002, în format electronic
sau suport de hârtie.
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Depistarea locurilor de muncă vacante se face și prin deplasarea salariaților din cadrul
Agențiilor de Ocupare, la sediul firmelor.
Statisticile privind locurile de muncă vacante, există în agenții, sunt utile în scopul oferirii
de informații, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Având statistici ale locurilor de
muncă în perspectivă, mediatorii informează Serviciul de Formare Profesională în scopul
întocmirii necesarului calificare.
Îmbunătățirile sunt necesare, prin introducerea unui număr mai mare de interogări în
formularul tipizat (competențe, abilități) și adaptate programului informatic al AJOFM în
preluarea electronică a datelor, precum și obligarea angajatorilor de a le transmite numai
electronic, eliminarea formularului tipizat, dezvoltarea sistemului informatic existent.
“Situația privind locurile de muncă vacante”, pe care o completează angajatorul, deține
informații insuficiente întrucât la rubrica “Alte condiții”, angajatorul nu completează cu abilități și
competențe care să ajute consilierul și mediatorul în realizarea compatibilității între persoana
înregistrată pentru ocuparea unui loc de muncă și postul anunțat vacant.
Statistici privind locurile de muncă în prezent și în perspective apropiate
Nr.
ÎNTREBARE
RĂSPUNS
OBSERVAȚII
crt.
UTILE
1
2
3
4
că
este
utilă DA
Ar
fi
necesare
1 Considerați
folosirea acestui instrument în - Este util pentru o prognozӑ statistici
ȋn
A.J.O.F.M.? Vă rugăm detaliați.
a meseriilor pe domenii de perspectivӑ
activitate dar în perspectivӑ
nu putem folosi de
către
informatician;
- Este util pentru o prognozӑ
a meseriilor pe domenii de
activitate;
- Statistici în perspectivă nu
sunt;
- Statisticile privind piața
muncii sunt esențiale pentru
implementarea politicilor UE
și în România;
- Deoarece asigură o imagine
clară asupra meseriilor și
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2

Existӑ acest instrument de
mediere a muncii ȋn A.J.O.F.M.?

3

Se foloseste acest instrument
de mediere a muncii ȋn
A.J.O.F.M.? Vӑ rugӑm detaliaţi.

4

Există probleme în aplicarea
acestui
instrument
în
A.J.O.F.M.? Vă rugăm detaliați.

5

Considerați că sunt necesare
îmbunătățiri
ale
acestui
instrument de mediere? Vă
rugăm detaliați.

domeniilor solicitate;
- Acest instrument este util în
activitățile A.J.O.F.M.
DA
Se
solicită
agenților
economici,
trimestrial,
prognoza locurilor de muncă
vacante.
DA
- Pentru a măsura diferiți
indicatori;
Se folosesc pentru a măsura
serviciile oferite;
DA
- Se foloseste pentru calculul
gradului de ocupare;
- Există și se folosesc în
activitatea de mediere;
DA
- Se ȋntocmesc și transmit
statistici lunare, trimestriale,
semestriale, anuale, privind
evoluția locurilor de muncă;
- Se folosesc în măsura în
care ne pot servi activității
cotidiene, profesionale.
DA
- Se realizează raportӑri
privind locurile de muncă
vacante lunare.
- În măsura în care este
folosit nu am întâmpinat
probleme;
- Uneori există probleme
tehnice,
ale
funcționării
sistemului informatic;
- NU există probleme majore
în aplicarea acestui
instrument.
DA
Sunt necesare îmbunătățiri
ale aplicării acestor rapoarte
și analize în practică, concret.
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6

Propuneri de îmbunătățire
instrumentului de mediere.

a - Ar fi util să se stabilizeze și
uniformizeze
sursele
și
disponibilitatea
datelor
folosite;
metodologiile
și
modul de calcul al acestor
statistici;
- Crearea unui instrument de
previzionare a locurilor de
muncă
vacante
în
perspectivă;
- Crearea unei baze de date
pentru a studia evoluția
locurilor de muncă de pe
piața muncii;
- Ratele de ocupare a
locurilor
de
muncă
pe
categorii (femei, bărbați).

- Foarte util ar fi
crearea
unei
metode
pentru
previzionarea
locurilor de muncă
măcar
în
perspectiva
apropiată.

CONCLUZII:
Instrumentul este foarte necesar și se utilizează în A.J.O.F.M. pentru calculul ratei de
ocupare a locurilor de muncă. Este necesar pentru studii și statistici.
Este un instrument care trebuie îmbunătățit prin crearea unei baze de date pentru a
studia evoluția locurilor de muncă de pe piața muncii.
1.2.2. ANALIZA POSTULUI
Analiza postului este un proces important în managementul resurselor umane, pe baza
căruia se determină obiectivele, activitățile, sarcinile și responsabilitățile unui post. Este procesul
prin care se obțin informații esențiale legate de un anumit post, scopul fiind proiectarea sau
reproiectarea postului. Analiza postului este o etapă importantă în procesul de luare a deciziilor
privind activitatea postului respectiv și este una dintre cele mai importante etape premergătoare
elaborării fișei postului. Analiza postului trebuie să descrie postul așa cum este el în momentul
analizei și nu așa cum ar trebui să fie, cum a fost în trecut sau cum este în alte firme.
Rezultatele obținute în urma analizei postului se
concretizează în fișa postului.
O analiză amănunțită a postului scoate la iveală condițiile
și metodele de lucru. Se pot identifica astfel pericolele și
18
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riscurile activității pe post și se pot elabora programe de protecție a angajaților.
Analiza locului de muncă este un instrument care poate și trebuie să fie folosit atât de
angajator cât și de mediator. Angajatorul trebuie să facă această analiză pentru a avea o
imagine radiografică a postului, pentru a căuta cel mai potrivit angajat care să performeze, iar pe
de cealaltă parte mediatorul şi candidatul, au nevoie să cunoască specificațiile postului, întâi,
pentru a vedea dacă este ceea ce caută și apoi pentru a vedea dacă poate să facă față și să
performeze pe acest post.
Analiza locurilor de muncă oferă o bază obiectivă pentru angajarea, evaluarea, instruirea,
delimitarea, locaţia postului. Această analiză este un proces logic pentru a determina scopul,
motivul pentru crearea locului de muncă. Analiza locului de muncă descrie locul de muncă, nu
persoana care îl va ocupa.
Se stabilesc cerințele fizice, competențele generale necesare pentru locul de muncă,
abilități, experiența anterioară. Analiza postului presupune examinarea procesului de lucru, ca
un întreg.
Acest instrument trebuie furnizat de către angajator pentru a se cunoaște cerințele fizice
ale postului, condițiile de lucru, competențele generale necesare locului de muncă. Acest
instrument de lucru este destul de rar întâlnit în cadrul SPO, informațiile nefiind întotdeauna,
furnizate de către angajator. Se recomandă introducerea în legislație obligativitatea furnizării
acestui document de către angajator.
Analiza postului
Nr.
ÎNTREBARE
RĂSPUNS
crt.
1
2
3
Considerați că este utilă folosirea DA
1
acestui instrument în A.J.O.F.M.? - Este util pentru o prognoză
Vă rugăm detaliați.
a meseriilor pe domenii de
activitate;
-Da, dar în perspectivă nu
putem folosi de
către
informatician;
- Este util pentru o prognoza
a meseriilor pe domenii de
activitate
19
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2

Există
acest
instrument
de
mediere a muncii în A.J.O.F.M.?

3

Se foloseste acest instrument de
mediere a muncii în A.J.O.F.M.? Vă
rugăm detaliați.

4

Există probleme în aplicarea
acestui instrument în A.J.O.F.M.?
Vă rugăm detaliați.

- Statistici în perspectivă nu
sunt;
- Statisticile privind piața
muncii sunt esențiale pentru
implementarea politicilor UE
și în România;
- Deoarece asigură o
imagine
clară
asupra
meseriilor
și
domeniilor
solicitate;
- Acest instrument este util
în activitațile A.J.O.F.M.
DA
- Se solicită agenților
economici,
trimestrial,
prognoza locurilor de muncă
vacante.
DA
- Pentru a măsura diferiți
indicatori;
- Se folosesc pentru a
măsura serviciile oferite;
DA
- Se foloseşte pentru
calculul gradului de ocupare;
- Existӑ și se folosesc în
activitatea de mediere;
DA
- Se întocmesc și transmit
statistici, lunare, trimestriale,
semestriale, anuale, privind
evoluția locurilor de muncă;
- Se folosesc în măsura în
care ne pot servi activității
cotidiene, profesionale;
DA
- Se realizează raportări
privind locurile de muncă
vacante lunare.
- În măsura în care este
folosit nu am întâmpinat
probleme;
- Uneori există probleme
tehnice,
ale
funcționării
20

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

5

6

sistemului informatic;
- NU există probleme majore
în
aplicarea
acestui
instrument.
Considerați că sunt necesare DA
îmbunătățiri ale acestui instrument - Sunt necesare îmbunătățiri
de mediere ? Vă rugăm detaliați.
ale aplicării acestor rapoarte
și analize în practică,
concret.
Propuneri de îmbunătățire a - Ar fi util să se stabilizeze și
instrumentului de mediere.
uniformizeze: sursele și
disponibilitatea
datelor
folosite; metodologiile și
modul de calcul ale acestor
statistici;
- Crearea unui instrument de
previzionare a locurilor de
muncă
vacante
în
perspectivă;
- Crearea unei baze de date
pentru a studia evoluția
locurilor de muncă de pe
piața muncii;
- Ratele de ocupare a
locurilor de muncă pe
categorii (femei, bărbați).

Crearea
unei
baze de date
pentru a studia
evoluția locurilor
de muncă de pe
piața muncii;
Ratele
de
ocupare
a
locurilor
de
muncă
pe
categorii (femei,
bărbați).

CONCLUZII:
Instrument foarte necesar și se utilizează în A.J.O.F.M. pentru calculul ratei de ocupare a
locurilor de muncă. Este necesar pentru studii și statistici.
Este un instrument care trebuie îmbunătățit prin crearea unei baze de date pentru a
studia evoluția locurilor de muncă de pe piața muncii.
1.2.3. STANDARDE OCUPAȚIONALE, PORTOFOLII OCUPAȚIONALE
Analiza ocupațională este prima etapă a procesului de elaborare a standardelor
ocupaționale și urmărește colectarea informațională dintr-o arie ocupațională în vederea definirii
competențelor.
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Standardul ocupațional este un document care descrie activitățile profesionale specifice
ocupațiilor dintr-o arie ocupațională. Standardele ocupaționale definesc principalele roluri și
responsabilități dintr-un domeniu de activitate. Ele oferă o descriere clară a ceea ce se așteaptă
de la angajați pentru a avea o prestație bună la locul de muncă. Standardele ocupaționale
cuprind o descriere detaliată a sarcinilor, cunoștințelor și aptitudinilor necesare pentru o prestare
eficientă la locul de muncă, incluzând responsabilitățile legale.
Acestea conțin descrieri mai ample a ocupațiilor cuprinse în clasificările naționale. Acest
instrument există în cadrul SPO, este util și se folosește de către mediator.
Standarde ocupaționale, portofolii ocupaționale
Nr
ÎNTREBARE
RĂSPUNS
crt
1
2
3
1 Considerați că este utilă folosirea DA
acestui instrument în A.J.O.F.M.?
Vă rugăm detaliați.

2
3

4

5

6

Există acest instrument de mediere
a muncii în A.J.O.F.M.?
Se foloseste acest instrument de
mediere a muncii în A.J.O.F.M.? Vă
rugăm detaliați.
Există
probleme în aplicarea
acestui instrument în A.J.O.F.M.?
Vă rugăm detaliați.
Considerați că sunt necesare
îmbunătățiri ale acestui instrument
de mediere? Vă rugăm detaliați.
Propuneri
de
îmbunătățire
a
instrumentului de mediere.

OBSERVAȚII UTILE
4
Detalierea
sarcinilor,
cunoștințelor și abilităților
pentru
repartizarea
persoanei potrivite pentru
locul de muncă vacant.

DA
DA

NU

NU

CONCLUZII:
Instrument foarte necesar și se utilizează în activitatea de mediere a muncii.
1.2.4. TESTE DE INTERES PROFESIONAL JVIS; INTEROPTIONS
Testele de interes profesional servesc posibilității de calificare, recalificare și
perfecționare în vederea creșterii șanselor de încadrare în muncă.
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Aceste teste se folosesc mai puțin în activitatea de mediere din cadrul agențiilor, fiind un
instrument eficient în activitatea de consiliere.
Teste de interes profesional JVIS; INTEROPTIONS
Nr
ÎNTREBARE
RĂSPUNS
crt
1
2
3
1 Considerați că este utilă folosirea NU
acestui instrument în A.J.O.F.M.? - Nu se foloseste acest
Vă rugăm detaliati.
instrument în activitatea de
mediere profesională.
- Este un instrument specific
activității de consiliere.
2 Există acest instrument de mediere NU
a muncii în A.J.O.F.M.?
3 Se foloseste acest instrument de NU
mediere a muncii în A.J.O.F.M.?Vă
rugăm detaliați.
probleme în aplicarea NU
4 Există
acestui instrument în A.J.O.F.M.?
Vă rugăm detaliați.
5 Considerați că sunt necesare NU
îmbunătățiri ale acestui instrument
de mediere ? Vă rugӑm detaliaţi.
6 Propuneri
de
ȋmbunătățire
a NU
instrumentului de mediere.

OBSERVAȚII
UTILE
4

CONCLUZII:
Nu se folosește în activitatea de mediere.
1.2.5. MEDIEREA ELECTRONICĂ - SEMM; INTERVIUL ONLINE - SERVICIUL ELECTRONIC
DE MEDIERE A MUNCII
Mediere electronică are ca scop punerea automată în corespondenţă a cererilor și a
ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul.
A.N.O.F.M. a lansat în anul 2013 portalul Serviciul Electronic de Medierea Muncii
(http://www.semm.ro) care urmărește să asiste persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă,
precum şi angajatorii în identificarea personalului corespunzător, în condiții de securitate.
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Prin portalul Serviciul Electronic de Medierea Muncii se realizează automat
corespondența între ofertele de locuri de muncă depuse de angajatori și cererea de muncă
constituită pe baza CV-urile persoanelor în căutare de locuri de muncă vacante. Portalul notifică
automat persoana în căutarea unui loc de muncă la apariția unei oferte corespunzătoare CV-ului
acestuia. Serviciul electronic de mediere a muncii permite ca toate ofertele de locuri de muncă
disponibile în România să fie preluate de portalul www.eures.europa.eu. Este necesară
îmbunătățirea lui, prin înregistrarea ofertei locurilor de muncă, direct în portal.
Acest instrument se foloseste în agențiile de ocupare a forței de muncă și este util în
activitatea mediatorului.
Interviul online. Acest instrument a fost identificat pe site-ul http://portal.spo-online.ro/
realizat în cadrul proiectului “SPO On-line-Întâlnirea între cererea și oferta de forță de muncă” și
în ghidul de consiliere SPO. Interviul online a apărut ca o necesitate a economiei de timp și de
resurse a companiilor, care au dezvoltat un departament specializat de recrutare, reducând
substantial costurile de recrutare .
Echipamentele necesare pentru organizarea unui interviu online sunt: camerӑ web,
microfon, căști, conexiune la internet, platforma tip chat (de ex: Skype, Yahoo Messenger etc).
Interviul online este o întâlnire neconvențională care se folosește din ce în ce mai des pe
piața muncii. La fel ca și la interviul față în față, interviul online este însoțit de scrisoarea de
intenție și CV-ul depuse deja la firma/compania unde se dorește angajarea.
Acest instrument se folosește foarte rar sau deloc în activitatea de mediere din SPO.
Medierea electronică SEMM, Interviu on-line
Nr
ÎNTREBARE
RĂSPUNS
crt
1
2
3
1 Considerați că este utilă folosirea DA
acestui instrument în A.J.O.F.M.? - Se obțin informații în timp
Vă rugăm detaliați.
util.
2 Există acest instrument de mediere DA
a muncii în A.J.O.F.M.?
3 Se foloseste acest instrument de DA
mediere a muncii în A.J.O.F.M.? Vă
rugăm detaliați.
probleme în aplicarea DA
4 Există
acestui instrument în A.J.O.F.M.? - Nu toate persoanele au
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5

6

Vă rugăm detaliați.
Considerați că sunt necesare
îmbunătățiri ale acestui instrument
de mediere ? Vă rugăm detaliați.

Propuneri
de
îmbunătățire
instrumentului de mediere.

acces la Internet.
- Ar fi util ca persoanele
interesate să poată folosi
SEMM online;
- Posibilitatea înregistrării și
postării ofertei locurilor de
muncă direct în portal.
a DA
- Să se realizeze interviul online, prin acest portal.

Un
instrument
modern
care
trebuie
îmbunătățit
și
folosit.

CONCLUZII:
Instrumentul este necesar și utilizat în SPO pe portalul SEMM.
1.2.6. STUDII STATISTICI, PRIVIND PIAȚA MUNCII, OFERTA ȘI CEREREA PE PIAȚA
MUNCII, EVOLUȚIA OCUPAȚIILOR. POSIBILITATEA DE FORMARE PROFESIONALĂ
Aceste instrumente există în SPO, se folosesc și sunt utile, asigurând mediatorului o bună
informare privind evoluția pieței muncii precum și evoluția ocupațiilor și a posibilității de formare
profesională.
1.2.7. NOMENCLATOARE
Acest instrument, COR - Clasificarea Ocupațiilor din România, este util, se folosește în
activitatea de mediere, există în format electronic (www.rubinian.com), se actualizează în funcție
de necesitățile pe piața muncii.
Nomenclatoare, clasificatoare de nivel național privind ocupațiile
Nr
ÎNTREBARE
RĂSPUNS
crt
1
2
3
1 Considerați că este utilă folosirea DA
acestui instrument în A.J.O.F.M.? Vă
rugăm detaliați.
2 Există acest instrument de mediere a DA
muncii în A.J.O.F.M.?
3 Se foloseste acest instrument de DA
mediere a muncii în A.J.O.F.M.? Vă
rugăm detaliați.
4 Există probleme în aplicarea acestui NU
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5

6

instrument în A.J.O.F.M.? Vă rugăm
detaliați.
Considerați
că
sunt
necesare NU
Actualizat în timp
îmbunătățiri ale acestui instrument de
util.
mediere ? Vă rugăm detaliați.
Propuneri
de
îmbunătățire
a Actualizare
în
instrumentului de mediere.
conformitate
cu
evoluția meseriilor.

