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Pași spre cariera mea viitoare
4. Vrei să te angajezi?

La absolvirea școlii gimnaziale, tinerii fac primele opțiuni legate de profesia
lor viitoare. Evaluarea vocațională în clasele a VII-a și a VIII-a îi poate ajuta
pe fiecare în parte să-și aleagă meseria pe baza talentului, cunoștințelor și
abilităților practice individuale.
Pașii tânărului spre cariera sa viitoare cuprind:
 Evaluarea individuală pentru orientarea profesională (Fișa elevului)
 Dosarul de angajare al tânărului pentru primul loc de muncă
 Analiza opțiunilor pentru a testa capacitatea de muncă și a
cunoaște piața muncii (alternative de angajare pentru tineri:
ucenicie, zilieri, practică, voluntariat, munca cu normă întreagă sau
parțială).
 Inițierea în antreprenoriat, pentru managementul propriei afaceri
 Informarea permanentă privind oferta pieței muncii

FIȘA ELEVULUI
Pentru orientare profesională
Nume și prenume:
_________________________________________
Data nașterii:
_________________________________________
Adresa:
__________________________________________
Telefon:
__________________________________________
1. Ce materii de studiu îți plac? Alege 3 materii preferate și menționează
mediile obținute la aceste materii.
Materia

Media

1
2
3

DA

NU ȘTIU

NU

5. Vrei să lucrezi în gospodăria familiei, ca ziler sau ca ucenic?
Gospodărie

Zilier

Ucenic

6. Vrei să-ți dezvolți propria afacere?
DA

NU ȘTIU

NU

7. Ce vei face dacă nu continui școala sau nu lucrezi?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
8. Cu cine ai vorbit despre planurile tale de viitor? (marchează toate
situațiile)
Părinți
Alții

Diriginte

Profesori

Prieteni

Nu am discutat

9. Dacă ai întrebări, notează-le în continuare
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Ce îți place să faci în timpul liber?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Ce vrei să faci după absolvirea Școlii Gimnaziale?
Mă înscriu la liceu _____________ Profilul: ____________________
Mă înscriu la Școala Profesională de Arte și Meserii Meseria: ______
……____________________
3

NU ȘTIU

4

DOSARUL de angajare al elevului absolvent conține:
1.
2.
3.
4.
5.

Scrisoare de intenție (scrisă de elev către angajator)
CV-ul elevului
Recomandare profesor materie favorită sau diriginte
Diploma de absolvire Școala Gimnazială
Foaia matricolă

SCRISOARE DE INTENȚIE
Stimate Domn / Stimată Doamnă,
Vă adresez această scrisoare de intenţie ca răspuns la anunțul
postat în (publicația, site) de firma dumneavoastră (Numele companiei)
pentru
postul
vacant
_____________________________________(denumirea postului).
Consider că în timpul anilor de școală am acumulat cunoștințele și
aptitudinile practice în domeniul (_______________________________),
pe care doresc să le pun în aplicare activând în firma/instituția dvs.
Sunt activ(ă), comunicativ(ă), disciplinat(ă), responsabil(ă) și interesat(ă) în
perfecționarea profesională. Mi-aş dori să am şansa de a lucra în
firma/instituția dvs., și să-mi valorific cunoștințele și experiența acumulată
in stagiile de practică din perioada vacanțelor și și prin activitatea de
voluntariat (conform CV anexat).
Dacă veţi considera că motivaţia şi calificarea mea justifică ocuparea unui
post în firma dvs., vă rog să mă contactați pentru stabilirea unei posibile
colaborări.
Atașez prezentei CV, o scrisoare de recomandare din partea profesorului /
dirigintelui / beneficiarului de voluntariat și o copie a diplomei de studii.
Vă mulțumesc.
(Numele și prenumele)

Data:

_________________________
(semnătura)

Telefon: __________________
E-mail: ___________________
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RECOMANDARE

