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Cele 27 de module care vă sunt prezentate în această lucrare sunt rezultatul unui proiect finanţat 
de Uniunea Europeană prin Programul Leonardo da Vinci. Proiectul se intitulează:  

„ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ  
A TINERILOR REZIDENŢI ÎN ZONE DEFAVORIZATE  

SOCIO-ECONOMIC ŞI CULTURAL”. 

Urmărim ca prin studierea conţinutului acestor texte, învăţătorii şi profesorii care lucrează în 
şcoli şi instituţii situate în zone defavorizate din punct de vedere socio-economic şi cultural să 
achiziţioneze o serie de informaţii de bază în domeniul orientării şcolare şi profesionale menite să 
consolideze activitatea acestora şi, indirect, să sprijine pe tineri pentru a beneficia de oferta 
existentă de educaţie şi a pieţei muncii. 

Modulele sunt destinate, în special, cadrelor didactice care profesează în aceste zone pentru 
studiu individual, ca material de lucru pentru derularea activităţilor în cadrul ariei curriculare 
Consiliere şi Orientare, ca sursă de informare pentru alcătuirea lucrărilor de grad şi ca mijloc de 
informare pentru consilierii care doresc să urmeze un master în Consiliere şi Orientare etc. 

   
Este ştiut faptul că specialiştii în educaţie şi formare din aceste zone se confruntă cu serioase 

dificultăţi sociale, materiale, profesionale, culturale, economice, de infrastructură instituţională, 
comunicare, informare etc. 

Totodată, ei sunt puşi în faţa unor situaţii pentru care nu au fost pregătiţi în stagiile de formare / 
perfecţionare, contexte care cer, de fiecare dată, soluţii rapide, adecvate, flexibile; ne referim la: 
activitatea cu comunitatea, cu familii care au un nivel redus de instruire, cu minorităţi etnice şi 
religioase, atragerea de sponsorizări, rezolvarea unor situaţii şcolare nesatisfăcătoare: abandon, 
repetenţie, rezultate slabe la învăţătură, tulburări ale conduitei sociale, analfabetism etc. 

Conţinutul modulelor vizează direct sporirea competenţelor în domeniul orientării şcolare şi 
profesionale ale cadrelor didactice şi altor specialişti care au ca misiune furnizarea de informaţii cu 
privire la reţeaua unităţilor şcolare de orice nivel, piaţa locurilor de muncă, iniţierea unei afaceri 
personale, legislaţia muncii etc. 
   
   
Motivarea demarării proiectului 
   

Specialiştii din acest domeniu îşi pun, adesea, întrebări precum: 
          Trebuie acceptat eşecul ca o condiţie a succesului? 
          Se pot centra politicile în planul utilizării forţei de muncă şi în cel al educaţiei şi formării 

profesionale doar pe selecţie, competiţie şi performanţă? 
          Se pot concilia opţiuni generoase precum „educaţia pentru toţi” sau „egalitatea şanselor” cu 

nevoia de calitate, expertiză şi înaltă specializare? 



          Societatea modernă nu mai pune preţ pe fostele obiective fundamentale ale învăţământului 
public, precum egalitatea şanselor, individualizare, cooperare, permeabilitatea accesului la 
formare, mobilitatea socială ascendentă prin educaţie etc.? 
   
Ca răspuns la aceste întrebări care vizează, în fond, creşterea şanselor de educaţie şi ale 

categoriilor de populaţii şcolare dezavantajate, se optează pentru sporirea competenţei cadrelor 
didactice şi în situaţiile educaţionale defavorizante atipice, pentru îmbogăţirea cunoştinţelor lor - 
printr-un proces de formare continuă - şi dobândirea unor abilităţi didactice noi cu privire la 
activitatea didactică în condiţii speciale, pentru a fi capabili să dezvolte activităţi educative 
compensatorii în scopul diminuării handicapului socio-cultural a celor proveniţi din familii 
defavorizate. Pentru aceasta se apelează la: metode psiho-pedagogice de stimulare socio-culturală, 
recuperarea dificultăţilor şcolare, se pun în practică elemente specifice pedagogiei diferenţiale, 
pedagogiei muncii în grupuri de acelaşi nivel etc. pentru instruirea copiilor cu nevoi educative 
speciale, a celor cu probleme de adaptare sau de comportament, cu tulburări instrumentale etc.  