CONCLUZII:
Este un instrument necesar, care se utilizează în activitatea de mediere și care trebuie
permanent actualizat în funcție de evoluția meseriilor.
1.2.8. PLANUL INDIVIDUAL DE MEDIERE
Conform Art. 60(1) din Legea 76/2002, agențiile pentru ocuparea forței de muncă au
obligația de a întocmi, pentru fiecare persoană aflată în căutarea unui loc de muncă și
înregistrată în baza de date, planul individual de mediere.
Procedura de elaborare, conţinutul şi monitorizarea planului individual de mediere au fost
stabilite prin Ordinul nr. 86/2002 al Președintelui ANOFM.
Planul individual de mediere se întocmește în
scopul ocupării persoanei aflate în căutarea unui loc de
muncă, prin următoarele acțiuni:
-

punerea la dispoziție a ofertelor locurilor de
muncă și condițiile de ocupare a acestora;

-

informarea cu privire la cursurile de formare
profesională organizate de agenție sau alți furnizori de formare;

-

participarea la burse ale locurilor de muncă;

-

accesarea serviciului electronic de mediere a muncii SEMM;

-

îndrumarea spre serviciul de informare și consiliere profesională;

-

îndrumarea spre serviciul de consultanță și asistență pentru începerea unei activități
independente.
Mediatorul va face evaluări periodice, cel puțin la un interval de șase luni, pentru a

aprecia efectul acțiunilor propuse în plan (Anexa nr 1 la Ordinul nr.86/2002). Instrumentul se
folosește, este util și mărește șansele beneficiarului de ocupare a locului de muncă.
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Planul individual de mediere
Nr.
ÎNTREBARE
RĂSPUNS
crt.
1
2
3
1 Considerați că este utilă folosirea DA
acestui instrument în A.J.O.F.M.? - Furnizarea de date despre
Vă rugăm detaliați.
ruta profesională;
- Plan de viitor.
DA
- Deoarece sunt trecute
toate acțiunile care au drept
scop ocuparea persoanei în
clasificarea
locurilor
de
muncă.
2 Există acest instrument de mediere DA
a muncii în A.J.O.F.M.?
3 Se foloseste acest instrument de DA
mediere a muncii în A.J.O.F.M.? Vă - Se poate monitoriza
rugăm detaliați.
evoluția
profesională
a
clientului;
DA
- La dosarul de șomaj.
probleme în aplicarea NU
4 Există
acestui instrument în A.J.O.F.M.?
Vă rugăm detaliați.
5 Considerați că sunt necesare NU
îmbunătățiri ale acestui instrument
de mediere ? Vă rugăm detaliați.
6 Propuneri
de
îmbunătățire
a DA
instrumentului de mediere.
- pentru a îmbunătați
șansele persoanelor aflate
în căutarea unui loc de
muncă, personalul trebuie
să ofere informații privind
oportunitățile
de
care
acestea pot beneficia.
CONCLUZII:

OBSERVAȚII
UTILE
4

Se utilizează în activitatea de mediere pentru a stabili ruta profesională și a urmări evoluția
planului stabilit de comun acord. Planul individual de mediere este un instrument care trebuie
îmbunătățit ca structură.
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1.2.9. APLICAȚIA INFORMATICĂ PENTRU GESTIONAREA CARDULUI PROFESIONAL
EUROPEAN
A.N.O.F.M. a introdus Cardul European conform Directivei 2005/36/CE a Parlamentului
European și a Consiliului European din luna septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor
profesionale, având ca obiect recunoașterea de către statele membre a calificărilor profesionale
obținute în alte state membre.
Rezoluția Parlamentului European din 19 februarie 2009 referitoare la crearea unui card
profesional european pentru furnizorii de servicii subliniază faptul că un card profesional
european ar putea fi un avanta,j chiar pentru profesiile nereglementate și nearmonizate, având
un rol informativ, în special pentru angajatori și persoanele în căutarea unui loc de muncă.
Sistemul pune la dispoziție o platformă de gestiune a portofoliilor privind ofertele și
cererile de locuri de muncă atât de pe piața națională cât și din Uniunea Europeană, portofolii
care sunt comunicate on-line atât deținătorilor de carduri cât și ofertanților.
Cardul profesional european va ține loc de CV atunci când șomerul se va prezenta la un
interviu de angajare. Pe față sunt inscripționate informații precum numărul și valabilitatea
cardului, numele, prenumele, dar și poza titularului și un cod numeric. (www.card-profesional.ro)
Cardul va conține toate datele profesionale ale titularului: de la numărul și numele
companiilor în care a lucrat și posturile pe care le-a ocupat, până la date de contact și domeniile
în care este interesat să-și gasească o slujbă. Posesorii de astfel de carduri vor primi, în funcție
de acest lucru, ofertele de angajare care li se potrivesc, dar și informații despre cursurile pe care
le pot urma.
Cardul aduce un beneficiu și angajatorilor care au toate informațiile despre un candidat
într-un singur loc. Pot vizualiza CV-urile persoanelor aflate în căutarea locurilor de muncă și pot
încărca informații legate de locurile de muncă vacante. Nu sunt necesare cititoare pentru aceste
carduri, deci nu generează niciun fel de cost suplimentar pentru angajator.
Sistemul este realizat astfel încât se poate interfața cu alte sisteme informatice cum ar fi:
- La nivel european: IMI (Internal Market Information System), Europass, EURES;
- La nivel național: primării, organisme de asistență medicală (C.N.A.S., spitale, cabinete
medicale), diverse entități juridice.
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Acest instrument este utilizat în toate agențiile județene de ocupare a forței de muncă
însă există probleme în aplicarea lui. De aceea sunt necesare îmbunătățiri ale sistemului
informatic pentru a putea fi folosit și în spațiul european.
Aplicația înformatică pentru gestionarea cardurilor profesionale
Nr.
ÎNTREBARE
RĂSPUNS
crt.
1
2
3
1 Considerați că este utilă folosirea DA
acestui instrument în A.J.O.F.M.? - Informarea despre ruta
Vă rugăm detaliați.
profesională a clienților;
- este un instrument de
mediere.
2 Există acest instrument de mediere DA
a muncii în A.J.O.F.M.?
3 Se folosește acest instrument de DA
mediere a muncii în A.J.O.F.M.? Vă - Doar se emite cardul
rugăm detaliați.
probleme în aplicarea DA
4 Există
acestui instrument în A.J.O.F.M.? - Nu există cititor de carduri;
Vă rugăm detaliați.
- Lipsa cititorilor de card de
la agenți economici;
-Angajatorii nu sunt suficient
de informați cu privire la
accesarea
cardurilor
profesionale.
5 Considerați că sunt necesare DA
îmbunătățiri ale acestui instrument -Posibilitatea accesării și
de mediere ? Vă rugăm detaliați.
completării
cardurilor
profesionale pe platforma
on-line de către persoanele
interesate;
-Protecția
drepturilor
personale
este
foarte
importantă dar și folosirea
concretă a acestor carduri ar
fi utilă.
6 Propuneri de îmbunătățire a
DA
instrumentului de mediere.
-Realizarea
problemelor
tehnice de identificarea a
persoanelor beneficiare de
card prin amprenta digitală;
29
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-Modificari legislative;
-Recunoașterea cardurilor
ca și instrument de lucru în
activitatea de mediere.
CONCLUZII:
Cardul profesional european este un instrument important și modern, dar care nu se utilizează
din următoarele motive:
- nu există cititoare de carduri;
- nu este dezvoltat instrumentul informatic pentru utilizare.
Instrumentul poate fi îmbunătățit prin rezolvarea problemelor tehnice privind introducerea și
utilizarea datelor necesare analizei postului. Folosirea cardului este opțională, de aceea se
recomandă introducerea în legislația specifică a obligativității utlizării acestuia.
1.2.10. BAZA DE DATE A ANGAJATORILOR PENTRU GESTIONAREA LOCURILOR DE
MUNCĂ
Conform art. 59(2) Legea 76 /2002, agențiile pentru ocuparea forței de muncă au obligația
de a identifica locurile de muncă vacante la angajatori și a le face cunoscute persoanelor în
căutarea unui loc de muncă.
Comunicarea locurilor de muncă vacante se face de către angajatori prin completarea
Anexei nr. 1A la Hotărârea de Guvern nr. 119/2014 pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice de aplicare a legii 76/2002, iar ocuparea locurilor de muncă declarate vacante se
face conform Anexei 1B, pe suport hârtie sau în format electronic.
Prin format electronic se înţelege suport magnetic, e-mail ori serviciul online pentru
comunicarea locurilor de muncă vacante sau ocuparea acestora, oferit de Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forței de Muncă.
Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante sau ocuparea acestora se
poate realiza prin serviciul on-line oferit de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă,
pe pagina de internet a instituţiei.
Este un instrument util în activitatea de mediere și nu există probleme în aplicarea lui.
Baza de date a angajatorilor pentru gestionarea locurilor de muncă
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Nr.
ÎNTREBARE
RĂSPUNS
crt.
1
2
3
1 Considerați că este utilă folosirea DA
acestui instrument în A.J.O.F.M.? - Pentru a cunoaște în
Vă rugăm detaliați.
timp util locurile de
muncă.
2 Există acest instrument de mediere DA
a muncii în A.J.O.F.M.?
3 Se foloseste acest instrument de DA
mediere a muncii în A.J.O.F.M.? Vă
rugăm detaliați.
probleme în aplicarea DA
4 Există
acestui instrument în A.J.O.F.M.? - Nu toți agenții economici
Vă rugăm detaliați.
comunică
locurile
de
muncă vacante conform
legislației specifice.
5
Considerați că sunt necesare NU
îmbunătățiri ale acestui instrument
de mediere ? Vă rugăm detaliați.
6
Propuneri
de
îmbunătățire
a
instrumentului de mediere.

OBSERVAȚII
UTILE
4

CONCLUZII:
Instrumentul se folosește atât în activitatea de mediere cât și în activitatea de consiliere,
în scopul îndrumării persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Este un instrument care
funcționează bine în A.J.O.F.M.–uri doar în condițiile în care angajatorii transmit, conform legii,
locurile de muncă vacante.
1.2.11. CHESTIONAR PRIVIND ANALIZA LOCULUI DE MUNCĂ
Analiza locului de muncă este un instrument care poate și trebuie să fie folosit atât de
angajator cât și de mediator, care încearcă să convingă angajatorul să accepte un candidat.
Angajatorul trebuie să facă această analiză pentru a avea o imagine a postului, pentru a căuta
cel mai potrivit angajat, iar pe de cealaltă parte, mediatorul, are nevoie să cunoască specificațiile
postului, pentru a vedea dacă este ceea ce caută candidatul, și dacă poate să facă față. Analiza
locurilor de muncă oferă o bază obiectivă pentru angajarea, evaluarea și instruirea persoanelor.
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Acest instrument ar trebui realizat de către angajator în baza unei propuneri legislative; ar
fi foarte util în aflarea unor informații specifice postului și foarte important în procesul de luare a
deciziilor de către solicitant (www.combat.info.ro).
Chestionar privind analiza posturilor de muncă
Nr.
ÎNTREBARE
RĂSPUNS
crt.
1
2
3
1 Considerați că este utilă folosirea DA
acestui instrument în A.J.O.F.M.? - Pentru studii si statistici.
Vă rugăm detaliați.
2 Există acest instrument de mediere DA
a muncii în A.J.O.F.M.?
3 Se foloseste acest instrument de DA
mediere a muncii în A.J.O.F.M.? Vă - Cu ocazia organizării
rugăm detaliați.
bursei locurilor de muncă, a
vizitelor la agenții economici.
probleme în aplicarea NU
4 Există
acestui instrument în A.J.O.F.M.?
Vă rugăm detaliați.
5 Considerați că sunt necesare DA
îmbunătățiri ale acestui instrument - ar trebui îmbunătățită
de mediere ? Vă rugăm detaliați.
structura.
6 Propuneri
de
îmbunătățire
a
instrumentului de mediere.

OBSERVAȚII
UTILE
4

CONCLUZII:
Instrumentul se utilizează cu ocazia burselor locurilor de muncă. Este necesar pentru studii
și statistici. Este un instrument care trebuie îmbunătățit.
1.2.12. REGISTRUL NAȚIONAL AL FURNIZORILOR DE FORMARE
Acest instrument este folosit și în activitatea de mediere furnizând informații celor
interesați de furnizorii de formare profesională din întreaga țară. Asigură compatibilitatea
sistemului național al calificărilor cu celelalte sisteme de calificări existente la nivel european și
internațional.

Registrul National al Furnizarilor de Formare Profesională a Adulților
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Nr.
ÎNTREBARE
crt.
1
2
1 Considerați că este utilă folosirea
acestui instrument în A.J.O.F.M.? Vă
rugăm detaliați.
2 Există acest instrument de mediere a
muncii în A.J.O.F.M.?
3 Se folosește acest instrument de
mediere a muncii în A.J.O.F.M.? Vă
rugăm detaliați.
4 Există probleme în aplicarea acestui
instrument în A.J.O.F.M.? Vă rugăm
detaliați
5 Considerați
că
sunt
necesare
îmbunătățiri ale acestui instrument de
mediere ? Vă rugăm detaliați.
6 Propuneri
de
îmbunătățire
a
instrumentului de mediere.

RĂSPUNS
3

OBSERVAȚII
UTILE
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DA

DA
DA

NU

NU

CONCLUZII:
Instrumentul este utilizat în activitatea de mediere a muncii în scopul depistării furnizorilor
de formare profesională în meseria cӑutată de client.
1.3.

ACTIVITATEA DE CONSILIERE PROFESIONALĂ
Serviciile de informare și consiliere profesională vizează atât problematica specifică pieței

muncii cât și persoana care solicită sprijin.
O carieră de succes presupune corelarea resurselor și valorilor individuale cu cerințele
reale ale pieței muncii. Totodată presupune găsirea unui echilibru între om și activitatea sa.
Atunci când așteptările par foarte mari iar resursele interioare sunt limitate, prin consiliere
individuală se poate ajunge la rezolvarea problemei.
Cariera implică totalitatea experienţelor de muncă, remunerată şi neremunerată, realizată
de o persoană pe parcursul întregii sale vieţi.
Consilierea:


Este o tehnică de informare şi evaluare;



Este un mijloc de a modifica comportamentul;
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Este o experienţă de comunicare.
Orientarea

profesională

este

organizată

pe

trei

direcţii

principale:

• Cunoaşterea de sine;
 Cunoaşterea lumii profesiilor;
 Ghidarea opţiunii profesionale.
Persoanele în căutarea unui loc de muncă din ziua de azi se confruntă cu o societate
complexă, în continuӑ schimbare. Ele trebuie să fie pregătite pentru a se adapta cu succes la
schimbările de pe piaţa muncii, folosind la maxim resursele de care dispun.
Consilierea profesionalӑ este un proces de o importanțӑ practicӑ deosebitӑ datoritӑ
implicaţiilor pe care le are ȋn diferite domenii: educaţie, muncӑ economie, sӑnӑtate, culturӑ
comerţ, servicii. Consilierea profesionalӑ devine indispensabilӑ majoritӑţii indivizilor aflaţi ȋn
cӑutarea unui loc de muncӑ.
Consilierea profesionalӑ ajutӑ persoana consiliatӑ:


să se cunoascӑ mai bine;



să devină conştientă de potenţialul, de aptitudinile şi trăsăturile care o definesc;



să îşi dezvolte abilităţile, să evalueze punctele tari și punctele slabe;



să înveţe cum să relaţioneze mai bine;



să învețe cum să ȋşi organizeze timpul;



să se pregătescӑ pentru un interviu de angajare și să redacteze documentele necesare
angajării (CV-ul, scrisoarea de intenţie etc);



să înveţe câteva tehnici eficiente de luare a deciziilor.
Consilierea în cariera profesională este complexul de activități care permite solicitanților

să-și evalueze corect situația profesională, prin metode și mijloace performante de acțiune,
pentru a-și întări poziția pe piața forței de muncă.
Informarea, orientarea și consilierea profesională constă în furnizarea de informații privind
piața muncii, evaluarea și autoevaluarea personalității, în vederea orientării profesionale,
dezvoltarea abilităților și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în
vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră, precum și instruirea în metode
și tehnici de căutare a unui loc de muncă.
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Consilierea profesională este oferită atunci când solicitantul are probleme în a-și defini
opțiunile sau nu este încă pregătit pentru reintegrarea pe piața forței de muncă. Solicitantul este
orientat către o profesie potrivită prin realizarea și implementarea planului de carieră, funcție de
cerințele pieței, fiind asistat de consilierul de orientare profesională. În activitatea de consiliere,
capacitatea de analiză, fixarea obiectivelor și competențelor individuale, joacă un rol
determinant. Obiectivul principal al consilierului este sprijinirea solicitantului să se evalueze el
însuși, să-și definească propriile obiective de carieră, să-și construiască și să implementeze
propriul plan de carieră. Consilierea face o evaluare în profunzime a profilului de personalitate a
dorințelor și a aspirațiilor solicitantului. Un rol determinant în activitatea de consiliere îl joacă
capacitatea de analiză, fixarea obiectivelor și competențelor de planificare individuală.
Consilierea este un proces de lungă durată care duce la dezvoltarea individului. Consilierul și
persoana consiliată parcurg împreună următoarele etape:
- identificarea trebuințelor reale ale solicitantului, stabilirea obiectivelor generale;
- stabilirea de comun acord a scopului consilierii, a etapelor ce urmează a fi parcurse și a
rezultatelor de atins în urma fiecărei etape;
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- alcătuirea bilanțului profesional, prin inventarierea a cât mai multor resurse ale solicitantului,
abilități, competențe, calificări, preferințe și a le pune în valoare;
- definirea proiectului profesional, adaptarea proiectului profesional la contextul pieței muncii;
- luarea deciziilor de către solicitant;
- alcătuirea planului de acțiune, prin întreprinderea unor serii de acțiuni: redactarea unui CV,
redactarea unei scrisori de intenție, pregătirea pentru interviu;
- implementarea planului de acțiune este o prelungire a actului de consiliere.
În munca de consiliere profesională sunt folosite următoarele instrumente:
o Interviul;
o Bilanțul profesional;
o Teste de interes profesional jvis, interoptions, Holland;
o Planul de dezvoltare personală și profesională (pdpp);
o Baterii de teste psihologice, aptitudini cognitive, btpac;
o Planul individual de acțiune;
o Curriculum vitae;
o Scrisoarea de intenție;
o Scrisoarea de mulțumire;
o Nomenclator de nivel național pentru ocupații COR;
o Standarde

ocupaționale,

profile

ocupaționale;
o Studii, statistici, prognoze privind oferta
și cererea pe piața muncii;
o Scala de personalitate EYSENCK;
o Software-ul

de

autoevaluare

și

consilierea profesională;
o Registrul național al furnizorilor de formare profesională al adulților;
o Monografii profesionale;
o Profile ocupaționale.
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1.3.1. INTERVIUL
Interviul este instrumentul de lucru, cel mai important și util în activitatea de consiliere.
Consilierul se află față în față cu consiliatul, într-un spațiu care asigură siguranța,
confidențialitatea, creându-se un climat de încredere între cele două părți implicate. Clientul
urmărește să se prezinte pe sine și problemele sale și să obțină informații. Consilierul răspunde
personalizat la cererile clientului, evaluează clientul, cu scopul luării unei decizii cu privire la
dezvoltarea în carieră.
Intervilul de consiliere diferă de discuție întrucât:
- scopul este specific;
- se focalizează pe unul sau mai multe subiecte;
- mediul de realizare al acestuia este un spațiu închis
prestabilit;
- rolurile sunt specificate;
- sunt evitate referirile din partea consilierului la experiențe sau opinii personale ;
- este importantă tăcerea ;
- durata este stabilită și limitată;
- există la final o concluzie, o constatare.
Interviul este o parte a unui lanț de întâlniri iar scopul este prestabilit: încadrarea pe piața forței
de muncă.
Cu ajutorul interviului se identifică problema pentru care se solicită consilierea
profesională. Interviul conduce la întocmirea bilanțului profesional sau a planului individual de
acțiune.

INTERVIUL
Nr.
ÎNTREBARE
RĂSPUNS
crt.
Considerați că este utilă folosirea Da, este util.
1.
acestui instrument în A.J.O.F.M.? -Realizează profilul profesional al clientului;
Vă rugăm detaliați.
-Facilitează
comunicarea,
cunoașterea
clientului;
-Ajută la culegerea de informații despre clienți.
Există
acest
instrument
de Da
2.
consiliere în A.J.O.F.M.?
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3.

4.

Se folosește acest instrument de Da
consiliere în A.J.O.F.M.? Vă rugăm -Pentru a transmite încredere, astfel obținem
detaliați.
informații despre client;
-Interviul structurat/definirea problemei;
clientului/nevoi, interese profesionale, puncte
tari/slabe, resurse, evaluare etc.
Există
probleme în aplicarea Nu
acestui instrument în A.J.O.F.M.?
Vă rugăm detaliați.

5.

Considerați că sunt necesare Nu
îmbunătățiri ale acestui instrument
de consiliere? Vă rugăm detaliați.

6.