INTERVIUL

Vă transmit prezenta recomandare pentru a îl/o susține pe elevul/eleva
(Nume
și
prenume)
la
înscrierea
la
unitatea
de
învățământ________________________ / pentru obținerea unui post în
firma ____________________________.
(Nume și prenume) a absolvit cursurile Școlii Gimnaziale/liceului în anul
________
și mi-a fost elev(ă)
____ ani la (materia)
_____________________ .
Elevul/eleva (Nume și prenume) este disciplinat(ă), cu interes pentru
învățătură, bine integrat(ă) în colectiv și are o atitudine pozitivă și
constructivă în activitate.
(Nume și prenume) s-a remarcat în cadrul activităților școlare prin
rezultatele bune (deosebite) la învățătură, în special la materiile
_________________ __________şi în cadrul activităților extrașcolare
(participarea la olimpiade, concursuri, tabere școlare, proiecte, activități de
voluntariat)_________________________________.
(Nume și prenume) are abilități pentru lucrul în echipă, coordonare și
organizare,
dovedite
prin
implicarea
în
proiectul
___________________________________.
El/ea este creativ(ă), deschis ideilor noi și își promovează inițiativele.
(Nume și prenume) a avut întotdeauna un comportament politicos si corect
cu profesorii și colegii.
El/ea are o mare capacitate de inter-relaţionare şi comunicare, dobândite
prin
participarea
ca
voluntar
în
cadrul
proiectului
_____________________________.
Cunoștințele acumulate, seriozitatea, disciplina și calitățile sociale îl/o
recomandă pe elevul/eleva (Nume și prenume) drept un bun candidat
pentru _________________ motiv pentru care îl/o recomand cu căldură.
Data

Profesor
(Numele și prenumele)

____________________
(semnătura)

După trimiterea Scrisorii de intenție, a CV-ului și a recomandării, tânărul
poate fi invitat de angajator la interviul de angajare.
Recomandări pentru inteviu:
 Când vă pregătiţi pentru interviu să respectați: ora şi locaţia
interviului, să cunoașteți numele corect şi funcția intervievatorului
 Aflați cât mai multe date despre companie
 Fiţi cât mai naturali şi relaxaţi;
 Adoptați un ton pozitiv, optimist;
 Dacă vi se solicită descrierea unor slăbiciuni, menţionaţi lecţii
învăţate din greşeli, evitaţi descrierile negative;
 Precizaţi experienţe relevante și reușite din activitatea voastră, care
să demonstreze că puteţi executa sarcinile de serviciu în mod
corespunzător;
 Dacă nu aţi înţeles întrebarea, rugaţi să vi se reformuleze;
Intrebări care pot fi puse de candidat la un interviu
 Care va fi şeful meu direct?
 Care ar trebui sa fie prioritatile mele in urmatoarele 12 luni ?
 Care sunt condițiile de concediu de care voi beneficia? După câte luni
de muncă am dreptul la concediu?
 Care este politica firmei in ceea privind înscrierea angajaților la cursuri
de calificare si de perfecționare?
 Voi lucra in schimburi?
 Cu cine mă voi putea consulta daca am o problemă?
 Cât de lungă e pauza de
prânz?
 Care
sunt
firmele
concurente?
 Ce responsabilități îmi vor
reveni dacă…?

Materia ____________
Școala _____________
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VREI SĂ FII UCENIC?

VREI SA LUCREZI IN VACANȚA CU ZIUA ? (ZILIER)

Vârsta :Trebuie să ai vârsta de 16 ani.
Ucenicilor care au vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani le sunt aplicabile prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă
Domeniul : Domenii de activitate în care angajatorii au nevoie de angajați calificați
Cum îmi caut angajatorul ? Depui cerere la Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă a județului în care locuiești
Am contract ? Da
Obligațiile tale ca ucenic :
a) să desfășori activitatea respectând prevederile Contractului de ucenicie la
locul de muncă;
b) să participi la pregătirea teoretică corespunzătoare programului de formare
profesională finalizat cu certificat de calificare profesională a adulților;
c) să participi la susținerea examenului de absolvire la terminarea stagiului de
pregătire teoretică și practică.
Durata uceniciei
a) 360 de ore pentru nivelul 1 de calificare;
b) 720 de ore pentru nivelul 2 de calificare;
c) 1.080 de ore pentru nivelul 3 de calificare.
Angajatorul este obligat să :
a) să asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de
muncă încheiat pe durată determinată proporțional cu timpul lucrat;
b) să asigure ucenicului pregătirea practică corespunzătoare calificării în care
ucenicul se formează profesional;
a) să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică corespunzătoare
programului de formare profesională finalizat cu certificat de calificare
profesională a adulților, conform Ordonanței de Guvern nr. 129/2000 privind
formarea profesională a adulților,
b) să încheie un contract de prestări servicii de formare profesională cu un
furnizor autorizat în condițiile Ordonanței de Guvern nr. 129/2000 privind
formarea profesională a adulților;
c) să suporte contravaloarea programului de formare profesională a ucenicului.