Pe de altă parte, faptul că prin conţinutul activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice, 
inclusiv a directorilor şcolilor din aceste zone defavorizate, nu se acoperă categoriile speciale de 
probleme cu care aceştia se confruntă, prezentul proiect vine să acopere această lacună, fie şi parţial, 
prin materialele furnizate, sprijinind, astfel, procesul de perfecţionare a acestora. 
   
   
Obiective 
   
• •       Realizarea unei orientări şcolare şi profesionale mai eficace a tinerilor rezidenţi în zonele 

defavorizate. 
• •       Sprijinirea creării de Zone de Educaţie Prioritară (ZEP) pentru a face operaţională Educaţia 

Compensatorie. 
• •       Oferirea unei alternative de instruire în cadrul formării continue a cadrelor didactice. 
• •       Sprijinirea dezvoltării educaţiei la distanţă cu o nouă experienţă. 
   
   
Rezultatele aşteptate 
   
          Creşterea capacităţii tinerilor de a se cunoaşte, evalua, comunica şi decide autonom asupra 

dezvoltării propriei cariere. 
          Crearea condiţiilor pentru o reală egalitate a şanselor pe piaţa muncii şi educaţiei a tuturor 

elevilor, inclusiv a celor care provin din medii defavorizate din punct de vedere socio-economic şi 
cultural, din mediul rural, din zone şi localităţi care au o rată ridicată a şomajului sau abandonului 
şcolar. 

          Oferirea de informaţii pertinente pentru tineri, în forme accesibile, pentru ca aceştia să fie 
capabili de autonomie, auto-orientare pe parcursul carierei profesionale, să poată lua decizii, să 
aibă iniţiativă personală şi să evite, astfel, excluderea socială şi economică. 

          Încurajarea comunicării mai directe a şcolii cu piaţa muncii, cu realitatea socială concretă. 
          Creşterea sensibilităţii şcolii la problemele reale ale comunităţii, populaţiei şcolare şi 

absolvenţilor instituţiei educative. 
          Creşterea şanselor de acces la studii de calitate pentru toate categoriile de populaţie (inclusiv 

grupurile defavorizate). 
          Îmbogăţirea practicii educaţiei şi formării iniţiale/continue cu metode şi tehnici noi de 

activitate didactică. 
          Familiarizarea cu experienţele din alte ţări în planul educaţiei continue, fapt care va contribui 

la dezvoltarea educaţiei la distanţă în România, va stimula reflexia pentru iniţierea de noi tehnici şi 
metode utilizate în astfel de intervenţii educative, va duce la dezvoltarea comunicării profesionale 
eficiente. 



          Abilitarea cadrelor didactice care predau în zone defavorizate şi pentru populaţii şcolare 
deprivate cultural cu competenţe care să le permită rezolvarea problemelor educative specifice şi 
operaţionalizarea educaţiei compensatorii, ameliorându-se, astfel, eficienţa actului didactic. 

          Facilitarea şi stimularea abordării flexibile a instruirii, cu o atenţie sporită acordată 
posibilităţilor reale ale copiilor şi utilizării unor resurse şcolare adaptate nevoilor sociale şi 
economice locale. 

          Autonomizarea actului deciziei pedagogice în condiţiile anumitor dificultăţi locale, pentru a 
realiza obiectivele şcolare prevăzute în curriculum-ul naţional specific fiecărui nivel de educaţie. 

          Informarea şi familiarizarea cadrelor didactice din România cu practica şcolară şi piaţa 
muncii din alte ţări, partenere la acest proiect: Belgia, Franţa, Ungaria. 