Propuneri de îmbunătățire
instrumentului de consiliere.

a -

Acest instrument este utilizat în toate agențiile implicate în proiect și nu necesită
îmbunătățiri.
1.3.2. BILANȚUL PROFESIONAL
Bilanţul profesional este un proces complex de evaluare şi atestare a activităţii
profesionale de cunoaștere a resurselor și aptitudinilor profesionale ale clientului, care îl pot
ajuta în stabilirea pregătirii suplimentare (inițiere, recalificare). Se determină, astfel, posibilitățile
de evoluție profesională ale clientului, ținându-se cont de perspectivele pieței muncii.
Documentul elaborat de consilier furnizează informații privind competențele clientului, ajutând la
realizarea unui proiect profesional sau de formare profesională a acestuia. Proiectul profesional
este util în stabilirea traseului profesional.
A realiza un bilanț profesional înseamnă a inventaria cât mai multe din resursele unui
individ: abilități, competențe, calificări, preferințe și a le pune apoi în valoare.
Bilanțul profesional presupune două etape distincte:
o inventarierea resurselor care se face prin analize succesive ale: competențelor rezultate
din studii, rutei profesionale, experienței profesionale, realizărilor profesionale, analizei
profilului psihologic și a motivației care înseamnă trăsături de personalitate (puncte tari,
puncte slabe), relațiilor cu colegii, gradului de adaptabilitate. Inventarierea resurselor
presupune cunoașterea a ceea ce persoana știe să facă și a realizat în mod concret.
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Acest proces duce la identificarea unor resurse pe care individul poate că nu le-a
conștientizat. Activitățile se finalizează cu o sinteză care evidențiază punctele tari și
punctele slabe. Documentul rezultat este bilanțul profesional propriu-zis, document care
servește ca bază de pornire pentru realizarea proiectului profesional.
o

punerea lor în valoare.
Acest instrument este folosit în toate agențiile implicate în proiect. În cazurile în care

clientul nu se implică, există probleme în aplicarea lui.
BILANȚUL PROFESIONAL
Nr.
ÎNTREBARE
RĂSPUNS
crt.
1. Considerați că este utilă folosirea DA, este foarte important;
acestui instrument în A.J.O.F.M.? - Fără un bilanț profesional nu ai de unde
Vă rugăm detaliați.
cunoaște
istoricul,
ruta
profesională,
individuală;
- Astfel se realizează valorificarea experienței
profesionale și cunoașterea de sine;
- Util în stabilirea traseului profesional al
clientului.
acest
instrument
de DA
2. Există
consiliere în A.J.O.F.M.?
3. Se foloseste acest instrument de DA, este folosit pentru fiecare client în parte,
consiliere în A.J.O.F.M.? Vă rugăm în activitatea de evaluare și autoevaluare, cu
detaliați.
definirea
de
obiective
personale
și
profesionale;
- Se evaluează studii, calificari, specializări,
aptitudini, competențe, deprinderi practice,
experiența profesională în muncă.
- Definirea de obiective personale și
profesionale.
Există
probleme
în
aplicarea
UNEORI
4.
acestui instrument în A.J.O.F.M.? Prin lipsa dorinţei de implicare a clientului.
Vă rugăm detaliați.
5. Considerați că sunt necesare
îmbunătățiri ale acestui instrument
de consiliere ? Vă rugăm detaliați.
de
îmbunătățire
a
6. Propuneri
instrumentului de consiliere.
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1.3.3. TESTE DE INTERES PROFESIONAL JVIS, INTEROPTIONS, HOLLAND
În activitatea de consiliere profesională sunt utilizate teste și chestionare ca mijloace
ajutătoare în acest proces.
- teste de aptitudini (intelectuale, verbale, numerice, de raționament, viteza reacțiilor
pentru evidențierea talentelor speciale);
- teste de personalitate;
- teste de interese și nevoi speciale;
- teste de aptitudini;
- teste de deprinderi și stiluri de învățare;
- teste de relaționare interpersonală;
- teste cu privire la imaginea de sine;
- teste cu privire la luarea deciziilor;
- teste pentru categorii speciale de indivizi;
- teste psihologice.
Testul este o modalitate de măsurare și evaluare obiectivă a unor eșantioane de
comportament ale indivizilor prin oferirea de răspusuri corecte sau incorecte la anumite sarcini
de lucru.
Aceste instrumente de lucru pot ajuta clienții în:
-

cunoașterea

mai

deplină

a

aptitudinilor

personale,

abilităților,

deprinderilor

și

cunoștințelor;
-

găsirea filierei de formare profesională;

-

identificarea alternativelor ocupaționale;

-

conturarea pozitivă și realistă a imaginii de sine;

-

identificarea surselor de insatisfacție profesională, a incompatibilitații sau dificultății de
relaționare socială și de asumare a diferitelor roluri.
Prin aplicarea diferitelor teste şi chestionare sunt identificate/evaluate aspecte esenţiale

ale individului precum: personalitatea, aptitudinile şi interesele.
Evaluarea intereselor profesionale ale clienților este un element definitoriu în orientarea
privind cariera profesională, în identificarea aptitudinilor și abilităților clienților.
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Testul HOLLAND. Teoria deciziei profesionale a lui Holland constă în faptul că
efectuarea de alegeri în plan profesional este o extensie a personalității oricărui individ care
găsește un mod particular de dezvoltare a carierei sale și calea de a se afirma prin interesele și
valorile sale. Holland afirmă că în măsura în care caracteristicilor de personalitate le corespund
mai multe aspecte ale acelorași medii de muncă, putem vorbi de prezența sau lipsa satisfacțiilor
în muncă.
Holland trage concluzia că:
- indivizii posedă combinații diferite de trăsături individuale specifice;
- oamenii au anumite trăsături relative stabilizate după periada adolescenței;
- alegerea ocupației reprezintă un mod de expresie a personalității;
- satisfacția, stabilitatea și statutul profesional depinde de congruența între propria personalitate
și mediul de exercitare a muncii;
- majoritatea indivizilor pot fi împărțiți în șase tipuri de personalitate și tot atâtea tipuri de medii
de muncă: realist, investigativ, artistic, social, întreprinzător și convențional;
- indivizii aspiră către acele medii de muncă și activități care le permit să-și pună în valoare
calitățile și valorile personale;
- exercitarea cu succes a unei ocupații/profesii cere anumite combinații de trăsături, caracteristici
din partea indivizilor. Aceste combinații (de aptitudini, interese, temperamente, atitudini, valori)
sunt relativ similare la diferitele persoane care exercită aceleași ocupații;
- rezultatele evaluării prin teste psihologice ale trăsăturilor/caracteristicilor indivizilor și analizei
setului de factori care condiționează succesul într-o anumită ocupație a celor care deja o
exercită, pot constitui o bază pentru a
identifica ocupația potrivită pentru o anumită
persoană sau omul potrivit pentru un anumit

loc

de muncă.
Testul HOLLAND este un chestionar
interese,

cu

ajutorul

căruia

de

persoana

consiliată poate estima domeniul de muncă
potrivit. Este un test ușor de aplicat și se
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utilizează în unele agenții implicate în proiect.
Interoptions este un program de consiliere profesională, în limba română, realizat de un
grup de psihologi canadieni pentru Ministerul Muncii, Familiei, Protecție Sociale și Persoanelor
Vârstnice și este adecvat catalogului ocupațiilor din țara noastră.
Acest program este utilizat în agențiile de ocupare a forței de muncă dar este aplicat
atunci când clienții au cunoștințe de utilizare a calculatorului și acceptă și înțeleg utilitatea
testului.
Testul necesită timp de lucru îndelungat în parcurgerea tuturor etapelor și este nevoie de
îmbunătățirea lui precum și de transferul pe suport electronic de actualitate (DVD).
JVIS a fost elaborat de psihologul clinician Douglas N. Jackson (1929-2004) din USA.
Instrumentul (publicat în 1977) este utilizat atât în facilitarea deciziilor cu privire la alegerea
filierelor de educație și formare cât și pentru sprijinirea procesului de planificare a carierei.
Jackson are o concepție originală în procesul de măsurare a intereselor în scopul
sprijinirii clienților pentru a lua decizii cu privire la educație și muncă.
Misiunea principală a chestionarului de interese este de a-i sprijini pe elevi, studenți și
adulți în procesul de planificare a educației și formării personale.
JVIS oferă posibilitatea identificării informațiilor relevante pentru client din sfera
intereselor care să-i permită elaborarea unui plan individual de educație și formare, cât și să-i
faciliteze luarea deciziilor realiste cu privire la dezvoltarea carierei sale. Scalele și profilele cu
care operează JVIS sunt următoarele:
- 34 scale de Interese de Bază (BI);
- 10 Teme Ocupaţionale Generale (GOT);
- Scale pentru Indicii de Administrare (AI);
- Corespondenţa cu principalele profile academice de nivel universitar (17 domenii);
- Corespondenţa cu principalele categorii ocupaţionale (32 categori ocupaționale).
Măsurarea propriu-zisă a sistemului de interese ale clienţilor presupune efectuarea de
alegeri forţate (metodă care elimină sursa răspunsurilor influenţate unele de altele şi de
stereotipurile social dezirabile), în funcţie de preferinţele personale (care activitate place mai
mult, eventual displace mai puţin) din fiecare pereche de afirmaţii despre activități sau situații
care au legătură cu muncă.
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Există 289 de astfel de perechi de afirmaţii (relativ independente şi care, uneori se referă
la situaţii foarte diferite) în total 578 de itemi. Procesul de alegere a celor mai relevanţi itemi
pentru acest chestionar a presupus operarea de selecţii succesive din peste 3000 de itemi.
Dintre cele 34 scale de interese de bază, 8 se referă la preferinţe legate de stilul de
muncă, iar 26 sunt centrate pe evaluarea intereselor legate de diferite roluri specifice muncii.
Scalele care se referă la stilul muncii vizează, preferinţa pentru a lucra într-un anumit
mediu sau a lucra într-o situaţie în care un anumit mod de comportament este o normă
(Jackson, 1977).
Scalele care sunt asociate diferitelor roluri specifice muncii se referă la preferinţele pentru
activităţi asociate anumitor grupuri de ocupaţii.
Raportul JVIS destinat clientului:
- îi recomandă acestuia paşii de făcut după administrarea chestionarului de interese;
- îi furnizează scurte descrieri ale ocupaţiilor similare cu structura sa de interese;
- îi semnalează sursele suplimentare de auto-informare;
- îi sugerează o strategie de auto-cunoaștere luarea deciziei și planificarea dezvoltării carierei.
Forma completă a chestionarului conţine:
- Manualul cu instrucţiunile de aplicare a chestionarului, foi de răspuns (utilizate pentru scanare
şi prelucrare automată);
- Broşura (reutilizabilă) cu chestionarul de lucru;
- Răspunsurile necesare scorării manuale;
- Foi pentru realizarea profilului etc.
Durata de administrare a chestionarului este de aproximativ 45-60 minute.
Prelucrarea rezultatelor obţinute de client se poate face manual (în aproximativ 10 - 15
minute, doar pentru Scala de Interese de Bază) sau automat (electronic) prin scanarea foilor de
răspuns. Interpretarea chestionarului are durate foarte variabile, în funcţie de tipul raportului
oferit clientului (scurt, detaliat, însoţit sau nu de explicaţiile consilierului).
Testul de interese JVIS este un instrument eficient de măsurare a intereselor personale,
util în luarea și clarificarea deciziilor în carieră. Datele din care rezultă profilurile ocupaționale în
România sunt formate pe baza a peste 82.000 de chestionare JVIS, aplicate pentru un număr
de 350 de ocupații din România, cu sprijinul Băncii Mondiale și a Ministerului Muncii. JVIS se
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compune dintr-un caiet de testare de unică folosinţă, de pe care clientul citeşte itemii
chestionarului şi pe care notează, în dreptul fiecărui item, răspunsul său. În cazul optării pentru
administrarea chestionarului în varianta sa electronică, precum şi pentru gestionarea bazei de
date şi a raporturilor rezultate în urma testării este necesar accesul la internet şi identificarea cu
numele de utilizator şi parolă.
Testul de interese JVIS nu se aplică în agențiile de ocupare, el există însă pe o platformă
a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției sociale și Persoanelor Vârstnice, desi, o parte din
personal, a fost instruit în aplicarea lui.
Se recomandă transferarea în agențiile de ocupare a forței de muncă și instruirea
consilierilor în utlizarea acestuia.
TESTE DE INTERES PROFESIONAL JVIS, INTEROPTIONS, HOLLAND
Nr.

ÎNTREBARE

RĂSPUNS

crt.
1.

Considerați că este utilă folosirea - Da, evaluarea privind interesele profesionale
acestui instrument în A.J.O.F.M.? ale clienților, este un element definitoriu în
Vă rugăm detaliați.
orientarea privind cariera profesională;
- Este util în identificarea aptitudinilor și
abilitaților persoanelor aflate în căutarea unui
loc de muncă;
- Ajută și în evaluarea psihologică a clienților.

2.

Există
acest
instrument
consiliere în A.J.O.F.M.?

3.

Se folosește acest instrument de
consiliere în A.J.O.F.M.? Vă rugăm
detaliați.
Există
probleme în aplicarea
acestui instrument în A.J.O.F.M.?
Vă rugăm detaliați.

4.

de Da
INTEROPTIONS; HOLLAND
- Se foloseste, atunci cand clientul acceptă și
înțelege, utilitatea acestui instrument.
- DA,
-lipsesc calculatoare care ar putea fi utilizate
de clienții SPO;
- DA,
- când clientul nu înțelege enunțul textului și
nu știe să utilizeze calculatorul;
- Holland-ul este ușor de aplicat;
- InterOptions nu are aceeași deschidere,
aplicația este greoaie;
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5.

6.

- JVIS există pe o platformă a Mnisterului
Muncii dar nu se folosește în agenții;
- Testele de interes profesional, pot fi aplicate
doar unor persoane, cu un anumit nivel de
instruire și dispoziție în a parcurge toate
etapele.
Considerați că sunt necesare -InterOptions
generează
multe
opțiuni
îmbunătățiri ale acestui instrument profesionale;
de consiliere ? Vă rugăm detaliați
- Nu
- nu instrumentul este problema, ci
lipsa dotărilor cu calculatoare și de
adaptare la programul acestora.
Propuneri
de
îmbunătățire
a InterOptions trebuie actualizat.
instrumentului de consiliere.

1.3.4. PLANUL DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI PROFESIONALĂ (PDPP)
Planul de Dezvoltare Personală și Profesională este un instrument util și eficient în
planificarea carierei unei persoane.
Planul de Dezvoltare Personală include activități care au scopul de a îmbunătăți starea de
conștientizare, depășirea barierelor și identificarea abilităților, contribuind astfel la realizarea
aspirațiilor personale ale clienților. Consilierul este un ghid, care sprijină acest proces fără să
impună soluții sau metode. El încurajează și susține prin identificarea de resurse proprii fiecărui
individ care are nevoie să depășească diverse stări de situații, cu care se confruntă în evoluția
personală și profesională. Consilierul ghidează, susține și încurajează clientul, prin intermediul
unor tehnici și instrumente specifice în vederea conștientizării de către client a punctelor critice
din existența proprie și a posibilităților de depășire a situațiilor neconvenabile. Consilierul acordă
respect și încredere capacității celor care i se adresează, în vederea identificării de către
aceștia, a soluțiilor constructive pe care le au la dispoziție și despre care trebuie să devină
conștienți.
Planul de dezvoltare personală și profesională (PDPP) are următoarea structurӑ:
autoevaluare (autocunoaștere, stabilirea priorităților și a obiectivelor majore), rezultat dorit, plan
de acțiune (pași de urmat pentru atingerea obiectivului), evaluare, autoevaluare (evaluare riscuri
posibile).
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Scopul PDPP este să:
• definească
• decidă

obiectivele
ce

este

personale
de

pe

făcut

termen
pentru

scurt
atingerea

şi

pe

termen

acestor

lung;

obiective;

• să identifice, să analizeze şi să înţeleagă propriile puncte tari şi punctele slabe;
• reflecteze asupra şi să ia parte activ în planificarea şi dezvoltarea abilităţilor personale;
• îi facă mai eficienţi în îndeplinirea sarcinilor.
Rezultate obținute prin realizarea Planului de Dezvoltare Personală sunt: îmbunătăţirea
auto-conştientizării punctelor tari şi a punctelor slabe, direcţiilor necesare pentru schimbare,
creşterea responsabilizării individuale.
Cel mai util instrument de analiză personală și profesională este analiza SWOT.
Componentele PDPP sunt:
- componenta descriptivă care presupune descrierea experienței profesionale a
persoanei, calificările certificate obținute, dar și calificările fără certificare obținute în cadrul unor
formări în mediul non-formal (diverse programe, ONG-uri, sau alte situații de formare).
Experiența profesională face referire la toate activitățile și abilitățile profesionale acumulate în
cadrul activității profesionale. Toate aceste elemente se vor regăsi în cadrul CV-ului personal și
în cadrul portofoliului profesional personal (certificate, diplome, recomandări, contracte,
adeverințe). Instrumente specifice componentei sunt CV-ul și portofoliul profesional.
- componenta analitică include aspecte ce țin de autocunoașterea care se realizează cu
ajutorul testelor psihologice (de aptitudini, personalitate, interese) și de analiză a competențelor
și experienței profesionale. Cel mai util instrument de analiză personală și profesională este
analiza SWOT care oferă o viziune de ansamblu asupra experienței profesionale, este punctul
de plecare în stabilirea obiectivelor de dezvoltare, oferă o parte din elementele necesare CVului.
Conceptul de planificare pentru dezvoltare personală se referă la crearea unui plan de
acţiune care are la bază: conştientizarea situaţiei, reflectarea asupra situaţiei, stabilirea
scopurilor şi stabilirea unui plan de acţiune pentru dezvoltare personală în contextul fie a cariere,
educaţie, sau de dezvoltare personală.
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Planul de dezvoltare personală ajută la stabilirea obiectivelor pe termen scurt, mediu sau
lung și a strategiilor de acțiune ale clientului, este utilizat și atunci când
persoanelor le lipsește motivația și au o stima de sine scăzută sau ii
ajută să cunoască ce abilități și cunoștințe au nevoie pentru ocuparea
unui post.
Acest instrument este folosit în cadrul agențiilor și este considerat util pentru
monitorizarea clientului.
PLANUL DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI PROFESIONALĂ (PDPP)
Nr.
ÎNTREBARE
RĂSPUNS
crt.
1. Considerați că este utilă folosirea Da, este util.
acestui instrument în A.J.O.F.M.? - fără un PDPP, nu ajungi strategic la o
Vă rugăm detaliați.
finalitate în activitatea de consiliere;
- cu ajutorul PDPP se identifică motivația
clientului pentru a se dezvolta;
- PDPP este util pentru monitorizarea eficientă
a clientului;
- PDPP poate fi dezvoltat pentru persoanele
cărora li s-a câștigat încrederea și sunt dispuse
să se ajute singure.
acest
instrument
de Da, este cuprins în Fișa de evaluare a
2. Există
consiliere în A.J.O.F.M.?
clientului.
3. Se folosește acest instrument de DA
consiliere în A.J.O.F.M.? Vă rugăm - Pentru a vedea ce trebuie îmbunătățit, de ce
detaliați.
cunoștințe și abilități ar avea nevoie clientul
(analiza SWOT);
- Pentru stabilirea obiectivelor (termen
scurt/mediu/lung) și a strategiilor de acțiune.
probleme în aplicarea DA
4. Există
acestui instrument în A.J.O.F.M.? - Atunci când persoanelor le lipsește motivația
Vă rugăm detaliați
și au o stimă de sine scăzută.
Considerați că sunt necesare Nu
5. îmbunătățiri ale acestui instrument
de consiliere ? Vă rugăm detaliați.
6. Propuneri
de
îmbunătățire
a
instrumentului de consiliere