Vârsta :Trebuie să ai vârsta de 16 ani.
(2) O persoana poate desfășura activități ca zilier numai daca a împlinit vârsta de
cel
puțin
16
ani.
(3) Prin excepție, minorii cu vârsta cuprinsă între 15 si 16 ani pot desfășura
activitate ca zilieri numai cu acordul părinților sau a reprezentanților legali.
(4) Lucrătorii minori in vârsta de cel puțin 15 ani si de cel mult 18 ani desfășoară
ca zilieri, numai activități potrivite cu dezvoltarea lor fizică si aptitudinile de care
dau dovada, daca astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizica, mentala,
spirituala, morala si sociala, dreptul la educație, si nu le este periclitata starea de
sănătate."
Domenii de activitate:
a) agricultura, vanatoare si servicii anexe, cu exceptia crescatorilor de animale in
sistem semiliber, traditional si transhumanta b) silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere
c) pescuit si acvacultura
d) colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
e) recuperarea materialelor comert cu ridicata al produselor agricole brute si al
animalelor vii
f) activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
g) publicitate activitati de interpretare artistica - spectacole, activitati suport pentru
interpretarea artistica - spectacole si activitati de gestionare a salilor de
spectacole;
h) activitati de cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste (sapaturi
arheologice);
i) activitati desfasurate in sere, spatii verzi, parcuri si gradini zoologice."
Am contract? Nu.
Raportul de munca dintre zilier si beneficiar se stabileste prin acordul de vointa al
partilor, fara incheierea, in forma scrisa, a unui contract individual de munca.
Cum îmi caut angajatorul ?
 La agenții economici din localitate
 Informații aflate de la școală, prieteni, familie, vecini
Plata : minimum 6,18 lei/oră (salariul minim brut pe țară 1050 lei/170 ore
Ești plătit zilnic
Angajatorul are obligația să platească zilierului remuneratia cuvenita, prin orice
mijloc de plata admis de lege, la sfarsitul fiecarei zile; plata remuneratiei se poate
realiza cel mai tarziu la sfarsitul saptamanii sau al perioadei de desfasurare a
activitatii, numai cu acordul exprimat in scris de catre zilier si beneficiar;
"(2) Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic decat
valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda
la sfarsitul fiecarei zile de lucru sau la sfarsitul saptamanii, inainte de semnarea in
Registru de catre zilier si beneficiar.
(3) Dovada platii remuneratiei se face prin semnatura zilierului in Registru."
Drepturile tale ca zilier :
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Orarul de muncă este de 6 ore pentru lucratorii minori care au capacitate de
munca. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata
zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca.
Durata activității : Zilierul poate lucra maximum 90 de zile pentru un
angajator.
Angajatorul este obligat să :
a) informează zilierul despre activitatea pe care o va presta și despre drepturile si
obligatiile sale;
b) asigură securitatea si sanatatea in muncă a zilierilor;
c) instruiește zilierul inainte de inceperea activitatii si/sau la schimbarea locului
de munca, privitor la pericolele la care poate fi expus si la masurile de
prevenire si protectie ce trebuie sa le respecte;
d) solicită zilierilor asumarea pe proprie raspundere, prin semnatura, ca starea
sanatatii le permite desfasurarea activitatilor repartizate
e) pune la dispoziție echipamente de muncă adecvate, care nu pun in pericol
securitatea si sanatatea zilierilor; asigură în mod gratuit echipamente
individuale de protecție adecvate activității
f) comunică imediat, inspectoratului teritorial de munca orice eveniment in care
au fost implicați zilieri; înregistrează accidentele de munca suferite de zilieri in
timpul activității