   
Datele cercetării şi observaţiile specialiştilor arată că pentru unii tineri care locuiesc în zone 

defavorizate socio-economic şi cultural, principiul egalităţii şanselor de educaţie şi muncă nu are 
condiţii reale de funcţionare. 

Aceste zone sunt mai afectate de tranziţia socială şi economică prezentă şi au cele mai înalte rate 
ale şomajului (inclusiv ale celui de lungă durată), fenomene care se răsfrâng în mod negativ asupra 
tinerilor, mai ales a celor din mediul rural, zonele montane şi regiunile în care dezvoltarea economică, 
deocamdată, are puţine şanse de revigorare. 

Mai mult, tinerii din aceste zone, având un nivel redus de instruire şi calificări profesionale 
minime sau inactuale, sunt cei mai expuşi marginalizării sociale şi economice şi, din această cauză, 
sunt pe cale să-şi contureze despre sine şi mediul în care trăiesc o imagine negativă, să devină 
nemulţumiţi şi descurajaţi în faţa viitorului. 

Tocmai pentru aceşti tineri serviciile de orientare şcolare şi profesională, de consiliere cu privire 
la carieră au o importanţă particulară. Credem că printr-o informare adecvată şi comunicare deschisă, 
prin susţinere practică în procesul de rezolvare a problemelor concrete, activităţi derulate de oameni ai 
şcolii mai informaţi şi competenţi, multe din situaţii îşi pot găsi o rezolvare, evitându-se, astfel, 
naşterea unor sentimente de excludere, devalorizare, demisie, dezangajare socială şi economică. 

Faţă de aceste aspecte, şcoala şi oamenii acestei instituţii, dar şi ai altora, trebuie să-şi asume o 
sarcină socială nouă, aceea de a informa, educa, orienta, consilia, sfătui pe elevi, studenţi, adulţi. 
Mai mult, măsura în care „produsele” şcolii (absolvenţii) sau altor instituţii „furnizoare” de educaţie şi 
formare îşi continuă studiile sau îşi găsesc cu mai mare uşurinţă un loc de muncă, devine un criteriu 
puternic de valorizare socială, notorietate, autoritate, prestigiu. 
   

Acest proiect îşi propune şi experimentarea în practica educaţională şi socială a unui nou mod de 
acţiune specifică şi transfer al celor mai bune metode şi tehnici care se dovedesc potrivite şi eficace 
pentru o mai fiabilă orientare şcolară şi profesională a tinerilor rezidenţi în zone defavorizate. 
Valorizarea rezultatelor proiectului şi contactele mai strânse cu populaţia ţintă (învăţători, profesori, 
elevi şi tineri absolvenţi) vor îmbunătăţi semnificativ cunoaşterea nevoilor locale şi vor facilita 
demararea şi altor acţiuni cu mai mare impact. De altfel, procesul identificării realiste a unor nevoi, 
proiecte, aspiraţii şi motivaţii ale populaţiei ţintă constituie prima etapă, desigur esenţială, a 
orientării şcolar-profesionale durabile; acest fapt va justifica demararea de acţiuni oficiale de 
dezvoltare regională, de adecvare a cererii de educaţie cu nevoile de perspectivă ale beneficiarilor, va 
duce la diminuarea ratei şomajului şi efortului financiar al statului, la crearea de locuri de 
muncă în consens cu realitatea socială şi resursele existente etc. 

Activitatea de orientare şcolară şi profesională va consolida, totodată, procesul formării continue, 
va creşte încrederea în resursele şi capacitatea societăţii civile de a răspunde nevoilor individuale 
ale membrilor comunităţii, va consolida dimensiunea europeană a muncii şi educaţiei, va întări 
sentimentul apartenenţei culturale comune. 

Nu în ultimul rând, acest proiect de învăţământ la distanţă va consolida fondul de practici şi 
experienţe - sperăm noi reuşite - cu care operează acest domeniu în dezvoltare. 