47

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

1.3.5. BATERII DE TESTE PSIHOLOGICE, APTITUDINI COGNITIVE BTPAC
Bateria de teste psihologice de aptitudini cognitive (BTPAC) cuprinde 23 de teste
psihologice de aptitudini cognitive. Aptitudinile cognitive sunt cei mai stabili și puternici factori
implicați în performanțe. Stabilirea aptitudinilor măsurate de BTPAC s-a bazat pe două surse de
informații:
1 clasificările aptitudinilor existente în literatură de specialitate (Carroll, Fleishman);
2 lista de aptitudini la care face referire Catalogul Ocupațiilor din România (COR 2000) și Profile
Ocupaționale (1998-2000).
Prin corelarea acestor surse a rezultat un număr de opt aptitudini cognitive: abilitatea
generală de învățare, aptitudinea verbală, aptitudinea numerică, aptitudinea spațială, aptitudinea
de percepție a formei, abilități funcționărești, rapiditatea în reacții, capacitatea decizională.
Fiecare din cele opt aptitudini cognitive, sunt aplicate într-o serie de teste.
Aplicația BTPAC, compară profilul aptitudinal individual cu profilul oricărei ocupații.
BTPAC măsoară aptitudinile cognitive, adică principalele noastre capacităţi endogene de
prelucrare a informaţiei. Orice sarcină pe care trebuie să o executăm, necesită prelucrare de
informaţie. Cantitatea şi complexitatea procesării de informaţie variază în funcţie de natura
sarcinii, dar prelucrările informaţionale sunt tot timpul prezente. Aptitudinile cognitive sunt cei
mai stabili şi puternici factori implicaţi în performanţe.
Dobândesc caracterul de aptitudini cognitive acele abilităţi care sunt relativ stabile în timp
şi mai puţin contaminate de cunoştinţe.
Versiunea soft a BTPAC este disponibilă atât în variantă online necesitând conexiune
Internet şi obţinerea dreptului de utilizare, cât şi în variantă offline care necesită instalarea de pe
un CD. Programul prezintă cele 23 de teste disponibile şi în varianta creion - hârtie, patru dintre
acestea necesitând pentru parcurgere prezenţa unui operator. Testele BTPAC sunt etalonate
pentru populaţia cu vârsta între 12 şi 50 de ani. Varianta soft a BTPAC permite compararea
computerizată a aptitudinilor angajatului cu cele necesare profesiei dorite conform cerințelor
existente in COR. Varianta soft asigură avantajul unei cotări rapide şi facile a rezultatelor
realizate automat de calculator şi compararea imediată a profilului individual cu cel al meseriei.
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BATERIE DE TESTE PSIHOLOGICE APTITUDINI COGNITIVE BTPAC
Nr.
ÎNTREBARE
RĂSPUNS
crt.
1 Considerați că este utilă folosirea DA
acestui instrument în A.J.O.F.M.? Ajută la realizarea profilului psihologic al
Vă rugăm detaliați.
clientului.
acest
instrument
de Da
2 Există
consiliere în A.J.O.F.M.?
3 Se folosește acest instrument de Da, atunci cand clientul acceptă și înțelege
consiliere în A.J.O.F.M.? Vă rugăm utilitatea lui.
detaliați.
probleme în aplicarea - Da, pentru că lipsesc calculatoarele pe care
4 Există
acestui instrument în A.J.O.F.M.? să lucreze clienții;
Vă rugăm detaliați.
- Da, când clientul nu înțelege enunțul textului
și nu știe să utilizeze calculatorul;
- Da, durata mare pentru aplicare (min.
2h/pers);
- Persoanele nu sunt dispuse în realizarea
acestor teste.
5 Considerați că sunt necesare - Este standardizat;
îmbunătățiri ale acestui instrument - Da. Testul este greu de aplicat, pentru că,
de consiliere ? Vă rugăm detaliați.
enunțul este dificil de înțeles și timpul de
aplicare al acestuia este foarte mare.
de
îmbunătățire
a - Formulări adecvate unui nivel de cunoștințe
6 Propuneri
instrumentului de consiliere.
scăzut și reconfigurarea pe timp mai scurți;
- Realizarea unei baterii de teste care să ajute
la orientarea către programele de formare
profesională.
BTPAC există în agenții pe casete video dar trebuie îmbunătățit datorită actualizării
Catalogului Ocupațiilor din România (COR). De asemenea, acestea trebuie transferate pe DVD.
Există varianta SOFT, ea ar putea fi achiziționată de către A.N.O.F.M. și distribuită în agențiile
județene pentru ocuparea forței de muncă.
1.3.6. PLANUL INDIVIDUAL DE ACȚIUNE
Planul de acțiune este punctul de pornire al șomerului pentru reintegrarea pe piața
muncii. Acesta stabilește acțiunile și mijloacele pe care le va utiliza șomerul pentru realizarea
obiectivului sau profesional.
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Consilierul ajută șomerul:
- să iși evalueze situația;
- să stabilească parcursul și eventualele obstacole pe care le poate întâlni până la obiectivul lui
final;
- să aleagă acțiuni ca să ii permită să iși realizeze obiectivului.
Planul de acțiune este un produs comun al consilierii fiind un document oficial de lucru
semnat de ambele părți. Planul individual de acțiune se întocmește pe baza rezultatelor,
discuțiilor individuale și a testelor efectuate clienților. Astfel, clienții acționează pe baza propriilor
decizii în atingerea obiectivelor propuse.
Planul conține mai multe obiective formulate și acțiunile necesare realizării fiecărui
obiectiv în parte. Consilierul trebuie să se asigure că solicitantul a înțeles bine sensul acțiunilor
prevăzute în plan și că poate să le ducă la îndeplinire.
Un plan de acțiune este un plan personal, care identifică scopurile şi obiectivele pe
termen scurt și lung, precum si cursurile de formare profesională necesare. Planul de acțiune
trebuie să fie realist, să ia în considerare obstacolele și oportunitățile pieței muncii. Planul de
acțiune trebuie să fie realizabil, să fie alese acțiuni pe baza profilului, a evaluării și autoevaluării
persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă. Clientul acționează pe baza propriilor decizii în
atingerea obiectivelor sale.
La întocmirea planului individual de acțiune sunt întreprinse activitățile:
 redactarea unui CV;
 redactarea unei scrisori de intenție;
 redactarea unei scrisori de mulțumire;
 pregătirea pentru interviul de selecție;
 învățarea tehnicilor de căutarea unui loc de muncă;
 pregătirea pentru începerea lucrului;
 pregătirea pentru păstrarea locului de muncă.
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PLANUL INDIVIDUAL DE ACȚIUNE
Nr.
ÎNTREBARE
RĂSPUNS
crt.
1 Considerați că este utilă folosirea DA
acestui instrument în A.J.O.F.M.? - Clientul să acționeze pe baza propriilor
Vă rugăm detaliați.
decizii, să iși stabilească pașii pe care îi va
parcurge;
- Este util pentru ca planul de acțiune
urmează autoevaluării, evaluării profesionale;
- Fără un plan nu ajungi strategic la o
finalitate;
- Util în formularea obiectivelor scopurilor
clientului. Deschide/facilitează accesul pe
piața muncii.
acest
instrument
de Da, este cuprins în Fișa de evaluare a
2 Există
consiliere în A.J.O.F.M.?
clientului
3 Se foloseste acest instrument de DA
consiliere în A.J.O.F.M.? Vă rugăm - Pașii care vor fi urmați de client pentru
detaliați.
rezolvarea problemelor, atingerea scopului;
- Faptul ca merge la interviu sau se înscrie la
un curs etc. se face pe baza acestui plan pe
care și-l face și îl parcurge pas cu pas.
probleme în aplicarea NU, în construcția planului;
4 Există
acestui instrument în A.J.O.F.M.? DA, în aplicarea lui apar factori perturbatori;
Vă rugăm detaliați.
DA, când clientul nu este motivat să
acționeze sau se complace în situația de
moment.
5 Considerați că sunt necesare Nu
îmbunătățiri ale acestui instrument
de consiliere ? Vă rugăm detaliați.
de
îmbunătățire
a
6 Propuneri
instrumentului de consiliere.
Planul individual de acțiune se folosește în toate agențiile de ocupare a forței de muncă
implicate în proiect și nu necesită îmbunătățiri.
1.3.7. CURRICULUM VITAE
Curriculum Vitae (CV) se fundamentează pe autobiografia înţeleasă ca o relatare scrisă
de o persoană, despre evenimentele esenţiale din viaţa sa. Autobiografia este văzută ca un
produs individual, o reflectare personală a experienţei de viaţă, dar şi ca o oglindă a vieţii sociale
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(Chelcea, 2001), o punere în lumină a modelelor de gândire, de manifestare a afectivităţii și
comportamentului, surprinse în anumite momente ale evoluţiei individuale şi într-un anumit
context social.
Redactarea CV-ului urmăreşte trezirea interesului angajatorului, astfel încât solicitantul să
fie invitat la interviul de angajare. Consilierul, prin metoda discuției, facilitează consiliaților
depistarea caracteristicilor de bază a unui CV reușit.
În legatură cu redactarea curriculum vitae s-au impus anumite caracteristici care ar trebui
să fie respectate:
-

dimensiunea curriculum vitae depinde în mare măsură de cerințele funcției pentru care
este prevăzut;

-

aspectul: scrierea îngrijită, să nu fie scris de mână;

-

stilul: redactarea să fie fără greșeli iar parcursul educațional și profesional al candidatului
trebuie să se facă fără o intenție evidentă de promovare.
Curriculum vitae trebuie să aibă un caracter puternic personal. Personalitatea

candidatului trebuie să rezulte din curriculum, să existe exprimări personale și să nu aibă o
forma rece și impersonală. Curriculum vitae trebuie să fie adaptat fiecărui post vizat. El va fi
însoțit

întotdeauna de o scrisoare de intenție sau de motivatie, după caz. Candidații care

prezintă un video - CV au șanse mult mai mari de a obține un post.
Redactarea unui Curriculum Vitae reprezintă un pas important atunci când o persoană își
caută un loc de muncă. CV-ul este primul contact cu viitorul angajator. De aceea, el trebuie să
atragă atenția cititorului și să demonstreze de ce ar merita să fie intervievat.
Cel mai utilizat CV este cel Europass, deoarece permite prezentarea calificărilor
aptitudinilor și competențelor într-o ordine logică.
CV-ul este redactat de solicitanți împreună cu consilierii de ocupare din SPO.
CURRICULUM VITAE
Nr
ÎNTREBARE
RĂSPUNS
crt
1 Considerați că este utilă folosirea DA
acestui instrument în A.J.O.F.M.? - Pentru o rapidă aplicare pentru un loc de
Vă rugăm detaliați.
muncă;
- Este util pentru evaluare și autoevaluare.
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2
3

4

5

6

Există
acest
instrument
de
consiliere în A.J.O.F.M.?
Se foloseste acest instrument de
consiliere în A.J.O.F.M.? Vă rugăm
detaliați.
Există
probleme în aplicarea
acestui instrument în A.J.O.F.M.?
Vă rugăm detaliați
Considerați că sunt necesare
îmbunătățiri ale acestui instrument
de consiliere ? Vă rugăm detaliați.
Propuneri
de
îmbunătățire
a
instrumentului de consiliere.

Da
DA
Se
folosește
autoevaluare.
Nu

pentru

evaluare

și

Nu

-

Este un instrument util în activitatea de consiliere și se folosește în toate instituțiile SPO.
Este un instrument standardizat și nu necesitӑ ȋmbunӑtӑţiri.
1.3.8. SCRISOAREA DE INTENȚIE
Scrisoarea de intenție este primul instrument analizat de personalul care realizează
recrutarea pentru un post. Ea trebuie să convingă evaluatorii să analizeze și CV-ul.
Scrisoarea de intenție este o formă succintă de auto-caracterizare a calităţilor, intereselor
şi motivaţiei unui candidat care solicită un post. Aceasta va fi personalizată, astfel încât să
devină evident faptul că a fost special concepută pentru slujba respectivă.
În alcătuirea scrisorii de intenție se vor respecta aceleaşi reguli ca în cazul CV-uli dar
existӑ şi unele caracteristici specifice.
Atunci când se întocmește o scrisoare de intenție trebuie să se țină seama de
următoarele reguli:
- scrisoarea de intenție nu este obțională, ea este obligatorie, candidatul poate fi respins dacă
are numai CV-ul;
- scrisoarea de intenție este întotdeauna însoțită de un CV;
- scopul scrisorii este de a fi citit CV-ul;
- scrisoarea va fi maxim de o pagină;
- va avea un conținut clar, precis și scurt;
- va încadra fiecare idee într-un paragraf separat;
- scrisoarea trebuie personalizată pentru fiecare post.
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Scrisoarea de intenție este instrumentul care oferă argumente în ocuparea unui post. Ea
însoțește Curriculum Vitae și oferă informații generale despre persoana care solicită angajarea.
Ea trebuie formulată într-un stil direct și cât mai atractiv pentru a produce o impresie puternică
angajatorului, în vederea obținerii interviului pentru angajare.
SCRISOARE DE INTENȚIE
Nr.
ÎNTREBARE
RĂSPUNS
crt.
1 Considerați că este utilă folosirea Da
acestui instrument în A.J.O.F.M.? - este unul din elementele de marketing
Vă rugăm detaliați.
profesional care trebuie cunoscut atunci când îți
dorești un loc de muncă, cu atât mai mult dacă
vorbim despre un angajator la care îți dorești să
lucrezi;
- facilitează accesul pe piața muncii.
acest
instrument
de Da
2 Există
consiliere în A.J.O.F.M.?
3 Se foloseste acest instrument de Da
consiliere în A.J.O.F.M.? Vă rugăm
detaliați.
probleme în aplicarea Nu
4 Există
acestui instrument în A.J.O.F.M.?
Vă rugăm detaliați.
5 Considerați că sunt necesare Nu
îmbunătățiri ale acestui instrument
de consiliere ? Vă rugăm detaliați.
6 Propuneri de îmbunătățire a
instrumentului de consiliere
Este un instrument de lucru util, se folosește în centrele de consiliere și nu necesită
îmbunătățiri.
1.3.9. SCRISOAREA DE MULȚUMIRE
Scrisoarea de mulțumire este un instrument de consiliere folosit de client după obținerea
interviului. Prin ea, clientul reafirmă dorința sa de angajare potențialului angajator.
SCRISOARE DE MULȚUMIRE
Nr.
ÎNTREBARE
crt.
1 Considerați că este utilă folosirea DA
54

RĂSPUNS

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

2
3

4

5

6

acestui instrument în A.J.O.F.M.? Vă - este util să știm să mulțumim politicos, chiar
rugăm detaliați.
și atunci când interacționăm pe piața muncii
cu potențialii angajatori.
Există
acest
instrument
de Da
consiliere în A.J.O.F.M.?
Se folosește acest instrument de Când este cazul.
consiliere în A.J.O.F.M.? Vă rugăm
detaliați.
Există probleme în aplicarea acestui Lipsa de interes a clientului.
instrument în A.J.O.F.M.? Vă rugăm
detaliați.
Considerați
că
sunt
necesare Nu
îmbunătătățiri ale acestui instrument
de consiliere ? Vă rugăm detaliați.
Propuneri de îmbunătățire a
instrumentului de consiliere.
Este un instrument util, se folosește doar când clienții manifestă interes.

1.3.10. NOMENCLATOR DE NIVEL NAȚIONAL PENTRU OCUPAȚII COR
Clasificarea Ocupațiilor din România reprezintă un sistem de identificare, ierarhizare și
codificare a tuturor ocupațiilor din România, a fost elaborat de Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în colaborare cu Institutul Național de Statistică, cu
alte ministere și instituții publice interesate și aprobate prin Hotărâre de Guvern (e-Direct)
COR (Clasificarea Ocupațiilor din România), este un nomenclator apărut în anul 1995. În
prezent, în nomenclator sunt cuprinse un număr de peste 3.800 de ocupații, numărul lor
modificându-se permanent, în funcție de schimbările de pe piața muncii.
Există în format electronic (www.rubinian.com).
NOMENCLATOARE DE NIVEL NAȚIONAL PRIVIND OCUPAȚIILE; COR
Nr.
ÎNTREBARE
RĂSPUNS
crt.
1 Considerați că este utilă folosirea Da
acestui instrument în A.J.O.F.M.? Vă - pentru emiterea recomandărilor și pentru
rugăm detaliați.
delimitarea nivelului de competențe.
2 Există acest instrument de consiliere Da
în A.J.O.F.M.?
3 Se folosește acest instrument de Da
consiliere în A.J.O.F.M.? Vă rugăm
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4

5

detaliați.
Există probleme în aplicarea acestui Nu
instrument în A.J.O.F.M.? Vă rugăm
detaliați
Propuneri
de
îmbunătățire
a - Actualizare conform evoluției, meseriilor pe
instrumentului de consiliere.
piata forței de muncă.
Este un instrument de lucru util în activitatea de consiliere care necesită actualizări doar

când apar noi ocupații pe piața forței de muncă.
1.3.11. STANDARDE OCUPAȚIONALE
Standardele ocupaționale sunt documente care descriu activitățile și sarcinile profesionale
specifice ocupațiilor dintr-o arie ocupațională și reperele calitative asociate îndeplinirii cu succes
a acestora, în concordanță cu cerințele pieței muncii.
Standardele ocupaționale se focalizează pe ceea ce trebuie să se realizeze pentru a
atinge rezultatele așteptate, într-o activitate profesională și nu pe modalitățile de obținere a
acestora.
Standardele ocupaționale sunt declarații privind deprinderile practice, cunoștințele
teoretice și capacitatea de înțelegere necesare unui individ pentru a îndeplini standardele cerute
la angajare.
Standardele Ocupaționale definesc principalele roluri și responsabilități dintr-un domeniu
de activitate. Ele oferă o descriere clară a ceea ce se așteaptă de la angajați. Standardele
Ocupaționale cuprind o descriere detaliată a sarcinilor, cunoștințelor și aptitudinilor necesare
pentru o prestație eficientă la locul de muncă incluzând responsabilitățile legale.
Calificarea este documentul standard care descrie rezultatele învățării în concordanță cu
cerințele pieței, specificate în standardul ocupațional.
Standardul Ocupațional este evaluarea competențelor într-o activitate profesională
specifică, descrie ceea ce o persoană, angajată într-o anumită ocupație, trebuie să poată să
facă și să demonstreze că poate face.
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STANDARDE OCUPAȚIONALE
Nr.
ÎNTREBARE
crt.
1 Considerați că este utilă folosirea acestui
instrument în A.J.O.F.M.? Vă rugăm detaliați.
2 Există acest instrument de consiliere în
A.J.O.F.M.?
3 Se folosește acest instrument de consiliere
în A.J.O.F.M.? Vă rugăm detaliați.
4 Există probleme în aplicarea acestui
instrument în A.J.O.F.M.? Vă rugăm detaliați.
5 Considerați că sunt necesare îmbunătățiri
ale acestui instrument de consiliere? Vă
rugăm detaliați.
6 Propuneri de îmbunătățire a instrumentului
de consiliere.

RĂSPUNS
Da
Da
Da
Nu
Da
Sunt necesare actualizări.

Acest instrument de lucru este util și folosit în activitatea de consiliere din cadrul instiuțiilor
SPO, iar actualizarea lor se face de către instituții specializate (www.anc.edu.ro).
1.3.12. STUDII, STATISTICI, PROGNOZE PRIVIND OFERTA ȘI CEREREA PE PIAȚA MUNCII
Piața muncii este acel mediu economic și social în care se întâlnesc ofertanții și solicitanții
de forță de muncă. Ea este o componentă a economiei de piață.
Statisticile privind piața muncii sunt esențiale pentru multe politici ale UE după
introducerea unui capitol privind ocuparea forței de muncă în Tratatul de la Amsterdam din 1997.
Rata de ocupare a forței de muncă, cu alte cuvinte procentul de persoane angajate din totalul
populației în vârstă de muncă, este un indicator social cheie utilizat în scopuri analitice pentru
studiul evoluțiilor de pe piețele muncii.
Statisticile privind ocuparea forței de muncă pot fi folosite în analize diverse, inclusiv în
studii macroeconomice privind forța de muncă, în calitatea sa de factor de producție, privind
productivitatea sau competitivitatea. Acestea pot fi, de asemenea, utilizate pentru a studia o
serie de aspecte sociale și comportamentale legate de situația ocupării unei anumite persoane,
cum ar fi integrarea socială a minorităților sau ocuparea ca sursă de venit pentru gospodării
(http://ec.europa.eu/e)
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Piața muncii include probleme legate de ocupare, şomaj şi calitatea muncii, de
productivitate, câștiguri și costul muncii.
Ministerul Muncii are responsabilitatea de a elabora politicile de ocupare a forței de
muncă, strategiile, programele și planurile naționale.
A.N.O.F.M. este cel mai important organism de implementare a politicilor și programelor
legate de piața muncii.
În realizarea acestui instrument sunt implicate instituții ale statului, Guvernul, SPO
gestionând doar locurile de muncă oferite de angajatori în perspectivă apropiată.
STUDII, STATISTICI, PROGNOZE PRIVIND OFERTA ȘI CEREREA PE PIAȚA MUNCII
Nr.
ÎNTREBARE
RĂSPUNS
crt.
1. Considerați că este utilă folosirea Da
acestui instrument în A.J.O.F.M.? Vă
rugӑm detaliați.
2. Există acest instrument de consiliere în Da
A.J.O.F.M.?
- în mică măsură
3. Se folosește acest instrument de Da
consiliere în A.J.O.F.M.? Vă rugăm
detaliați.
5. Considerați
că
sunt
necesare Nu
îmbunătățiri ale acestui instrument de
consiliere? Vă rugăm detaliați.
6. Propuneri
de
îmbunătățire
a
instrumentului de consiliere.
Acest instrument este util și necesar în activitatea de consiliere, pentru buna informare a
clienților privind evoluția pieței forței de muncă.