VOLUNTAR ÎN VACANȚĂ ?
Vârsta : Nu există limită de vârstă.
Domenii de activitate: orice domeniu în care ești interesat și dispus să lucrezi
Am contract? DA
Contractul de voluntariat reprezintă o Convenție încheiata între voluntar si
organizația/instituția beneficiară a activității de voluntariat.
PLATA: Voluntarul se obligă sa presteze o activitate de interes public, fără
remunerație (fără plată). Pe parcursul derulării activității de voluntariat, voluntarul
poate beneficia de masă, transport și cazare plătite de beneficiarul activității de
voluntariat
Obligațiile angajatorului:
Organizatorul activității de voluntariat, se obliga sa
ofere activitate potrivită solicitării sau pregătirii
voluntarului.
Organizatorul are obligația de a elibera, la cererea
voluntarului, un certificat de voluntariat care va
avea anexat un raport de activitate. Astfel,
voluntariatul va putea fi recunoscut ca experiență
profesională.
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CONTRACT DE VOLUNTARIAT
NR. _________/ ________________
Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE:
Organizația/firma _____________________________________________ cu
sediul în ___________, str. ______________ nr. _____ bl. __ sc. ___ap. ___,
înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. _____________________/ sau în
Registrul ONG al Judecătoriei ___________ cu nr. ____________, , având CIF :
_________________, reprezentată prin _____________________________, cu
funcția de _______________, în calitate de Beneficiar al voluntariatului și
_______________________________________________
domiciliat
în
______________________, Str. ___________________ Nr. ______ Bl. _____
Sc. _______ Ap. _______, județul Brașov,
Telefon: _______________
posesor al actului de identitate seria ________nr. ______________ eliberat de
____________________ la data de _____________ în calitate de Voluntar
s-a încheiat prezentul contract in conformitate cu Legea voluntariatului nr. 78/2014.
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract îl constituie activitățile desfășurate de voluntar fără a
fi remunerat, în cadrul acțiunii/programului/evenimentului :
__________________________________________________________________
care se desfășoară în localitatea ____________________, în perioada
________________________ și este organizat de Beneficiarul voluntariatului în
colaborare cu _____________________________
Art. 3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE VOLUNTARULUI
3.1 Drepturi:
a) Participă activ la acțiunea/programul/evenimentul care face obiectul
contractului
b) Desfășoară activități conform pregătirii sale profesionale, aptitudinilor și
abilităților personale
c) Beneficiază de instruirea pentru protecția muncii, în funcție de natura și de
caracteristicile activității
d) Este tratat ca și coleg cu drepturi egale de către echipa beneficiarului
voluntariatului
e) Primește îndrumare și are acces la echipamentul și consumabilele necesare
derulării activității
f) Primește de la beneficiarul voluntariatului certificatul nominal care atestă
calitatea de voluntar
Poate beneficia de titluri onorifice, decorații și premii, în condițiile legii;
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3.2 Obligații:
a) Cunoaște misiunea, activitățile și modul de funcționare a beneficiarului
voluntariatului;
b) Îndeplinește în bune condiții și la timp sarcinile primite din partea beneficiarului
voluntariatului
c) Anunță din timp orice schimbare survenită in derularea programului (întârzieri,
absențe, etc.);
d) Are un comportament adecvat și ocrotește bunurile pe care le folosește în
cadrul activității de voluntariat
e) Participă la cursurile de instruire organizate, inițiate sau propuse de către
beneficiarul voluntariatului
Art.4 DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI VOLUNTARIATULUI
4.1 Drepturi:
a) Deține toate drepturile asupra materialelor, rapoartelor, informațiilor,
documentației și a altor materiale scrise, create, colectate sau/și produse de
voluntar în perioada desfășurării activităților care fac obiectul contractului de
voluntariat;
b) Coordonează și verifică activitatea voluntarului;
c) Poate cere voluntarului rapoarte de activitate menționând acest lucru în fișa
postului;
d) Poate cere informații și recomandări despre voluntar, altor persoane.
e) Exclude voluntarul din programele și proiectele în care activează ca voluntar,
dacă acesta nu respectă prevederile prezentului contract;
4.2 Obligații:
a) Îl tratează pe voluntar ca și coleg cu drepturi egale
b) Asigură voluntarului accesul la echipamentul și consumabilele necesare
derulării activității
c) Asigură condițiile legale de protecție a muncii în funcție de tipul activităților
desfășurate de voluntar
d) Eliberează voluntarului certificatul nominal care atestă calitatea de voluntar.
Art. 5. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de ________________, cu
posibilitatea prelungirii cu acordul părților.
Art. 6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin
prezentul contract atrage răspunderea părții în culpă, fiind supusă regulilor
prevăzute de Codul Civil.
Art. 7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentului contract încetează în următoarele situații:
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a) - la expirarea termenului pentru care este încheiat; b) - prin acordul părților; c) denunțarea unilaterală din inițiativa uneia dintre părți, cu un preaviz de 15 zile, fără
obligația prezentării motivelor;
Art. 8. LITIGII
Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea prezentului
contract se rezolvă pe cale amiabilă.
Prezentul contract s-a încheiat astăzi, _________________ în două
exemplare având aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte.
Beneficiar al voluntariatului,
Firma/Organizația
___________________________