Învăţământul, prin poziţia şi forţa sa internă, trebuie să contribuie la reorganizarea relaţiei sale 
cu piaţa forţei de muncă, să ofere soluţii pentru propria sa funcţionare eficientă în planul educaţiei şi 
formării profesionale, să se adecveze continuu la realitatea socială şi economică mereu 
schimbătoare, să anticipeze noile ocupaţii ale viitorului, să se implice şi să stimuleze pe tineri spre 
activitatea economică şi socială utilă etc. 



În aceste zone se constată şi o criză instituţională cu privire la « administrarea » pieţei 
muncii: este vorba de inexistenţa sau insuficientele mecanisme de mediere a muncii, a relaţiei şcoală - 
piaţa muncii, mijloace de distribuire a informaţiei către beneficiari, centre de recrutare, selecţie şi 
plasare a forţei de muncă, organisme care să asigure multiplicarea « ocaziilor de întâlnire » a cererilor 
cu ofertele de forţă de muncă. 

Chiar şcoala, în special cea din zonele defavorizate socio-economic şi cultural, nu este suficient 
pregătită să contribuie la diminuarea şomajului, inclusiv a celui de lungă durată, aproape cronic printre 
tineri. Puţinele preocupări în planul orientării şcolare şi profesionale nu pot să ofere, nici chiar 
minimal, anumite categorii de informaţii necesare orientării în carieră ale tinerilor, din cauza absenţei 
mijloacelor, tehnicilor, resurselor, informaţiilor. La toate aceste lipsuri se adaugă dificultatea de 
urmări « traiectoria profesională » a elevilor, de a asigura o relaţie permanentă şi constructivă cu 
părinţii, de a « gestiona » o bună relaţie cu factorii de decizie ai pieţei muncii: patronat, oficiile de 
muncă, sindicate, întreprinderi, primării, alte organizaţii care activează în acest sector. Mai mult, se 
constată că procesul de comunicare între partenerii sociali rămâne, adesea, la nivelul intenţiilor, 
atunci când se pun probleme concrete de implementare ale unor măsuri şi decizii menite să asigura 
ameliorarea relaţiei şcolii cu întreprinderile, de implicare în sprijinirea unor proiecte practice utile 
comunităţii, de susţinere a tinerilor în identificarea unor oportunităţi de afaceri, schimbului de 
informaţii cu privire la dinamica pieţei muncii şi dezvoltării economice în plan local şi regional. 

O slabă corelare între cererea de muncă şi oferta de educaţie şi formare a şcolii semnifică o 
anumită mentalitate « protecţionistă » şi o « stare de aşteptare » reciprocă a celor două părţi: agenţii 
economici aşteptă calificări în conformitate cu nevoile lor de forţă de muncă, dar care apar şcolii ca 
variabile, imprecise în timp, iar aceasta aşteptă ca angajatorii să-şi anticipeze mai ferm şi « în avans » 
cererile lor, pentru a le putea răspunde în timp util. 

O cercetare recentă efectuată de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a evidenţiat faptul că din totalul 
celor aproximativ 13000 de şcoli ale învăţământului general obligatoriu, peste 1800 sunt în situaţie de 
defavorizare socială, economică şi culturală, cele mai multe fiind situate în Moldova, Oltenia, Delta 
Dunării sau în regiuni montane, în general, în mediul rural din toată ţara şi, uneori, chiar în zone 
urbane. 

Conţinutul acestor module este destinat unui proces de autoformare. De aceea, acestea modulele 
abordează categorii diferite de probleme, unele conţin trimiteri bibliografice şi - cele mai multe 
dintre ele - au întrebări de autoevaluare.  

În cazul existenţei unor nelămuriri sau atunci când se va constata nevoia unor informaţii 
suplimentare, se vor putea adresa întrebări şi solicita lămuriri (în scris, telefonic sau prin e-mail) la 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei - Laboratorul Orientare Şcolară şi Profesională, la Centrul 
Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, la Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Direcţia Generală 
Evaluare, Prognoză şi Dezvoltare. 