1.3.13. SCALA DE PERSONALITATE EYSENCK
Scala EYSENCK a fost creată pentru măsurarea personalității unui individ.
Personalitatea este ansamblul de comportamente, aptitudini, motivaţii, însușiri psihice care
caracterizează și diferențiază un individ. Personalitatea este ceea ce ne individualizează și ne
deosebește de toti ceilalți. Trăsătura de personalitate arată tendința unei persoane de a se
manifesta în comportamente asemănătoare în situații diferite, variabile, investigate prin
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chestionare de personalitate (Universitatea “Spiru Haret” Braşov, Facultatea de Psihologie,
Pedagogie, Psihodiagnoză, Personalității).

Nr.
crt.
1

2
3

4

5

6

RĂSPUNS

ÎNTREBARE

Considerați că este utilă folosirea DA
acestui instrument în A.J.O.F.M.? - util în realizarea profilului psihologic al
Vă rugăm detaliați.
clientului;
- nu permit procedurile de lucru ale SPO.
Există
acest
instrument
de Nu.
consiliere în A.J.O.F.M.?
Se folosește acest instrument de - Nu este cazul/consilierul nu are atribuții și nici
consiliere în A.J.O.F.M.? Vă rugăm competență în psihoanaliză.
detaliați.
Există probleme în aplicarea acestui - Nu se aplică.
instrument în A.J.O.F.M.? Vă rugăm
detaliați.
Considerați că sunt necesare
îmbunătățiri ale acestui instrument
de consiliere? Vă rugăm detaliați.
Propuneri
de
îmbunătățire
a
instrumentului de consiliere.
Scala de personalitate este utilă în măsurarea dimensiunilor de personalitate ale unor

persoane. Acest instrument nu se aplică în centrele de consiliere SPO.
1.3.14. SOFTWARE-UL DE AUTOEVALUARE ȘI CONSILIEREA PROFESIONALĂ
Consilierea la distanță este o soluție utilă dar trebuie să fie sincronizată cu activitatea de
inițiere a clienților/beneficiarilor în utilizarea acestor resurse informatice.
Consilierul se transformă treptat dintr-un personaj cheie al relației directe cu clientul,
într-un manager al informațiilor utile procesului de consiliere, al resurselor care permit clientului
să se autoevalueze, să ia decizii, să își planifice individual dezvoltarea carierei (Institutul de
Științe ale

Educației-Tehnologiile informatice și de comunicare în consilierea carierei). Cu

ajutorul acestui instrument, utilizatorii iși pot descoperi profesiile potrivite cu interesele și
competențele lor. Software-ul reprezintă sistemul de operare împreună cu totalitatea
programelor disponibile care pot fi utilizate de un sistem de calcul. Software-ul este format din
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informaţie codată (sau instrucţiuni) și reprezintă toată informaţia procesată de sistemul de calcul,
programe și date. Termenul de „software” a fost utilizat pentru prima data în acest sens de către
John W. Tukey în 1957, dar a fost propus spre utilizare de Alan Turing. Literatura de specialitate
împarte componenta software în trei clase majore: software de sistem (sisteme de operare,
drivere, unelte de diagnosticare, servere) software pentru aplicaţii (specializat pe anumite
domenii) și software de programare (medii de programare).
Din luna februarie 2015, noul software de consiliere și orientare în carieră, CAREER4U,
este testat în licee, agenții județene pentru ocuparea forței de muncă cât şi în Centrele de
consiliere și orientare privind cariera din mediul universitar. Testarea CAREER4U este
coordonată de către Universitatea "Danubius" din Galaţi, Universitatea Româno-Americană din
Bucureşti, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Bistriţa-Năsăud. Fiecare dintre cele patru instituţii partenere va derula activităţi de
orientare în carieră prin instrumentul digital CAREER4U, regiunile vizate fiind: Regiunea SudEst, Regiunea Centru, Regiunea Bucuresti Ilfov, Regiunea Nord-Vest.
CAREER4U este o platformă virtuală care cuprinde peste 250 de profile ocupaționale.
Acest software pentru consiliere și orientare în carieră este un instrument util pe care utilizatorii îl
vor folosi pentru a descoperi care sunt profesiile potrivite atât intereselor personale cât și
competențelor pe care aceștia le au.
Cu alte cuvinte, CAREER4U facilitează orientarea profesională a utilizatorului în
conformitate cu abilităţile reale identificate prin seturi de instrumente de analiză personalizată.
(EPALE-Platformă

electronică

pentru

educația

adulților

din

Europa,

https://ec.europa.eu/epale/ro/content/career4u-software-de consiliere-si-orientare-cariera)
SOFTWARE-UL DE AUTOEVALUARE ȘI CONSILIERE PROFESIONALĂ
Nr
ÎNTREBARE
RĂSPUNS
crt
1. Considerați că este utilă folosirea DA
acestui instrument în A.J.O.F.M.? Vă - Ajută consilierul în activitatea sa.
rugăm detaliați.
2. Există acest instrument de consiliere NU
în A.J.O.F.M.?
3. Se folosește acest instrument de NU
consiliere în A.J.O.F.M.? Vă rugăm
detaliați.
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4.

5.

6.

Există probleme în aplicarea acestui instrument în A.J.O.F.M.? Vă rugăm
detaliați.
Considerați
că
sunt
necesare
îmbunătățiri ale acestui instrument de
consiliere? Vă rugăm detaliați.
Propuneri
de
îmbunătățire
a
instrumentului de consiliere.
Pentru buna funcționare a activității de consiliere și orientare profesională, software-ul

de autoevaluare și consiliere profesională CAREER4U este recomandat pentru a fi achiziționat
în toate agențiile județene.
1.3.15. REGISTRUL NAȚIONAL AL FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A
ADULȚILOR
În temeiul Legii educației naționale nr 1/2011, este înființată Autoritatea Națională pentru
Calificări (ANC) care se organizează și funcționează conform prevederilor Art. 1 din Hotărârea
de Guvern nr.556/2011.
Hotărârea de Guvern 556/2011 reglementează organizarea și funcționarea Autorității
Naționale pentru Calificări, institituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în
Coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
Conform art.3/Ordin Ministru nr. 366/13.01.2015, ANC elaborează, actualizează și
implementează Cadrul național al calificărilor, precum și Registrul național al calificărilor.
Autoritatea Națională a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților oferă o serie de
informații despre educația și formarea continuă a adulților din România.
Registrul Național al Furnizorilor de Formare Autorizați este structurat pe județe, pe tip de
program, calificare, recalificare, inițiere, perfecționare, specializare.
ANC-ul elaborează și actualizează periodic metodologiile și instrumentele necesare
implementării Cadrului Național al Calificării și Formării profesionale continue. Asigură realizarea
tehnică și gestionarea și actualizarea următoarelor registre naționale: Registrul Național al
Calificărilor, Registrul Național al Furnizorilor, Registrul Național al Evaluatorilor.
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REGISTRUL NAȚIONAL AL FURNIZORILOR
ADULȚILOR
Nr
ÎNTREBARE
crt
1. Considerați că este utilă folosirea
acestui instrument în A.J.O.F.M.? Vă
rugăm detaliați.
2. Există acest instrument de consiliere în
A.J.O.F.M.?
4. Se folosește acest instrument de
consiliere în A.J.O.F.M.? Vă rugăm
detaliați.
5. Considerați
că
sunt
necesare
îmbunătățiri ale acestui instrument de
consiliere? Vă rugăm detaliați.
6. Propuneri
de
îmbunătățire
a
instrumentului de consiliere.

DE

FORMARE

PROFESIONALĂ

AL

RĂSPUNS
Da.
Există pe site-ul ANC.
Da, când este cazul.

Nu.

Nu.

Acest instrument de lucru existent pe site-ul Autorității Naționale pentru Calificări (ANC)
este util consilierului pentru informarea clienților privind furnizorii de formare profesională
autorizați din țară.
1.3.16. MONOGRAFII PROFESIONALE
Profesiunea definește volumul cunoștintelor generale și de specialitate, aptitudinile și
atitudinile necesare unei persoane pentru prestarea unui gen de muncă, generat de diviziunea
particulară a muncii. Profesiunea nu trebuie confundată cu specializarea. Specializarea se face
în interiorul profesiunii. Uneori specializarea presupune o calificare de lungă durată.
Monografiile profesionale sunt lucrări care trec în revistă condițiile generale de
desfășurare a unei activități de muncă (operațiile de muncă, echipamentul tehnic, orarul de
muncă, condițiile de microclimat, ritmul muncii, bolile profesionale, gradul de periculozitate,
gradul de responsabilitate, etc) precum și recomandările și restricțiile de natură psihologică
impuse de specificul muncii persoanelor care intenționează să o învețe și să o practice.
Monografiile profesionale sunt instrumente eficiente în activitatea de consiliere
profesională.
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Monografia profesională este un instrument informativ constituit dintr-un complex amplu
de date asupra unei profesii: abilități necesare pentru exercitarea profesiei, exigențe psihologice,
pedagogice și medicale.
MONOGRAFII PROFESIONALE
Nr.
ÎNTREBARE
crt.
1. Considerați că este utilă folosirea
acestui instrument în A.J.O.F.M.? Vă
rugăm detaliați.
2. Există acest instrument de consiliere în
A.J.O.F.M.?
3. Se folosește acest instrument de
consiliere în A.J.O.F.M.? Vă rugăm
detaliați.
4. Există probleme în aplicarea acestui
instrument în A.J.O.F.M? Vă rugăm
detaliați.
5. Considerați
că
sunt
necesare
îmbunătățiri ale acestui instrument de
consiliere? Vă rugăm detaliați.
6. Propuneri de îmbunătățire a
instrumentului de consiliere.

RÂSPUNS
Da.

Da.
Da.
Nu.
- Timp limitat de lucru.
- Monografiile sunt pe casete video.
Da.
Nu avem competențe.
Actualizare DVD-uri și video player pentru
prezentarea monografiilor profesionale.

Acest instrument există în centrele de consiliere ale SPO, sunt pe casete video și
necesită a fi îmbunătățit prin actualizarea meseriilor și transferarea lor pe DVD-video-player.
1.3.17. PROFILE OCUPAȚIONALE
Profilele Ocupaționale sunt descrieri ale ocupațiilor și cuprind o sinteză a informațiilor ce
privesc o activitate profesională sau o meserie, o analiză a unei situații profesionale, care
evidențiază funcțiile, activitățile și sarcinile aferente unei ocupații.
Societatea Cognitrom, acreditată de Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică
(ANCS), a realizat un număr de 1.050 profile ocupaționale, reprezentând un procent de peste
95% din ocupațiile existente din economia reală.
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PROFILE OCUPAȚIONALE
Nr ÎNTREBARE
crt
1 Considerați că este utilă folosirea
acestui instrument în A.J.O.F.M.? Vă
rugăm detaliați.

2
3

4

5

6

RĂSPUNS

Da.
-util în identificarea cerințelor unei meserii.
-oferă informații despre anumite meserii
(solicitate) și se pot stabili apoi pașii în
planul de acțiune.
Există acest instrument de consiliere Da.
în A.J.O.F.M.?
Se folosește acest instrument de Da.
consiliere în A.J.O.F.M.? Vă rugăm -pentru o informare corectă a clientului.
detaliați.
-în anumite etape ale procesului de
consiliere.
Există probleme în aplicarea acestui Nu
instrument în A.J.O.F.M.? Vă rugăm -Da, ar trebui actualizat.
detaliați.
Considerați
că
sunt
necesare Da.
îmbunătățiri ale acestui instrument de - Actualizare permanentă.
consiliere? Vă rugăm detaliați.
Propuneri
de
îmbunătățire
a Reactualizare.
instrumentului de consiliere.
Acest instrument este folosit în anumite etape ale procesului de consiliere, pentru o

informare corectă a clientului.

CAPITOLUL 2. VIZITE DE STUDIU
În perioada aprilie 2015 - iunie 2015, s-a desfășurat în Belgia și Olanda un schimb de
experiență și bune practici în furnizarea serviciilor de mediere și consiliere cu Servicii publice și
private de Ocupare din cele două țări vizitate. Persoanele participante la vizitele de studiu în
Belgia și Olanda au fost persoane aparținând grupului țintă, atât de la beneficiar cât și de la
agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, partenere în cadrul proiectului strategic
“CompEtent-dezvoltarea competențelor angajaților SPO pentru creşterea Calitătii și Eficienței
serviciilor furnizate” – POSDRU/124/4.2/S/130703, al cărui beneficiar este A.J.O.F.M. Vaslui.
Delegația care s-a deplasat din cadrul structurilor teritoriale ale A.N.O.F.M. a fost formată din
160 de persoane, împărțită în opt grupe.
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Scopul: stagii transnaționale care să contribuie la identificarea și preluarea de la partenerii
belgieni și olandezi de metode, tehnici, instrumente de mediere și consiliere.
Scopul programului a fost de a învăța de la olandezi și belgieni, metode și instrumente noi
de mediere și consiliere, modalitatea de funcționare a pieței muncii, cum să integrezi în muncă
persoanele inactive și, nu în ultimul rând, colaborarea dintre sectorul public și privat.
Principiile pe care se bazează cele două sisteme din Belgia si Olanda sunt: participarea în
mod activ pe piața muncii pe o durată a vieții cât mai îndelungată, subvenționarea în vederea
integrării pe piața muncii a persoanelor vulnerabile.
În cadrul vizitelor de studiu s-a prezentat funcționarea sistemului public de ocupare, politicile
de ocupare a forței de muncă în cele două țări, principiile care stau la baza organizării și
funcționării sistemelor sociale, practicile utilizate pentru integrarea pe piața forței de muncă a cât
mai multe categorii sociale, situația șomajului, principiile pe care se bazează sistemele de lucru
în activitățile de mediere și consiliere, subvenționarea locurilor de muncă pentru persoanele
vulnerabile în vederea integrării pe piața forței de muncă, parteneriatul public - privat.
Au fost vizitate următoarele instituții:
1. ATEA GROEP, instituție publică, specializată în activități de testare, consiliere, orientare
profesională și plasare în vederea integrării pe piața
muncii a persoanelor vulnerabile. Scopul principal al
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acestei instituții este includerea pe piața forței de muncă a cât mai multor persoane cu
dizabilități, persoane defavorizate care nu au lucrat de mult timp, persoane greu ocupabile
având deviza Respect, Responsabilitate și Spirit Antreprenorial. Se folosește un program
informatic pentru consilierea și medierea acestor persoane numit SWICA. În cadrul acestei
instituții

persoanele

neocupate

sunt

tratate

diferit

în

funcție

de

gradul

de

independență/dependență în a acționa pe piața muncii.
2. Compania Competen SYS, organizație privată unde a fost prezentat programul informatic
Competen SYS – Consilierea și orientarea profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc
de muncă, precum și încadrarea lor în cerințele angajatorilor.
3. Serviciul Național pentru Ocuparea Forței de
Muncă - UWV
Prezentarea viziunii și procedurilor orientate spre
integrarea persoanelor fără loc de muncă.
4. Agenția privată de recrutare și plasare a forței de
muncă TEMPO - TEAM ce are colaborare cu VDAB – Serviciul Public de Ocupare din Belgia
pentru activitățile de consiliere și mediere. În baza
unui protocol, TEMPO - TEAM are acces la baza de
date cu șomerii și a locurilor de muncă vacante a
VDAB.
TEMPO

-

TEAM

are

dezvoltată

o

aplicație

electronică, accesibilă de pe adresa sa www.tempoteam.be, în care persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se pot înregistra, își pot realiza
un CV, o scrisoare de intenție. Pe același portal, agenții economici ce dispun de locuri de muncă
vacante se pot înregistra și au acces la CV-urile persoanelor
înregistrate ca șomeri.
5. Serviciul public de ocupare a Flandrei - VDAB – oferă
servicii de ocupare, formare și orientare profesională. VDAB
oferă acompaniament personalizat persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă prin serviciile de mediere și consiliere privind cariera și consiliere
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financiară și legislativă pentru începerea unei activități independente sau inițierea unei afaceri.
Pe site-ul www.vdab.be se poate publica CV-ul pentru angajatori, aceștia contactându-i direct pe
solicitanții de locuri de muncă.
6. Centrul ERGON - serviciul public de ocupare a persoanelor cu
dizabilități.
7. EMPATEC SNEEK (Olanda) - societate cu capital public/privat
pentru integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii.
Activitățile desfășurate sunt: informare, consiliere și formare profesională, formare profesională
în ateliere de confecții metalice, lăcătușerie, asamblare de produse, fabricare de mobilier,
ambalare. Persoanele beneficiare sunt persoanele cu dizabilități care au capacitatea de muncă
cuprinsă între 35% și 85 %. Firma are ca scop identificarea posibilității de plasare a clienților
asistați în muncă. Firma beneficiază de subvenții de la stat în valoare de 32 milioane de euro/an.
8. RANDSTAD - companie privată, desfășoară activități de ocupare temporară a persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă, evaluare, consiliere și în colaborare cu SPO.
9. WEENER XL Olanda – s HERTOGENBOSCH - serviciu
social de ocupare pentru persoanele cu șanse reduse de
integrare pe piața forței de muncă sau persoane cu dizabilități.

10. DAF- centru protejat pentru 300 persoane cu
dizabilități.

11. De Zuidhoek - serviciul public pentru persoane cu nevoi speciale.
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12. VDAB ANTIERP - entitate publică/privată –
sisteme și proceduri pentru a ajuta persoanele săși găsească loc de muncă.