Voluntar,
_______________________
(numele și prenumele)

Reprezentant legal,
(numele și prenumele)
__________________________
(numele și prenumele)

________________________
(semnătura)

Ce voi face la terminarea școlii
Legislație utilă
Legea nr.

Despre

Legea 53/2003 cu
modificări/completări

Codul Muncii

HG 600/2007
actualizată
Legea 72/2007
actualizată
Legea 279/2005 cu
modificări/completări
Legea 52 /2011
actualizată

protecția tinerilor la locul de muncă

Ordonanța de urgență
nr.44/2008

Legea nr. 76/2002

angajarea elevilor pe perioada
vacanței
ucenicia la locul de muncă
exercitarea unor activități cu
caracter ocazional desfășurate de
zilieri
desfășurarea activităților
economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderile
individuale și întreprinderile
familiale
sistemul asigurărilor pentru șomaj
și stimularea ocupării forței de
muncă
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Important pentru
tineri
Toate documentele
și procedurile legate
de angajare
Condiții de muncă
pentru tineri
Munca pe perioada
vacanței
Ucenicia
Zilier
Persoană fizică
autorizată (PFA)

Șomaj

FIRMA VIRTUALĂ
Firma Virtuală este un instrument de educație antreprenorială, prin care
tinerii învață cum funcționează o firmă simulând activitățile curente ale unei
firme reale. Tinerii aleg un domeniu de activitate al firmei ș
i apoi simulează activitatea din compartimentele ei funcționale: personal,
producție, marketing și financiar. Tinerii învață elemente de bază de
management, prin exerciții interactive de grup.

Tinerii învață despre necesitatea și modul de elaborare și utilizare a
Planului de afaceri ca instrument de management al firmei.

Compartiment PRODUCȚIE

Compartiment
PERSONAL
Selecția personalului
Angajări/concedieri
Evidența prezenței (pontaj zilnic,
concedii, delegații)
Monitorizarea activității (evaluări
periodice)
Perfecționare și recalificare
(dezvoltarea carierei)
Servicii suplimentare pentru
angajați (asigurări medicale)

Documentație tehnică/design
PRODUS
Materii prime și materiale
Echipamente/utilaje
Personal calificat
Timp de lucru pe lucrător (Normă)
Durata realizării unei piese (unui
serviciu)
Număr de piese/servicii pe zi
Calitatea produsului (serviciului)
Testare

Compartiment
MARKETING
FIȘA PRODUSULUI
Utilitate
Calități/caracteristici
Calitate
Preț (preț de
producție/vânzare)
Garanții
VÂNZĂRI
Lista clienți
Concurența (prețuri
pentru același produs)
Promovare
Vânzare
Analiza pieței
(modificării cerute de
clienți)

Compartiment
FINANCIAR
VENITURI
Venituri din vânzare produse/ servicii
Credite bancare
CHELTUIELI
Salarii
Materii prime și materiale
Echipamente
Cheltuieli administrative (utilități, transport)
PROFIT = Venituri – cheltuieli
Venituri mai mari decît cheltuielile => profit
Venituri mai mici decât cheltuielile => pierdere
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