După cum se va constata, modulele tratează, în principal, aspecte direct legate de activitatea de 
orientare şcolară şi profesională: tehnici şi metode de lucru în acest domeniu, comunicare, 
autocunoaştere, informare cu privire la piaţa muncii, elemente de educaţie antreprenorială sau alte 
categorii de situaţii specifice zonelor defavorizate: copii cu nevoi educative speciale, cu tulburări de 
comportament etc. 

Succesul activităţii educative în aceste zone depinde, în mod esenţial, de măsura în care cadrele 
didactice reuşesc să dezvolte şi anumite activităţi de educaţie comunitară în scopul: 
          Asigurării unui nivel minim de educaţie de bază pentru membrii comunităţii în funcţie de 

nevoile şi interesele exprimate ale acestora. 
          Alfabetizării tinerilor sau adulţilor (acordarea unei « a doua şanse pentru educaţie »). 
          Implicării părinţilor în asigurarea calităţii procesului de educaţie a copiilor lor. 
          Încurajării şi motivării părinţilor pentru a transmite generaţiei care vine tradiţiile 

profesionale şi culturale ale zonei, comunităţii, familiei. 
          Mobilizării resurselor umane şi materiale locale pentru finalizarea unor proiecte menite să 

amelioreze viaţa întregii comunităţi. 
          Operaţionalizării educaţiei compensatorii, prin punerea accentului pe: 



• •          modalităţi noi de stimulare a motivaţiei pentru învăţare a elevilor, prin influenţarea 
elementelor de mediu şi de atmosferă pedagogică, prin personalizarea efectelor de 
interacţiune didactică, adaptarea conţinutului instruirii la capacităţile individuale de 
răspuns ale grupului de elevi etc., 

• •          adaptarea conţinuturilor şi metodologiilor de instruire în funcţie de experienţa 
socială şi culturală a copiilor (limbaj, valori tradiţionale, roluri sociale asumate în 
comunitatea locală, aspiraţii privind cariera şcolară şi profesională, auto-aprecierea 
capacităţilor de învăţare, disponibilitatea la schimbare personală.  

   
   
Structura curriculară şi dezvoltarea metodologică a modulelor 
   

Conţinutul modulelor urmează o traiectorie cvasi-curriculară de formare, propunându-şi 
dezvoltarea competenţelor de rol ale cadrelor didactice pentru ca aceştia să poată sprijini pe elevii care 
au dificultăţi în realizarea nivelului de performanţă prevăzut în programele şcolare, în scopul bunei lor 
integrări socio-profesionale ulterioare. 

Succesiunea conţinutului modulelor este astfel construită pentru a permite personalizarea 
interacţiunii pedagogice. Se reactualizează şi se reconstruiesc modele de influenţă educaţională în 
clasă, începând chiar cu cadrul didactic în calitatea sa de conducător al procesului de educaţie şi 
formare. 

   
În elaborarea conţinutului modulelor se ţine cont, în măsura posibilului, de următoarele niveluri 

ale autoformării: 
• •        Personalitatea şi stilul profesional. 
• •        Construirea relaţiei interpersonale în timpul activităţii pedagogice. 
• •        Experienţa lingvistică şi construcţia situaţiilor de comunicare eficientă în educaţie. 
• •        Accesul la texte şi elemente contextuale cu valoare de mesaj didactic. 
• •        Experienţa socială a grupurilor implicate în procesul autoformării. 
• •        Formele procesului de înţelegere cognitivă şi socială care sunt angajate în învăţarea 

formală. 
   

   
   
Conţinutul modulelor s-a construit ţinându-se cont de cele două niveluri ale beneficiarilor: 
          cel al activităţii profesorilor şi 
          cel al posibilităţilor copiilor şi tinerilor absolvenţi de a înţelege şi interioriza mesajele 

transmise (unele module fiind destinate direct elevilor: nr. 11, 12 şi 22). 
   