Vizitele de lucru au constat în participarea la următoarele activități:
1. ABLE 2 WORK –prezentarea unui nou concept privind dezvoltarea pieței muncii în
România;
2. Prezentarea “Sistemului de ghidare și orientare profesională a clienților Capacity Scan” și
testarea acestei aplicații de către participanții la vizita de lucru, realizând profile profesionale și
profilul unui loc de muncă. Acest sistem poate fi accesat ușor, direct de persoana în căutarea
unui loc de muncă, de oriunde și presupune potrivirea abilităților solicitantului de loc de muncă
cu cerințele postului vacant. În cadrul acestui sistem informatic se realizează atât profilul
profesional al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și un profil al locurilor de
muncă vacante;
Pentru realizarea profilului profesional se urmăresc: traseul educațional, experiența
profesională, comportamente relevante, starea de sănătate (afecțiuni, tulburări) după care se
realizează Scorul GAF. În ceea ce privește profilul locului de muncă vacant, acesta are la bază
o evaluare a competențelor și abilităților necesare ocupării postului. După realizarea celor două
profiluri are loc compararea (maching-ul) profilului posibilului angajat cu sarcinile (profilul)
postului. În funcție de gradul de compatibilitate se stabilește dacă persoana este potrivită pentru
un anumit loc de muncă.
În cadrul acestui sistem sunt folosite și Testele Ruward pentru evaluarea dexterității
manual.
Testele Ruward măsoară 10 mișcări de bază și 11 abilități manuale. Testarea cu acest
instrument ajută consilierul pentru a vedea care este nivelul de dexteritate a persoanei implicate
sau dacă, sunt necesare activități de formare, pentru a dezvolta în continuare dexteritatea
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persoanei implicate. (CASPER – Sistem de evaluare a potențialului de muncă al persoanelor cu
dizabilități);
3. Întâlnire de lucru pe tema “Funcționarea sistemului public de ocupare și politicile de ocupare a
forței de muncă în Belgia”;
4. Întâlnire de lucru pe tema “Transferabilitatea principiului și a sistemului belgian în contextul
evoluției pieții muncii din România”;
5. Întâlnire de lucru pe tema “Principii și practici ale sistemului social olandez și belgian cu privire
la piața muncii”;
6. Întâlnire pe tema „Rolul instituțiilor publice și private pe piața forței de muncă”;
7. Vizită de lucru la o entitate publică/privată din sectorul ocupării forței de muncă; Antwerp;
Sisteme și proceduri pentru a ajuta persoanele să își găsească un loc de muncă.
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CONCLUZII
Fiecare persoană recrutată în grupul țintă, care a participat la activitatea “Vizită de
studiu”, a primit două chestionare, întocmite de experții responsabili de studiul privind
îmbunătățirea instrumentelor/metodelor de mediere a muncii și a consilierii profesionale, pe care
le-au completat detaliind aspectele, cunoștințele și experiențele întâmpinate în timpul vizitei.
Din răspunsurile la aceste chestionare au fost culese informațiile și:
- s-au identificat și propus, pentru îmbunătățire, unele instrumente utilizate în munca internă din
cadrul centrelor de consiliere și mediere;
- s-au identificat și propus instrumente noi pentru implementare, în scopul dezvoltării
competențelor angajaților SPO precum și “Creșterii Calității și Eficienței serviciilor furnizate”
sintetizate în capitolul de mai jos.
Instrumente noi identificate și instrumente existente propuse pentru îmbunătățire:
1. MEDIERE – Centralizarea chestionarelor privind Medierea Muncii aplicate în cadrul
vizitelor de studiu.
Perioada: aprilie - iunie 2015;
Țări și localități vizitate: Olanda - BREDA, AMSTERDAM, s-Hertogenbosch, Veldhoven,
ZIERIKZEE , EINDHOVEN și Belgia - TURNHOUT, ANVERS.
Furnizori de servicii vizitați: WDAB, ATEA GROUP, UWV, WEENER XL ERGON, RANDSTAD,
EMPATEC SNEEK, PASTIEL-SNEEK.
Întrebarea
1. Descrieți instituțiile
vizitate

Răspuns
- Atea Group-(UWV) Breda-agenție publică activarea șomerilor de lungă durată.
- WEENER XL – companie de dezvoltare a
orașului s-Hertogenbosch, pachet total de
ocupare a forței de muncă.
- UWV- agenție de asigurări ale angajaților
aparținând de Ministerul Afacerilor Sociale și
Ocuparea forței de muncă.
- VDAB- agenție flamandă de ocupare a forței
de muncă și calificare.
70

Observații
utile

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

- De Zuidhoek- serviciul public pentru persoane
cu nevoi speciale.
ERGON-serviciu public de ocupare a
persoanelor cu dizabilități
- RANDSTAD- companie privată de consiliere,
mediere și formare
PASTIEL
-SNEEK–instituție
privată
specializată
în
activarea
și
plasarea
persoanelor fără loc de muncă. Colaborează cu
-EMPATEC-SNEEK preluând persoanele după
finalizarea consilierii și formării profesionale în
vederea plasării pe locuri de muncă vacante
identificate.
EMPATEC-SNEEK-firmă privată, non profit,
desfășoară activități de informare, consiliere,
mediere, calificare și integrarea persoanelor pe
piața muncii.
2. Diferențe legislative în - subvenții pentru furnizorii privați de servicii de
domeniul
ocupării mediere;
descoperite
în
țările - neobligativitatea declarării locurilor de muncă
vizitate.
vacante;
- înregistrarea online sau telefonic în baza de
date;
- perioada de acordare a șomajului - 3 ani;
- cabinete specializate de evaluare a capacității
de muncă;
- subvenționarea de către stat a societăților non
profit;
- plățile indemnizațiilor se fac de către alte
instituții;
- externalizarea serviciilor de ocupare mai
dezvoltată;
- parteneriatul public-privat.
3. Instrumente de lucru
utilizate
în
instituțiile
vizitate.
Explicați detaliat.

- interviul de evaluare;
- profilul locului de muncă;
- traseul educational;
- profilul persoanei;
- profilul locului de muncă;
- soft Competen sys;
- organizarea de job shop-uri;
- însoțirea persoanelor cu dizabilități și după
angajare;
- medierea electronică;
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4. Cum se realizează baza
de date a angajatorilor și a
persoanelor
aflate
în
căutarea unui loc de
muncă?

5. Metode de urmărire a
ocupării locului de muncă

Competen –SYS - soft pentru mediere actualizat
în funcție de actualizările legislației din Olanda;
-Tempo Team instrument pentru mediere video CV–Belgia;
- Scrisori de intenție, CV.
-clientul este diagnosticat privind capacitatea de
muncă în urma consilierii profesionale;
-fiecarui grup i se aplică pachete personalizate;
-programe
informatice
speciale
aplicate
personal sau online pentru integrare pe piața
muncii sau în centre protejate;
-înregistrarea în baza de date online;
-utilizarea programelor CAPACITY SCAN și
COMPETEN SYS.
-însoțirea clientului și după angajare;
-analiza nevoilor post - angajare
COMPETEN SYS – utilizează bazele de date
ale diferitelor instituții;
-caută potrivirea profilurilor persoanelor cu
profilul locului de muncă.
- instrument utilizat de persoana aflată în
căutarea unui loc de muncă și justifică
competențele dobândite formal și informal;
- nu se utilizează cardul profesional European în
țările vizitate.
- consilierul de îndrumare în carieră;
- serviciul social din primării;
- școlile speciale.

6. Utilizarea CARDULUI
PROFESIONAL
EUROPEAN
conform
Directivei
2005/36/CE.
Detaliați.
7.
Cine
îndrumă
persoanele în căutarea
unui loc de muncă către
serviciul de mediere a
muncii.
Explicați detaliat.
8. Utilizarea interviului - înregistrare;
on-line
în
vederea - introducerea experienței profesionale;
angajării
- susținerea interviului online;
În primele 3 luni clientul lucrează online înregistrare și legătură pentru obținerea unui loc
de muncă;
-după 3 luni se realizează întâlnirea față în față.
9. În centrul vizitat ce ați -program informatic de diagnoză pentru
sesizat/descoperit
nou persoanele ce urmează a se integra pe piața
față de ceea ce se face în muncii sau centre protejate pentru persoanele
agenția dumneavoastră?
cu dizabilități.
Explicați detaliat.
-consilierea personalizată pentru fiecare client.
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Ați
descoperit - programe de identificare a locurilor de muncă
metode/instrumente
noi vacante;
aplicate?
-diagnoza individului privind capacitatea de
muncă.
În urma vizitei efectuate, - întâlnirea online la o dată stabilită.
ce instrumente de lucru -diagnoza individului privind capacitatea de
considerați că ar trebui muncă a persoanelor aflate in căutarea unui loc
îmbunătățit în agențiile de muncă.
noastre?
-modificarea legii în sensul înregistrării on-line;
-angajare persoane specializate pe consiliere.

muncă
poate fi un
instrument
nou

Schema grafică de mai jos reprezintă instrumentele de MEDIERE studiate în cadrul
Activității 6 pentru care s-au propus îmbunătățiri sau implementarea unui nou instrument cu
scopul îmbunătățirii activității SPO.
Nota:

1. instrumentele scrise cu roșu sunt cele care trebuie îmbunătățite;
2. instrumentul scris cu galben este instrument nou propus pentru aplicarea în

activitatea de mediere din SPO.
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Diagnoza aplicată persoanelor în căutarea unui loc de muncă este un instrument
nou propus spre implementare în activitatea de mediere a muncii în cadrul Serviciului Public de
Ocupare. Este un instrument descoperit cu prilejul vizitele de lucru în cadrul serviciilor publice
sau private de ocupare din cele două țări vizitate, Belgia și Olanda.
Diagnoza reprezintă identificarea nevoii a unui anumit loc de muncă, în baza descrierii
personale a clientului și totodată a cunoașterii persoanei respective din punct de vedere al
competențelor, aptitudinilor, experienței și expertizei acumulate. Prin diagnoză se va putea
stabili capacitatea de muncă a fiecărui individ în parte.
Diagnoza presupune și aplicarea unui program informatic simplu prin care persoanele pot
fi integrate pe piața muncii sau în centre protejate. Persoanele care se pretează la astfel de
centre ar putea fi monitorizate până la integrarea totală în cadrul firmei și a colectivului.
Diagnoza aplicată asupra persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă determină
creșterea ratei de ocupare, reducerea șomajului și îmbunătățirea pieței muncii din zonă.
Având în vedere că problema șomajului nu trebuie gestionată doar de Serviciul Public de
Ocupare, ci de întreaga comunitate, comunitățile locale pot oferi locuri de muncă în centre
protejate pentru persoane cu nevoi speciale.
Instrumente propuse pentru îmbunătățire:
1. Statistica locurilor de muncă vacante. Îmbunătățiri sunt necesare, prin introducerea unui
număr mai mare de interogări în formularul tipizat (competențe, abilități) și adaptate
programului informatic al A.J.O.F.M., în preluarea electronică a datelor, precum și
obligativitatea angajatorilor de a le transmite numai electronic.
2. Medierea electronică. Interviul online. O funcţionalitate utilă ce ar putea fi implementată în
viitor este posibilitatea oferită angajatorilor de a se înregistra și a înregistra ofertele de
locuri de muncă vacante direct în portalul SEMM. O îmbunătățire a lui instrumentului este
accesul angajatorilor de a înregistra ofertele cu locurile de muncă vacante, direct în
portal.
3. Chestionare privind analiza postului de muncă. Acest instrument poate fi realizat de către
angajator doar în urma unei propuneri legislative, pentru furnizarea de informații specifice
postului, în procesul de luare a deciziilor de către solicitant.
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4. Aplicația informatică pentru gestionarea cardului european – se recomandă îmbunătățirea
sistemului informatic pentru utilizarea acestuia în spațiul european, în scopul identificării
de către angajator a persoanei potrivite ofertei sale.
5. Analiza postului - se recomandă introducerea în legislație în vederea furnizării acestui
document de către angajator.
2. CONSILIERE – Centralizarea chestionarelor aplicate în cadrul vizitelor de studiu
PERIOADA 05.04.2015-19.06.2015
Nr.
Crt
1.

RĂSPUNS

ÎNTREBARE
Descrieți instituțiile vizitate
denumirea/forma
proprietate/activități
desfășurate/categoria
persoane beneficiare.

Tempo-Team Grup;
Atea Groep (OLANDA)-Instituție publică.
Are ca obiective ocuparea persoanelor
defavorizate, care nu au lucrat de mult timp,
persoane greu ocupabile, testarea și plasarea
lor.
- program SWICA;
- Ergon;
- DAF-Centru protejat are angajate 300 de
persoane cu dizabilități;
- UW V(Olanda) Serviciul Național Pentru
Ocuparea Forței de Muncă;
- VDAB (Belgia) Serviciu public de ocupare
similar A.N.O.F.M.;
Oferă servicii de ocupare, formare și orientare
profesională, asistență pentru personele aflate în
căutarea unui loc de muncă. Pe site-ul vdab.be se
găsesc ofertele de loc de muncă și se poate
publica CV-ul pentru angajatori.

de de

-

EMPATEC SNEEK (Olanda) public-privat,
pentru integrarea persoanelor cu dizabilități pe
piața muncii. Activitățile desfășurate sunt:
informare, consiliere și formare profesională în
ateliere de confecții metalice, lăcătușerie,
asamblare de produse, fabricare de mobilier,
ambalare. Persoanele beneficiare sunt
persoanele cu dizabilități care au capacitatea
de muncă cuprinsă între 35% și 85 %. Firma
are ca scop identificarea posibilității de plasare
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-

-

-

-

-

2.

Diferențe
legislative
în domeniul ocupării descoperite
în țările vizitate - explicați detaliat.
-

-

a clienților asistați în muncă. Firma beneficiază
de subvenții de la stat în valoare de 32
milioane de euro /an.
TEMPO TEAM (Belgia)
instituție publică/ privată de recrutare,
consiliere, mediere și plasarea a persoanelor
pe piața muncii;
COMPETEN
SYS
–
(organizație privată) activități: consilierea și
orientarea profesională a persoanelor fără loc
de muncă potrivit cerințelor angajatorului
(diagnostic, evaluare, ocupare);
RANSTAD
companie
privată desfășoară activități de ocupare
temporară a persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă, evaluare, consiliere și
mediere , în colaborare cu SPO;
VDAB ANTIERP entitate
public privată –sisteme și proceduri pentru a
ajuta persoanele să-și
găsească loc de
muncă;
WEENER XL Olanda– s
HERTOGENBOSCH, serviciu social de
ocupare, pentru persoanele cu șanse reduse
de integrare pe piața forței de muncă sau
persoane cu dizabilități;
De Zuidhoek - serviciul
public pentru persoane cu nevoi speciale;
Dovada căutării unui loc de muncă de către
șomer, la cel puțin 8 firme.
Agențiile de șomaj nu efectuează plata
indemnizațiilor;
Neobligativitate înștiițării locurilor de muncă
vacante de către angajatori;
Servicii externalizate de înregistrare plasare și
plați;
Servicii externalizate de informare, consiliere,
mediere;
Competențele
ocupării,
indemnizarea
șomerilor și implementarea măsurilor active
pentru creșterea șanselor de ocupare sunt
reglementate din punct de vedere legislativ
altfel față de România;
Subvenționarea unităților non-profit de către
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stat pentru inserția pe piața muncii a
persoanelor cu dizabilități și vulnerabile;
- Acordarea de subvenții furnizorilor privați, care
acordă servicii de consiliere și orientare
profesională clienților;
- Fundament juridic pentru centrul economic –
social;
- Existența
centrelor
protejate
pentru
persoanele cu dizabilități;
- Sistem de ghidare Capacity Scan-platforma
internet;
- Interviul;
- Chestionare online;
- Scrisoarea de intenție;
- Training personalizat;
- Profile ale locurilor de muncă;
- TesteRuward;
- Internet;
- Platforma e_learning;
- Tehnica întrebarilor deschise;
- Tehnici de căutare a unui loc de muncă;
- Baterii de teste Competen sys folosit în 40 de
localități;
- Tehnica consilierii față în fațӑ;
- Plan de dezvoltare;
- To a Job;
- Test Ruward;
- Contractul de consiliere încheiat cu șomerul
pentru șase luni;
- Testul MAST;
- Programul “șomerii au talent” .
Da, este facută de psiholog pentru cazuri
speciale.

3.

Instrumente
de
consiliere
profesională folosite. Explicați
detaliat.

4.

Consilierea este facută de
psiholog sau există un psiholog
pentru cazuri speciale?

5.

Se folosesc bateriile de teste Da, se folosesc baterii de teste pentru
psihologice, de aptitudini şi identificarea
aptitudinilor,
competențelor,
interes personal?
abilităților.

6.

Activităţi efectuate în cadrul centrului
de
consiliere
profesională:
-

Se fac discuții individuale între consilier și
clientul aflat în căutarea unui loc de muncă;
Se analizează și interpretează testele;
Interviuri cu persoanele aflate în căutarea unui
loc de muncă, pentru identificarea unui loc de
muncă conform abilităților și pregătirii
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-

-

-

profesionale, de evaluare;
raseu educațional;
Profilul clientului și al locului de muncă
conform standardelor pentru a vedea dacă
acesta corespunde;
Testare RUWAND;
Scala de profil al angajatorului în 8 pași
MALIX;
Vizionarea unui soft specializat de diagnoză;
Training profesional;
Utilizarea unui soft Competen SYS de
diagnoză;
Casper;
To a Job;
Chestionare NVM;
Înregistrare șomeri în aplicația informatică,
monitorizare, urmărire;
Evaluarea clienților și îndrumarea acestora
funcție de rezultatul testului, autoevaluarea,
informarea despre piața muncii, inițiere în
susținerea interviului, concepția scrisorii de
motivare, intenție;
Monitorizarea locurilor de muncă;
Sistemul de ghidare client Capacity Scan;
Conștientizarea persoanei pentru a munci;
Crearea relației consilier – angajator;
Monitorizarea persoanelor cu dizabilități la
locul de muncă;
Ajutor pentru realizarea CV-ului;
Ajutor în căutarea unui loc de muncă pe
internet;
Identificarea motivației personale;
Creșterea stimei de sine;
Întocmirea dosarului personal pentru a fi
prezentat angajatorului;
Identificarea persoanelor cu nevoi speciale;
Noțiuni de prezentare la interviu.
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7.

Consilierul
recomandă persoanele spre:
- calificare/recalificare;
- demararea unei afaceri;
-altele (specificaţi).
-

Calificare;
Demararea unei afaceri;
Persoanele cu șanse minime de integrare sau
zero sunt direcționate spre unități cum sunt
TEAM TEM sau ATEA GROEP;
Centre sociale;
Dezvoltarea
abilităților
de
utilizare
a
calculatorului;
Un loc de muncă potrivit experienței
profesionale;
Un loc de muncă adaptat capacității fizice și
psihice ale persoanei.

Care este numărul de persoane consiliate de către un consilier pe zi/lună?
9. Timpul alocat pentru o şedinţă de consiliere /persoană/ grup
10. Consilierea de grup: metode şi instrumente aplicate
8.

4-8 pesoane /zi;
față în față 4 pesoane x 4 ore/zi;
grup 10 persoane grup/sedință;
40 persoane/lună.
45-60 minute /persoană funcție de client și se
poate relua;
1h /persoană;
4h/grup.
Se folosesc teste acreditate de inteligență, de
personalitate, de aptitudini;
Testul MAST; RUWARD;
Jocuri de autocunoaștere;
Jocuri de socializare;
Chestionare NVM;
Metoda față în față;
Învățarea modului de întocmire a CV-ului, a
unei scrisori de intenție, folosirea e-mailului,
sms-ului;
- Instruirea în utilizarea calculatorului pentru a
căuta un loc de muncă;
- Job-club;
- Sunt consiliate în grup persoanele cu nevoi
similare.
11. Fondurile
alocate
pentru - guvern;
activitate sunt de la:
- comunitatea locală;
- guvern;
- autofinanţare;
- comunitatea locală;
- de la Uniunea Europeană.
- autofinanţare;
- altele (specificaţi)
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12. Ce
rol
consideraţi
că
îndeplineşte
serviciul
de
consiliere şi orientare în
carieră?
- contribuie la reducerea
tensiunilor
şi
inegalităţilor
sociale
-contribuie la controlul social şi
la asigurarea păcii sociale
reduce
şomajul
sau
diminuează durata acestuia
-contribuie
la
dezvoltarea
individuală
şi
carierei
profesionale
- contribuie la dezvoltarea
competenţelor profesionale la
nivel european
- contribuie la mobilitatea
europeană a forţei de muncă.
- altele (specificaţi)
13. În centrul vizitat ce aţi
sesizat/descoperit nou faţă de
ceea ce se face in instituţia în
care lucraţi şi ar fi necesar
implementării.