Învăţătorii şi profesorii, ca animatori sau mediatori locali, trebuie să aibă o imagine completă 
asupra vieţii comunităţii în care îşi desfăşoară activitatea sau de care aparţin, pentru a-şi putea 
îndeplini rolul pe care îl joacă, a descoperi resursele în plan educativ ale comunităţii, a identifica 
posibilii parteneri ai acestui proces, a aplica tehnicile de mediere specifice. 

   
Constatăm, cu acest prilej, că există un interes aparte şi pentru teme care să conţină informaţii cu 

privire la : 
          Alfabetizare, alfabetizare funcţională. 
          Educaţie civică în context comunitar (reguli generale de funcţionare, noţiuni de bază 

referitoare la drepturile şi obligaţiile membrilor comunităţii etc.). 
          Elemente de bază cu privire la educaţia profesională în meseriile tradiţionale comunităţii. 
          Elemente de cultură generală şi educaţie artistică, valorizarea folclorului, tradiţiilor şi istoriei 

locale etc. 
   
   
Colaborarea cu comunitatea 



   
Procesul colaborării cu comunitatea, în consens cu obiectivele proiectului, presupune : 

• •       Identificarea în cadrul acestor zone şi a altor potenţiali beneficiari ai modulelor de autoformare. 
• •       Identificarea şi a altor categorii de teme menite să acopere şi alte domenii de interes 

profesional. 
• •       Implicarea în aceste tipuri de proiecte şi a altor instituţii cu funcţii educative, ONG-uri, 

parteneri sociali etc. 
   

   
Trebuie să menţionăm, de asemenea, următoarele acţiuni menite să ducă la o mai bună diseminare 

a rezultatelor acestui proiect: 
• •       Tipărirea unui pliant pentru popularizarea proiectului şi obiectivelor sale. 
• •       Crearea unei adrese pe Internet pentru discuţii, sugestii, răspunsuri la întrebările beneficiarilor 

direcţi (e-mail: osp-zd@ise.ro) 
• •       Prezentarea proiectului în web site-ul Centrului Naţional de Resurse pentru Orientare 

Profesională: http://www.ise.ro/osp/PrezentareOSP-ZD.htm 
• •       Multiplicarea modulelor redactate de parteneri (în limba de origine) şi difuzarea acestora 

beneficiarilor naţionali. 
• •       Utilizarea informaţiilor vehiculate de module în procesul de formare iniţială a studenţilor din 

facultăţile unde partenerii îşi desfăşoară activitatea. 
   
   
Populaţia ţintă 

• Învăţători, educatoare, profesori şi consilieri şcolari care activează în grădiniţe, şcoli 
primare, gimnazii, şcoli profesionale şi liceale sau în alte instituţii educative situate în zone 
defavorizate educaţional, socio-economic şi cultural. 

• Elevi şi tineri absolvenţi care urmează cursurile sau şi le-au finalizat în zone defavorizate 
educaţional, socio-cultural şi economic. 

   
Numărul estimat de beneficiari 

   
Minimum 2000 de cadre didactice şi aproximativ 50000 de elevi şi tineri absolvenţi 

   
   
Mijloacele utilizate pentru producerea şi diseminarea modulelor 

• Module imprimate pe suport hârtie, difuzate prin poştă 
• Module pe suport electronic (dischete sau CD-ROM) 

   
   

Finalizarea acestui proiect de formare profesională continuă a adulţilor prin mijloacele specifice 
învăţământului la distanţă nu ar fi fost posibilă fără munca perseverentă şi de înalt nivel profesional a 
partenerilor din alte ţări la acest proiect: 
   
Raoul van ESBROECK - Vrije Universiteit, Bruxelles, BELGIA (B), 
   
Jean Claude PORLIER - INETOP, Paris, FRANŢA (F), 
   
Klara SZILAGYI - Univ. Ştiinţe Agricole, Gödöllö, UNGARIA (HU)  
   
şi fără efortul intelectual al autorilor modulelor.  
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Pentru acestea, promotorul şi coordonatorul proiectului din ROMÂNIA (RO) le mulţumeşte 

tuturor. 
   
Totodată, aducem mulţumiri directorului Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (Cezar Bîrzea) şi 

tuturor colegilor (Diana Ghinea, Mihaela Chiru, Petre Botnariuc, Cornel Olaru, Mihaela Dinu) 
care au contribuit direct sau indirect la buna finalizare a proiectului. 
   
   
   
   
   
Numărul, titlul şi autorii modulelor din această lucrare sunt: 
   
   
   

CUPRINS 
   
   
   Nr. 
modul Titlul modulelor Autor(i) Ţara 

1 Consilierea şi orientarea carierei. O sarcină a tuturor Raoul Van ESBROECK B 

2 Asistenţa psihopedagogică Mihaela CHIRU RO 

3 Structura sistemului de învăţământ din România Ana TRANDAFIR RO 

4 Competenţe-cheie pentru participarea civică Cezar BÎRZEA RO 

5 Muncă şi profesie. Noi tendinţe în societatea 
contemporană 

Magdalena BALICA şi 
Irina HORGA 

RO 

6 Explorarea carierei şi a mediului Raoul Van ESBROECK B 

7 Roluri în timpul vieţii Raoul Van ESBROECK B 

8 Piaţa muncii în România Mihaela JIGĂU RO 

9 Piaţa muncii în ţările în tranziţie Imola PAPP HU 

10 Drepturile şi obligaţiile tinerilor pe piaţa muncii în 
Ungaria 

Imola PAPP HU 

11 Rolul partenerilor sociali Miklos KENDERFI HU 

12 Socializarea, luarea deciziei şi viitorul Miklos KENDERFI HU 

13 Reprezentări stereotipe despre muncă, educaţie şi 
formare 

Jean-Claude PORLIER F 

14 Teorii ale dezvoltării carierei Raoul Van ESBROECK B 

15 Metode, tehnici şi instrumente utilizate în orientarea 
şcolară şi profesională 

Jean-Claude PORLIER F 

16 Cunoaşterea de sine. Valori, motivaţii, calităţi, 
imagine de sine pozitivă dar realistă 

Jean-Claude PORLIER F 

17 Aria curriculară Consiliere şi Orientare Laura CĂPIŢĂ RO 

18 Aspecte medicale în orientarea şcolară şi 
profesională  

Cătălina NICULESCU RO 



   Nr. 
modul Titlul modulelor Autor(i) Ţara 

19 Consilierea şi orientarea elevilor cu cerinţe 
educative speciale 

Ioana MANOLACHE RO 

20 Consilierea şi orientarea elevilor cu devianţă 
comportamentală 

Luminiţa TĂSICA RO 

21 Comunicarea în dezvoltarea carierei Diana GHINEA RO 

22 Rezolvarea problemelor şi conflictelor Miklos KENDERFI HU 

23 Utilizarea tehnologiilor informatice şi de 
comunicare în orientarea şcolară şi profesională 

Petre BOTNARIUC RO 

24 Tehnici de căutare a unui loc de muncă Maria Liana STĂNESCU RO 

25 Educaţia antreprenorială Lucian CIOLAN RO 

26 Ghid de management pentru şcolile din zone 
defavorizate 

Ştefan POPENICI RO 

27 Evaluarea activităţilor de orientare şcolară şi 
profesională 

Jean-Claude PORLIER F 

   
   
   

Copyright © 2001 ISE 
Aceste publicatii sunt protejate prin Legea Drepturilor de Autor. Copierea sub orice forma a 
continutului se va face doar cu acordul Institutului de Stiinte ale Educatiei si cu mentionarea 

sursei. 
 