-

-

-

-

Sugestii/
propuneri
pentru
îmbunătăţirea
activităţii
de
consiliere profesională;
-

Metode/Instrumente
aplicate
sau

noi care -

Contribuie la reducerea tensiunilor şi
inegalităţilor sociale;
Contribuie la controlul social şi la asigurarea
păcii sociale;
Reduce şomajul sau diminuează durata
acestuia;
Contribuie la mobilitatea europeană a forţei de
muncă;
Contribuie la dezvoltarea individuală şi a
carierei profesionale;
Contribuie la reducerea tensiunilor şi
inegalităţilor sociale;
Contribuie la dezvoltarea competenţelor
profesionale la nivel European;
Autocunoașterea individualӑ;
Conștientizarea necesității pentru a fi
persoană ocupată, a avea un loc de muncă, a
avea statut de persoană ocupată /angajată;
Creșterea stimei și a încrederii în sine;
Rămânerea în societate, integrarea.
Cu excepția UWV, sunt unități care nu există
în România sau dacă există A.N.O.F.M. nu
colaborează;
metodă interesantă de ocupare a unei
persoane care se află în căutarea unui loc de
muncă;
Persoanele consiliate sunt direcționate funcție
de aptitudini, abilități, boli spre diferite secții de
producție din cadrul unor centre speciale sau
direct la angajator;
Baza de date națională cu persoanele în
căutarea unui loc de muncă și agenții
economici;
Acces on-line la un sistem integrat cu ITM,
Casa de Pensii, Casa de Sănătate, Finanțe;
Personal
specializat
pentru
evaluarea
capacității de muncă a clienților;
imp mare acordat consilierii unei persoane;
Încurajarea oamenilor să fie active pe piața
muncii, să participe și să desfășoare o
activitate.
Softul CompetenSYS;
Grija față de semenul nostru;
Acordarea de încredere;
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metode/intrumente
eficiente;

sunt -

-

-

-

-

-

-

Orientarea pe piața muncii;
Softurile DUO la care au acces atât șomerii
cât angajatorii din întreaga țară;
Externalizarea serviciului de consiliere sau
mărirea numărului de consilieri;
Aplicarea unor teste on-line pentru profilul
professional;
Centre reale de integrare a persoanelor cu
dizabilități pe piața muncii;
Platforma e-learning;
Consiliere electronicӑ;
Consiliere la parteneri privați în parteneriat cu
UWV;
Centru de integrare a persoanelor cu nevoi
personale pe piața muncii;
Existența unui medic expert care să poată
evalua capacitatea de muncă în vederea
stabilirii locului de muncă;
Implicarea autorităților locale (primării);
Consilierea agenților economici referitor la
angajarea persoanelor cu dizabilități - Locurile
de muncă vacante sunt introduse în platformă
de către angajator;
Baterii de teste on-line;
Flexibilitate sporită a serviciilor oferite;
Sunt utilizate toate mijloacele de comunicare
pentru ajutorarea solicitantului să găsească un
loc de muncă;
Număr mare de funcționari pentru asigurarea
serviciilor de calitate;
Există asistență medicală proprie sau
externalizată care face profilul medical al
clientului;
Introducerea de către angajator a situațiilor
locurilor de muncă vacante în platforma
AJOFM ;
Realizarea unui program (chestionar) pentru
diagnoză standardizat care să permită o
redare corectă asupra interesului persoanei în
ceea ce privește intenția de angajare și de
formare continua;
Colaborare
eficientă
cu
sindicatele,
patronatele și administrațiile locale;
Bază materială puternică pentru cursuri de
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-

-

-

-

-

-

-

-

calificare;
Plata abonamentelor pentru deplasarea către
centrul de calificare/consiliere;
Șomerii sunt îndreptați spre platforma on-line
pentru înregistrare și ocuparea unui loc de
muncă;
Consiliere electronică eficientă;
Metoda față în față
Serviciul on-line de consiliere;
Crearea unei baze de date unice la nivel
național cu toate datele personale ale
clienților;
Realizarea consilierii on-line și lipsa publicului
la agenție conduce la o activitate mai eficientă
și mai puțin obositoare pentru consilier;
Implementarea programului Competent SYS;
Folosirea de către clienți a internetului pentru
autoinformare;
Implicarea municipalității și a consiliului
consultativ;
Consilierea angajatorilor;
Întalniri periodice între angajatori și persoanele
aflate în căutarea unui loc de muncă;
Consilierea unei persoane timp de 3 luni și
monitorizarea acesteia, dacă și-a căutat loc de
muncă;
Stabilirea strategiilor pentru optimizarea
activităților privind plasarea persoanelor fără
loc de muncă;
Săli speciale pentru consiliere de grup;
Platforme informatice pentru consiliere;
Externalizarea parțială a serviciilor de
consiliere;
Implicarea membrilor consiliului consultativ din
SPO;
Colaborarea dintre public și privat;
Șomerii sunt împărțiți pe grupe în funcție de
capacitatea de muncă și prestează activități
productive în centre specializate. (WIENEER
XL);
Asistarea de către consilier a persoanelor care
urmează cursuri de formare/reconversie sau
muncă în centre protejate;
Crearea de locuri de muncă în centre protejate
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-

-

14. În urma vizitei efectuate, ce
instrumente
de
lucru
considerați
că
ar
trebui
îmbunătățite
în
agențiile
noastre?

15

Ce considerați că s-ar putea
implementa și în agențiile
noastre?

special pentru persoanele care doresc să
muncească, să se simtă util, să socializeze;
Metode – Însoțirea clientului în procesul de
pregătire și muncă;
Instrumente noi: teste pentru persoane cu
nevoi speciale sau inadaptate la piața forței de
muncă – RUWARD evaluarea desterității
manuale care se bazează pe metoda de
măsurare timpului și testul psihologic MAST;
Chestionar de personalitate NVM.

SUGESTII
- Profilul medical pe lângă profilul clientului;
- Trecerea de la consilierea cantitativă la
consilierea calitativă ;
- Aplicarea unor programe pentru realizarea
diagnozei
persoanei
privind
profilul
profesional;
- Achiziționarea de soft-uri care să ajute la
diagnoza profesională a persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă;
- Timp mai mult acordat clienților;.
- Aplicarea de teste pentru a vedea profilul
ocupațional al persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă;
- Îmbunătățirea structurilor de personal – mai
mulți consilieri;
- Programele informatice;
- Softurile;
- Aplicarea de teste din care să rezulte
capacitatea de muncă a persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă;
- Implementarea profilului medical;
- Diagnoza individuală privind capacitatea de
muncă;
- Lucru cu beneficiarii Legii 416;
- Aplicarea de teste informatizate care să ajute
la realizarea diagnozei profilului ocupațional al
persoanelor cu locurile de muncă vacante.
- Potrivirea automată a profilului profesional a
clientului cu profilul locului de muncă prin
preluarea sistemului de ghidare CapacityScan;
- Cooperare între A.J.O.F.M. și firmele de
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-

consiliere private;
Un sistem integrat informatics;
Programe performante;
Înființare centre închise în care să fie angajate
pesoane cu grad ridicat de handicap;
Jocuri de autocunoaștere;
Jocuri de socializare;
Contractul de consiliere;
Indicatori pentru șomeri număr de CV-uri pe
care trebuie să le transmită lunar.

Nota: instrumentele scrise cu roșu sunt cele care trebuie îmbunătățite;
-

instrumentele scrise cu galben sunt instrumente nou propuse pentru aplicarea în
activitatea de consiliere profesională din SPO.
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Instrumente noi propuse pentru implementare:
1. Testul de interese JVIS oferă posibilitatea identificării informațiilor relevante pentru client din
prisma intereselor care să-i permită elaborarea unui plan individual de educație și formare, cât și
facilitarea în luarea deciziilor realiste cu privire la dezvoltarea carierei sale. JVIS este un
instrument eficient de măsurare a intereselor personale, util în luarea și clarificarea deciziilor în
carieră;
2. Testul HOLLAND este un chestionar de interese, cu ajutorul căruia persoana consiliată poate
estima domeniul de muncă potrivit. Este un test ușor de aplicat și se utilizează în unele instituții
SPO implicate în proiect;
3. Scala EYSENCK a fost creată pentru măsurarea personalității unui individ. Personalitatea
este ansamblul de comportamente, aptitudini, motivaţii, însușiri psihice care caracterizează și
diferențiază un individ. Trăsătura de personalitate arată tendința unei persoane de a se
manifesta în comportamente asemănătoare în situații diferite, variabile. Trăsăturile de
personalitate sunt investigate prin chestionare de personalitate;
4. Software de consiliere și orientare în carieră, CAREER4U. Software-ul pentru consiliere și
orientare în carieră -platformă virtuală care cuprinde peste 250 de profile ocupaționale- este un
instrument pe care utilizatorii îl vor folosi pentru a descoperi care sunt profesiile potrivite atât
intereselor personale cât și competențelor pe care aceștia le au;
5. Sistemului de ghidare și orientare profesională a clienților Capacity Scan este un program
informatic complex folosit în activitatea de consiliere a furnizorilor de formare din Belgia și
Olanda, având în meniul principal urmatătoarele: date personale (traseu educațional, experiență
profesională, comportamente relevante, carduri de semnalizare, diplome, instruiri), interviu de
evaluare (afecțiuni, categorii de comportament, tulburări Scorul – GAF), profilul clientului, profilul
de locuri de muncă, compararea profilului de client și profilul de locuri de muncă, chestionare și
teste Ruward, rezultatul testului, profile de testare - comparații, motivație pentru lucru, scala de
profil al angajatului Matrix, sarcinile angajatului;
6. Testele Ruward măsoară 10 mișcări de bază și 11 abilități manuale. Testarea cu acest
instrument ajută consilierul pentru a vedea care este nivelul de dexteritate al persoanei implicate
sau dacă sunt necesare activități de formare, pentru a dezvolta în continuare dexteritatea
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persoanei implicate. În centrele vizitate din Belgia și Olanda se folosesc îndeosebi pentru
persoanele cu dizabiliăți.
Instrumente propuse pentru îmbunătățire:
1. Bateria de teste psihologice de aptitudini cognitive (BTPAC) - este un instrument util în
activitatea de consiliere, ajută la realizarea profilului psihologic, a abilităților și aptitudinilor
clientului. El trebuie îmbunătățit prin formulări adecvate unui nivel de cunoștinte scăzut și
reconfigurat pe o perioadă de lucru mai scurtă.
2. Monografiile profesionale - sunt instrumente utile în activitatea de consiliere.
Monografiile profesionale cuprind condițiile generale de desfășurare a unei activități, precum și
recomandările și restricțiile de natură psihologică impuse, de specificul muncii, persoanelor care
intenționează să învețe și să practice acea meserie.
Acest instrument există în centrele de consiliere ale SPO, pe casete video și necesită a fi
îmbunătățit prin actualizarea meseriilor și trecerea lor pe DVD - video-player.
3. InterOptions este un instrument care generează multe opțiuni profesionale.
Evaluarea privind interesele profesionale ale clienților este un element definitoriu în orientarea
privind cariera profesională. Parcurgerea etapelor necesită timp de lucru îndelungat, de aceea,
pentru îmbunatățirea acestuia, se recomandă transferarea pe suport DVD;
4.Transferarea informațiilor de pe

casetele video, existente în instituțiile SPO, pe DVD-uri.

Casetele video cuprind informații referitoare la: metode de căutare a unui loc de muncă,
întocmirea unui CV, cum să te prezinti la un interviu, păstrarea unui loc de muncă, formarea unei
atitudini pozitive, cum să devii intreprinzator, caleidoscopul profilelor ocupaționale.
Concluziile prezentate mai sus au rezultat în urma interpretării chestionarelor completate
de cei 160 de specialiști din cadrul SPO, după vizitele de studiu din Belgia și Olanda.
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Diferențe legislative în domeniul ocupării, în țările vizitate:
-

Dovada căutării unui loc de muncă, de către șomer, este făcută prin vizitarea a cel puțin opt
firme;

-

Agențiile de șomaj nu efectuează plata indemnizațiilor de șomaj;

-

Servicii externalizate de înregistrare, plasare și plăți;

-

Servicii externalizate de informare, consiliere, mediere;

-

Competențele ocupării, indemnizarea șomerilor și implementarea măsurilor active pentru
creșterea șanselor de ocupare sunt reglementate, din punct de vedere legislativ, atfel față de
România;

-

Subvenționarea unităților non-profit de către stat pentru înserția pe piața muncii a
persoanelor cu dizabilitați și vulnerabile;

-

Acordarea de subvenții furnizorilor privați, care acordă servicii de consiliere și orientare
profesională clienților;

-

Fundament juridic pentru centrul economic – social;

-

Existența centrelor protejate pentru persoanele cu dizabilități;

-

Neobligativitatea declarării locurilor de muncă vacante de către agenții economici;

-

Înregistrarea online sau telefonic a locurilor de muncă vacante în baza de date a agenției;

-

Perioada de acordare a ajutorului de șomaj este de 3 ani;

-

Existența cabinetelor de evaluare a capacității de muncă;

-

Externalizarea serviciilor de ocupare mai dezvoltată.

Activități noi depistate cu prilejul vizitelor:
-

Persoanele consiliate sunt direcționate funcție de aptitudini, abilități, boli, spre diferite secții
de producție din cadrul unor centre speciale sau direct la angajator;

-

Baza de date națională cu persoanele în căutarea unui loc de muncă și agenții economici;

-

Acces on-line la un sistem integrat cu I.T.M., Casa de Pensii, Casa de Sănătate, Finanțe;

-

Personal specializat pentru evaluarea capacității de muncă a clienților;

-

Încurajarea oamenilor să fie activi pe piața muncii, să participe și să desfășoare o
activitate;
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- Softurile DUO la care au acces atât șomerii cât și angajatorii din întreaga țară;
- Aplicarea unor teste online pentru profilul profesional;
- Consilierea unei persoane timp de 3 luni și monitorizarea acesteia privind interesul în
identificarea unui loc de muncă;
- Crearea de locuri de muncă în centre protejate, special pentru persoanele cu nevoi
speciale, care doresc să muncească, să se simtă utile, să socializeze;
- Implicarea autorităților locale (primării);
- Locurile de muncă vacante sunt introduse în platforma online de către angajator;
- Sunt utilizate toate mijloacele de comunicare pentru ajutorarea solicitantului să în
găsirea unui loc de muncă;
- Număr mare de funcționari pentru asigurarea serviciilor de calitate;
- Există asistență medicală proprie sau externalizată care realizează profilul medical al
clientului;
- Decontarea abonamentelor pentru deplasarea către centrul de calificare/consiliere;
- Șomerii sunt îndreptați/orientați spre platforma online pentru înregistrare și ocuparea
unui loc de muncă;
- Însoțirea clientului în procesul de pregătire și muncă;
- Jocuri de autocunoaștere;
- Jocuri de socializare;
- Contractul de consiliere;
- Indicatori pentru șomeri – au un număr de CV-uri pe care trebuie să le transmită lunar
angajatorilor.

Sugestii în urma vizitei:
-

Completarea profilului medical pe lângă profilul clientului;

-

Trecerea de la consilierea cantitativă la consilierea calitativă;

-

Aplicarea unor programe pentru realizarea diagnozei persoanei privind profilul
profesional;
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-

Achiziționarea de soft-uri care să ajute la diagnoza profesională a persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă;
- Timp mai mult acordat clienților;
- Aplicarea de teste în vederea realizării profiluluji ocupațional al persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă;
- Îmbunătățirea structurilor de personal –mai mulți consilieri;
- Potrivirea automată a profilului profesional al clientului cu profilul locului de muncă prin
preluarea sistemului de ghidare Capacity-Scan;
- Externalizarea serviciului de consiliere și mediere sau mărirea numărului de consilieri;
- Dezvoltarea platformei e-learning;
- Consiliere electronica;
- Crearea unui centru de întegrare a persoanelor cu nevoi personale pe piața muncii;
- Introducerea de către angajator a situațiilor locurilor de muncă vacante în platforma
A.J.O.F.M.;
- Realizarea prin diagnoză, a unui program (chestionar) standardizat, care să permită o
redare corectă asupra interesului persoanei în ceea ce privește intenția de angajare și de
formare continuă;
- Colaborare eficientă cu sindicatele, patronatele și administrațiile locale;
- Crearea unei baze de date unice, la nivel național care să cuprindă datele personale ale
clienților SPO;
- Realizarea consilierii online și lipsa publicului la agenție conduce la o activitate mai eficientă
și mai puțin solicitantă pentru consilier;
- Folosirea, de către clienți, a internetului pentru autoinformare;
- Implicarea municipalității și a consiliului consultativ;
- Platforme informatice pentru consiliere;
- Externalizarea parțială a serviciilor de consiliere;
- Modificarea legii, în sensul înregistrării online a clienților și a locurilor de muncă vacante;
- Aplicarea, în agențiile de ocupare, de teste din care să rezulte capacitatea de muncă a
persoanelor consiliate.
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Propuneri în urma vizitei:
-

Potrivirea automată a profilului profesional a clientului cu profilul locului de muncă prin
preluarea sistemului de ghidare Capacity-Scan;

-

Cooperare între A.J.O.F.M. și firmele de consiliere private;

-

Un sistem integrat informatic prin programe performante;

-

Înființare centre în sistem închis, în care să fie angajate persoane cu grad ridicat de
handicap;

-

Jocuri de autocunoaștere și socializare în activitatea de consiliere;

-

Contractul de consiliere cu șomerul;

-

Crearea unui cadru legislativ pentru subvenționarea locurilor de muncă din ONG-urile care
prestează servicii pentru grupurile defavorizate: șomeri de lungă durată, șomeri tineri care nu
au experiență de muncă, minorități etnice, emigranți, persoane cu dizabilități;

-

Dezvoltarea de centre de muncă temporară prin parteneriat între comunitatea locală,
A.J.O.F.M., ONG–uri, patronate, pentru unele categorii sociale și finanțarea măsurilor
speciale de redare a motivației pentru muncă, sprijinirea pentru reintegrare ca membri activi
pe piața muncii. În aceste centre, pe lângă munca remunerată săptămânal sau zilnic,
persoanele să se bucure și de facilități cum ar fi: masă caldă, acțiuni culturale de grup,
servicii de învățare, cursuri de comunicare, tehnici de căutare a unui loc de muncă. Această
propunere ar duce la diminuarea numărului de persoane asistate social;

-

Lipsa de prognoză şi analiză a pieţei muncii reprezintă un punct slab pentru agențiile de
ocupare, o previzionare este necesară la nivel naţional şi judeţean pentru a asigura o mai
bună corelare a serviciilor de orientare în carieră, consiliere profesională și mediere a
muncii;

-

Externalizare către furnizori specializați de servicii de consiliere pentru acei beneficiari aflați
la o distanță mai mare faţă de locurile de muncă vizate;

-

Atitudine pro-activă în dezvoltarea de parteneriate cu agențiile private de recrutare şi ONGuri pentru activitățile de mediere a locurilor de muncă;

90

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

-

Serviciul de mediere a locurilor de muncă oferit de SPO trebuie să se concentreze în primul
rând pe recrutarea locurilor de muncă vacante și apoi să se concentreze pe suprapunerea lor
cu şomerii şi persoanele în găsirea unui loc de muncă.
Propunerile de îmbunătățire a instrumentelor de lucru și întroducerea celor noi trebuie
trebuie să conducă la:

-

alegerea formării și găsirii locului de muncă, corespunzătoare intereselor și aptitudinilor;

-

orientarea în carieră, elaborarea planului de dezvoltare al carierei;

-

evaluarea alternativelor de modificare a traseului educațional în funcție de componenta
vocațională;

-

aplicarea pentru un loc de muncă, dezvoltarea activității de voluntariat.
Îmbunătățirea instrumentelor de mediere a muncii și de consiliere profesională, va oferi
oportunități cu potențial semnificativ de corelare între serviciile oferite de SPO și cerințele de
pe piața muncii, care va conduce la dezvoltarea competențelor angajaților SPO precum și la
“Creșterea Calității și Eficienței serviciilor furnizate”.
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Directivei privind calificările profesionale;
20. Hotărârea Guvernului 278/21.03.2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la
măsurile pentru prevenirea șomajului, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare
a acestora;
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21. Hotărârea nr.937 din 10 iunie 2004;
22. AN0FM – SERVICIUL ELECTRONIC DE MEDIERE A MUNCII –www.semm.ro;
23. Portalul EURES, servicii de mediere a muncii în Uniunea Europeană;
24. Directiva Comisiei nr 93/569 din 22 octombrie 1993 cu privire la implementarea
Regulamentului Consiliului

1612/68/ referitor la libera circulație a lucrătorilor în cadrul

Comunității;
25. HG 129/2000 republicată;
26. Reglementări Europene în Domeniul Ocupării Forței de Muncă și Formării Profesionale,
Consiliul pentru Standarde Ocupaționale și Atestare, Legislația muncii-resurse umane;
27. AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI –STANDARD OCUPAȚIONAL;
28. Observatorul Național al Ocupării și Formării Profesionale a Forței de Muncă, Ministerul
Muncii, Familiei și Egalității de șanse, Direcția Programe și Strategii;
29.Revista calitatea vietii- Fenomenul ocupararii in Romania si dezvoltarea durabila;
30. (http://ec.europa.eu/e)
31Universitatea “Spiru Haret”, Brasov - Facultatea de Psihologie, Pedagogie, P sihodiagnoza,
Personalitatii;
32. Ordin Ministru nr. 3066/13.01.2015
33. Studiul profesiunilor - www.scrtub.com/sociologie/resurse-umane)
34. Monografii profesionale – Elena Manuela Vlasie
35.http://www.sim.centruldezvoltaresociala.ro/orientarea-vocationala-si-determinareaprofesionala-pentru-tineri/
36.http://www.motivatie.md/index.pentri imagine
37. http://psy-gnosis.ro/blog-psiholog-bucures
38. www.leonardo-almas.ro
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Proiecte:
1. Proiect “Start în carieră” – Bune practici europene în consilierea profesională a studenților
români.
2. Proiect SPO On-line- întâlnire între cererea și oferta de forță de muncă. Ghid de consiliere și
mediere.
3. Profi Elements.
4. Asociația AS2001, Alba Iulia.
5. Portaluri specializate în mediere: E-jobs, BestJobs.
6. Program PROSELF (self-service).
7. Managementul carierei – Universitatea Petru Maior.
8. Proiect CASPER – Sistem de evaluare a potențialului de muncă al persoanelor cu dizabilități).
9.

EPALE

-

Platformă

electronică

pentru

educația

adulților

din

Europa,

https://ec.europa.eu/epale/ro/content/career4u-software-de consiliere-si-orientare-cariera
10. ACCES – Asistență pentru Calificare, Competențe, Educație și Speranță pentru persoane
aparținând grupurilor vulnerabile
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ANEXA 1
CHESTIONAR MEDIERE

Nr.
crt.

1

2

INSTRUMENTE

Analiza postului
Standarde
ocupaționale,
profile
ocupaționale

4

Teste de interes
profesional
JVIS;
INTEROPTION
S
Medierea
electronică SEM
Interviul on-line
Studii, statistici,
privind
piața
muncii, oferta și
cererea pe piața
muncii, evoluția
ocupanțiilor,
posibilității
de
formare
profesională.

7

Există
acest
instrument
de
mediere în
A.J.O.F.M.
?

Statistici privind
locurile
de
muncă
în
prezent și în
perspectiva
apropiată

3

5

Considerați
că este utilă
folosirea
acestui
instrument
în
A.J.O.F.M.?
Vă
rugăm
detaliați.

95

Se folosește
acest
instrument
de mediere
în
A.J.O.F.M.?
Vă
rugăm
detaliați.

Există
probleme în
aplicarea
acestui
instrument în
A.J.O.F.M.?
Vă
rugăm
detaliați.

Consideraț
i că sunt
necesare
îmbunătăți
ri
ale
acestui
instrument
de
mediere?
Vă rugăm
detaliați.

Propuneri
de
îmbunătăți
re
a
instrument
ului
de
mediere.
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8

Nomenclatoare,
clasificatoare de
nivel
național
privind
ocupațiile.

9

Planul individual
de mediere

11

Aplicația
informatică
pentru
gestionarea
cardurilor
profesionale
Baza de date a
angajatorilor
pentru
gestionarea
locurilor
de
muncă.
Chestionar
privind
Analiza locurilor
de muncă
Registrul
Național
al
Furnizorilor de
Formare
Profesională a
Adulților
Dacă folosiți alte
instrumente
aplicabile
în
SPO

12

13

14

15
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ANEXA 2
CHESTIONAR CONSILIERE

Nr
crt

Considerați
că este utilă
folosirea
acestui
instrument
în
A.J.O.F.M.?
Vă
rugăm
detaliați.

INSTRUMENTE

1

INTERVIUL

2

BILANȚUL
PROFESIONAL

3

4

Exista acest
instrument
de
consiliere în
A.JO.F.M.?

TESTE
DE
INTERES
PROFESIONAL
JVIS;
INTEROPTION
S; HOLLAND
Planul
de
dezvoltare
personală
și
profesională
(PDPP)

5

Analiza SWOT

5

Baterie de teste
psihologice
aptitudini
conitive BTPAC

6

Planul individual
de acțiune

7

CV

8

Scrisoare
intenție

de

9

Scrisoare
multumire

de

97

Se
foloseste
acest
instrument
de
consiliere în
A.J.O.F.M.?
Vă
rugăm
detaliați.

Există
probleme
în
aplicarea
acestui
instrument
în
A.J.O.F.M.
? Vă rugăm
detaliați.

Considerați
că
sunt
necesare
îmbunătățiri
ale acestui
instrument
de
consiliere?
Vă
rugăm
detaliați.

Propuneri
de
îmbunătăți
re
a
instrument
ului
de
consiliere.
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10

11

12

13

14

15

16
17

18

Nomenclatoare
de nivel național
privind
ocupațiile; COR
Standarde
ocupaționale,
profile
ocupaționale
Studii, statistici
prognoze
privind oferta și
cererea pe piața
muncii
Scala
de
personalitate
EYSECHK
Software-ul de
autoevaluare și
consiliere
profesională
Registrul
Național
al
Furnizorilor de
Formare
Profesională a
Adulților
Monografii
profesionale
Profile
ocupaționale
Dacă folosiți alte
instrumente
aplicabile în
SPO
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ANEXA 3
Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare"
Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO"
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/124/4.2/S/130703
Titlul proiectului:"CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi
Eficienţei serviciilor furnizate "
Beneficiarul proiectului: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui

CHESTIONAR PENTRU ACTIVITATEA DE MEDIERE A MUNCII
APLICAT ÎN CADRUL VIZITELOR DE STUDIU
Asociația Comunitară de Unitate și Mediere Vaslui (A.C.U.M.), partener în proiectul “CompEtent
- dezvoltarea competenţelor angajaților SPO pentru creșterea calității și eficienței serviciilor
furnizate”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de
Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”, ID
130703, și al cărui beneficiar este Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui a
demarat, în luna martie 2015, Activitatea 6 “Studiul privind îmbunătățirea instrumentelor de
consiliere și mediere”.
Chestionarul de față este un instrument de sondare care va fi completat, în timpul vizitelor de
studiu, de fiecare din cei 160 de angajați ai SPO. Aceste vizite de studiu vor completa
cunoștințele și experiențele beneficiarilor cu modele implementate la nivelul furnizorilor de
servicii de ocupare din țările UE vizitate precum și cu rezultate ale acestor modele.
Deasemenea, beneficiarii vor lua contact cu problemele cu care s-au confruntat partenerii
externi în planificarea de proiecte de consiliere profesională și mediere a muncii. Prin informațiile
culese, chestionarele vor ajuta la identificarea unor instrumente îmbunătățire și la elaborarea
“Studiului privind îmbunătățirea instrumentelor de consiliere și mediere”.
Pentru că dorim o evaluare obiectivă, vă rugăm să completați chestionarul de mai jos.
Numele și prenumele
persoanei care a
completat
chestionarul
Funcția
………………………
……
Perioada vizitei de
studiu
………………………
……..

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

Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă
……………………………..
Țara vizitată
…………………
…………………

Oraș/ Localitate

Denumire instituție/ furnizor de
servicii de ocupare (public/ privat)
………………… ………………………………………
………………… …………………..…………………
…..
…………….
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1. Instrumente de lucru utilizate în activitatea de mediere a muncii:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. Cum se realizează baza de date a angajatorilor şi a persoanelor aflate în căutarea unui loc de
muncă?
□

program care poate fi accesat de angajatori pentru a-şi înregistra oferta

Detalii………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
□

metode de mediatizare a ofertei

Detalii………………………………………………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………
3. Modul de repartizare şi durata înregistrării ofertei până la repartizarea persoanei
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………...…………………...………………
4. Metoda de urmărire a ocupării
□

on-line;

□

dispoziţie de repartizare solicitată de angajator;

□

telefonic;

□

exista activitatea de mentorat-tutorat în companii, mediatorul ţine legătura cu mentorul-

tutorele persoanei repartizate? Pentru ce perioadă? Este o activitate utilă?
□

altele

………………………………………………………………………………………………...……………
…………………………
……………………………………………………………...………………………………………………
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5. Există o negociere între ofertantul locului de muncă (angajatorul) cu mediatorul? Sunt
negociate cerinţele postului-abilităţi, competenţe, etc.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………….....……………………………………...………...
6. Utilizarea CARDUL PROFESIONAL EUROPEAN conform Directivei 2005/36/CE:
Se utilizează în locul CV-ului sau complementar cu acesta?
În

ce

scop

este

utilizat

de

şomeri?

Cât

este

de

util

şi

facil

de

folosit?

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………...…………………...………………..
………………………………………………………...……………………………………...………………
…...………………..
………………………………………………………...……………………………………...………………
…...………………
7. Cine îndrumă persoanele în căutarea unui loc de muncă către serviciul de mediere a muncii?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………...……………………...…………………...…………
8. Utilizarea interviul on-line:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………...………………...……………………………...
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9. Ce rol consideraţi că îndeplineşte serviciul de mediere a muncii?
□ contribuie la reducerea tensiunilor şi inegalităţilor sociale;
□ contribuie la controlul social şi la asigurarea păcii sociale;
□ reduce şomajul sau diminuează durata acestuia;
□ contribuie la dezvoltarea individuală şi carierei profesionale;
□ contribuie la dezvoltarea competenţelor profesionale la nivel European;
□ contribuie la mobilitatea europeana a forţei de muncă;
Altele (specificaţi).
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………….
10. În centrul vizitat ce aţi sesizat/descoperit nou faţă de ceea ce se face în agenţia dvs şi ar fi
necesar implementării; Sugestii/ propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de mediere a muncii
Metode/Instrumente noi aplicate sau care metode/instrumente sunt mai eficiente;
Credeţi că s-ar putea implementa şi în agenţiile noastre?
………………………………………………………...……………………………………...………………
…...………………..
…………………………………………………………………...……………………………………...……
……………...……...……………..……………………………………………...…………………………
…………...…………………...…………..
………………………………………………………...……………………………………...………………
…...………………
Vă mulţumim pentru timpul acordat!
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ANEXA 4
Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare"
Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO"
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/124/4.2/S/130703
Titlul proiectului: "CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea
Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate "
Beneficiarul proiectului: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui
CHESTIONAR PENTRU
ACTIVITATEA DE INFORMARE ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ A MUNCII
APLICAT ÎN CADRUL VIZITELOR DE STUDIU
Asociația Comunitară de Unitate și Mediere Vaslui (A.C.U.M.), partener în proiectul “CompEtent
- dezvoltarea competenţelor angajaților SPO pentru creșterea calității și eficienței serviciilor
furnizate”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de
Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”, ID
130703, și al cărui beneficiar este Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui a
demarat, în luna martie 2015, Activitatea 6 “Studiul privind îmbunătățirea instrumentelor de
consiliere și mediere”.
Chestionarul de față este un instrument de sondare care va fi completat, în timpul vizitelor de
studiu, de fiecare din cei 160 de angajați ai SPO. Aceste vizite de studiu vor completa
cunoștințele și experiențele beneficiarilor cu modele implementate la nivelul furnizorilor de
servicii de ocupare vizitate, precum și cu rezultate ale acestor modele. Deasemenea, beneficiarii
vor lua contact cu problemele cu care s-au confruntat partenerii externi în planificarea de
proiecte de consiliere profesională și mediere a muncii. Prin informațiile culese, chestionarele
vor ajuta la identificarea unor instrumente îmbunătățite, precum și la elaborarea “Studiului
privind îmbunătățirea instrumentelor de consiliere și mediere”.
Pentru că dorim o evaluare obiectivă, vă rugam să completati chestionarul de mai jos:
Numele și prenumele
persoanei care a
completat
chestionarul

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

Funcția
………………………

Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă
……………………………..

Perioada vizitei de
studiu
…………………

Țara vizitată
…………………

Oraș/ Localitate

Denumire instituție/ furnizor de
servicii de ocupare (public/ privat)
………………… ……………………………………
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1. Instrumente de consiliere profesională folosite:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..….
2. Consilierea este facută de psiholog sau există un psiholog pentru cazuri speciale?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.............................................................................................
3.

Se

folosesc

bateriile

de

teste

psihologice,

de

aptitudini

şi

interes

personal?

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................
.............................................................................................................................................
4. Activităţi efectuate în cadrul centrului de consiliere profesională:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5. Consilierul recomandă persoanele spre:
□

calificare/recalificare;
□ demararea unei afaceri.

Altele (specificaţi)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
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6. Care este numărul de persoane consiliate de către un consilier pe zi/lună?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………
7. Timpul alocat pentru o şedinţă de consiliere /persoană/ grup
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..……
8. Consilierea de grup: metode şi instrumente aplicate
………………………………………………………………………………………………………………
……………..…..…….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
9. Fondurile alocate pentru activitate sunt de la:
□

guvern;

□

comunitatea locală;

□

autofinanţare;

Altele (specificaţi)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………........
10. Ce rol consideraţi că îndeplineşte serviciul de consiliere şi orientare în carieră?
□ contribuie la reducerea tensiunilor şi inegalităţilor sociale;
□ contribuie la controlul social şi la asigurarea păcii sociale;
□ reduce şomajul sau diminuează durata acestuia;
□ contribuie la dezvoltarea individuală şi carierei profesionale;
□ contribuie la dezvoltarea competenţelor profesionale la nivel European;
□ contribuie la mobilitatea europeană a forţei de muncă.
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Altele (specificaţi).
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
11. În centrul vizitat ce aţi sesizat/descoperit nou faţă de ceea ce se face in instituţia în care
lucraţi şi ar fi necesar implementării.
Sugestii/ propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de consiliere profesională;
Metode/Instrumente noi aplicate sau care metode/intrumente sunt eficiente;
Credeţi că s-ar putea implementa şi în agenţiile noastre?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Vă mulţumim pentru timpul acordat!
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ANEXA 5
Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare"
Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO"
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/124/4.2/S/130703
Titlul proiectului:"CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea
Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate "
Beneficiarul proiectului: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui
CHESTIONAR PENTRU ACTIVITATEA DE MEDIERE A MUNCII
APLICAT ÎN CADRUL VIZITELOR DE STUDIU
Asociația Comunitară de Unitate și Mediere Vaslui (A.C.U.M.), partener în proiectul “CompEtent
- dezvoltarea competenţelor angajaților SPO pentru creșterea calității și eficienței serviciilor
furnizate”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de
Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”, ID
130703, și al cărui beneficiar este Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui a
demarat, în luna martie 2015, Activitatea 6 “Studiul privind îmbunătățirea instrumentelor de
consiliere și mediere”.
Chestionarul de față este un instrument de sondare care va fi completat, în timpul vizitelor de
studiu, de fiecare din cei 160 de angajați ai SPO. Aceste vizite de studiu vor completa
cunoștințele și experiențele beneficiarilor cu modele implementate la nivelul furnizorilor de
servicii de ocupare din țările UE vizitate precum și cu rezultate ale acestor modele.
Deasemenea, beneficiarii vor lua contact cu problemele cu care s-au confruntat partenerii
externi în planificarea de proiecte de consiliere profesională și mediere a muncii. Prin informațiile
culese, chestionarele vor ajuta la identificarea unor instrumente îmbunătățire și la elaborarea
“Studiului privind îmbunătățirea instrumentelor de consiliere și mediere”.
Pentru că dorim o evaluare obiectivă, vă rugăm să completați chestionarul de mai jos.
Numele și prenumele
persoanei care a
completat
chestionarul

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

Funcția
………………………
Perioada vizitei de
studiu
………………………

Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă
……………………………..
Țara vizitată
Oraș/ Localitate Denumire instituție/ furnizor de
servicii de ocupare (public/ privat)
………………… ………………… ………………………………………
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1. Descrieţi instituţiile vizitate
Denumirea/ Forma de proprietate/ Activităţi desfăşurate/ Categoria de persoane beneficiare
..………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Diferenţe legislative în domeniul ocupării descoperite în ţările vizitate
Explicaţi detaliat.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
3. Instrumente de lucru utilizate în instituţia vizitată, în activitatea de mediere a muncii:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..………
4. Cum se realizează baza de date a angajatorilor şi a persoanelor aflate în căutarea unui loc de
muncă. Explicaţi detaliat.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..…….
5. Metoda de urmărire a ocupării locului de muncă:
Detaliaţi procedura.
………………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
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6. Utilizarea CARDUL PROFESIONAL EUROPEAN conform Directivei 2005/36/CE
Detaliaţi………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
7. Cine îndrumă persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă către serviciul de mediere a
muncii? Explicaţi detaliat.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
8. Utilizarea interviului on-line în vederea angajării. Explicaţi detaliat.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
9. În centrul vizitat ce aţi sesizat/descoperit nou faţă de ceea ce se face în agenţia dvs;
Explicaţi detaliat.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Aţi descoperit metode/Instrumente noi aplicate;
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
În urma vizitei efectuate, ce instrumente de lucru considerati că ar trebui îmbunătăţite în
agenţiile noastre?
………………………………………………………...……………………………………...………………
…………………………………………………………………...……………………………………...……
……………...…………………..……………………………………………...……………………………
Sugestii/ propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de mediere a muncii
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Vă mulţumim pentru timpul acordat!
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ANEXA 6
Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare"
Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO"
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/124/4.2/S/130703
Titlul proiectului: "CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea
Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate "
Beneficiarul proiectului: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui
CHESTIONAR PENTRU
ACTIVITATEA DE INFORMARE ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ A MUNCII
APLICAT ÎN CADRUL VIZITELOR DE STUDIU
Asociația Comunitară de Unitate și Mediere Vaslui (A.C.U.M.), partener în proiectul “CompEtent
- dezvoltarea competenţelor angajaților SPO pentru creșterea calității și eficienței serviciilor
furnizate”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de
Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”, ID
130703, și al cărui beneficiar este Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui a
demarat, în luna martie 2015, Activitatea 6 “Studiul privind îmbunătățirea instrumentelor de
consiliere și mediere”.
Chestionarul de față este un instrument de sondare care va fi completat, în timpul vizitelor de
studiu, de fiecare din cei 160 de angajați ai SPO. Aceste vizite de studiu vor completa
cunoștințele și experiențele beneficiarilor cu modele implementate la nivelul furnizorilor de
servicii de ocupare vizitate, precum și cu rezultate ale acestor modele. Deasemenea, beneficiarii
vor lua contact cu problemele cu care s-au confruntat partenerii externi în planificarea de
proiecte de consiliere profesională și mediere a muncii. Prin informațiile culese, chestionarele
vor ajuta la identificarea unor instrumente îmbunătățite, precum și la elaborarea “Studiului
privind îmbunătățirea instrumentelor de consiliere și mediere”.
Pentru că dorim o evaluare obiectivă, vă rugăm să completati chestionarul de mai jos:
Numele și prenumele
persoanei care a
completat
chestionarul
Funcția
………………………
……
Perioada vizitei de
studiu
………………………
……..

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

Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă
……………………………..
Țara vizitată
…………………
…………………

Oraș/ Localitate

Denumire instituție/ furnizor de
servicii de ocupare (public/ privat)
………………… ………………………………………
………………… …………………..…………………
…..
…………….
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1. Descrieți instituțiile vizitate
Denumirea/ Forma de proprietate/ Activitați desfășurate/ Categoria de persoane beneficiare
..………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2. Diferențe legislative în domeniul ocupării descoperite în țările vizitate
Explicați detaliat.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
3. Instrumente de consiliere profesională folosite.
Explicați detaliat.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…
4. Consilierea este făcută de persoane specializate în domeniu?
Explicați detaliat.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................
5. Activităţi efectuate în cadrul centrului de consiliere profesională vizitat. Explicați detaliat.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
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6.Consilierul recomandă persoanele spre: Explicați detaliat.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
7. Consilierea de grup: metode şi instrumente aplicate
Explicați detaliat
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
8. În centrul vizitat ce aţi sesizat/descoperit nou faţă de ceea ce se face în agenţia dvs;
Explicați detaliat.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Aţi descoperit metode/Instrumente noi aplicate
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
În urma vizitei efectuate, ce instrumente de lucru considerați că ar trebui îmbunătățite în
agențiile noastre?
………………………………………………………...……………………………………...………………
…………………………………………………………………...……………………………………...……
……………...…………………..……………………………………………...……………………………
Sugestii/ propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de mediere a muncii
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Vă mulţumim pentru timpul acordat!
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