 



CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA 

CARIEREI  

O SARCINĂ A TUTUROR 
 

  

Autor: Raoul Van ESBROECK 
Vrije Universiteit Brussel, 

Belgia 



  
  

C U P R I N S  
  

Rezumat ........................................................................................................ 2 

Consilierea şi orientarea carierei.  O sarcină a tuturor ................................. 2 

Consilierea şi orientarea carierei în cadrul activităţilor de sprijin pentru elevi 3 

Tipuri de activităţi de sprijin în cadrul orientării carierei ............................. 5 

Principii fundamentale ale consilierii şi orientării în sistemul educaţional .. 8 

Modele de orientare .................................................................................... 10 

Modelul holist de orientare centrată pe elev ............................................... 11 

Echipa de orientare şi partenerii ................................................................. 13 

Întrebări de autoevaluare ............................................................................ 15 
  
  
  
  

Rezumat 
  
  
  

Toţi actorii implicaţi în educaţia elevilor, inclusiv directorii, profesorii, consilierii, personalul 
auxiliar şi părinţii trebuie să fie asociaţi în orientarea carierei şi activităţile de consiliere. 

Fiecare dintre ei au de jucat un rol specific care este complementar rolului celorlalţi actori.  
Orientarea carierei nu trebuie considerată o activitate separată de alte activităţi de orientare şi 

consiliere cum ar fi îndrumarea individuală şi sprijinul pentru învăţare. Întregul sistem de sprijinire a 
copilului trebuie văzut ca un ansamblu holist. Lucrarea subliniază modul în care actorii pot lucra 
împreună şi care sunt principiile de bază care trebuie să se afle la baza activităţii lor. 
  
  
  

Consilierea şi orientarea carierei.  
O sarcină a tuturor 

  
  
  

În mod tradiţional, profesorii consideră că sarcina lor faţă de tânăra generaţie constă, în esenţă, în 
transferul de cunoştinţe şi în dezvoltarea capacităţilor necesare pentru îmbunătăţirea procesului de 
învăţare. De cele mai multe ori, profesorii nu sunt altceva decât persoane care transmit cunoştinţe 
organizate în cadrul unei discipline şi sunt răspunzători numai pentru calitatea procesului instructiv. 
Celălalt aspect al contribuţiei lor la procesul educaţional, contribuţie legată, mai ales, de dezvoltarea 
personalităţii, a calităţilor sociale, a evoluţia sistemului de valori etc. ale elevilor se bucură de mai 
puţină atenţie. De asemenea, nici pregătirea pentru rolurile de copil, elev, muncitor, petrecerea 
timpului liber, întemeierea familiei, cetăţean etc. nu sunt văzute întotdeauna ca fiind esenţiale. 

În unele ţări, în funcţie de sistemul de organizare a societăţii, se acordă atenţie aspectelor 
specifice ale dezvoltării personalităţii sau anumitor aspecte ale rolurilor, eventual, chiar şi rolului în 
întregime. Aceasta se întâmplă totuşi, în cadrul unor cursuri speciale, de exemplu, cursuri despre 
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alegerea carierei, de educaţie civică, de educaţie morală, cursuri de formare a deprinderilor sociale sau 
activităţi speciale de orientare a carierei din afara sistemului tradiţional de învăţământ. Aceste cursuri 
şi activităţi sunt repartizate unor profesori speciali şi consilierilor şcolari. 

Datorită repartizării acestei părţi a sarcinilor educaţionale unor specialişti, majoritatea celorlalţi 
profesori implicaţi în cursuri specializate pe obiecte de învăţământ, trăiesc cu convingerea că, prin 
aceste cursuri de specialitate şi prin informaţiile pe care le furnizează consilierii, toate sarcinile 
educaţionale sunt acoperite şi că ei nu trebuie să se mai preocupe de acest lucru şi, deci, se pot 
concentra numai pe transferul de cunoştinţe. 

Această abordare era posibilă în sistemele relativ stabile şi cu o organizare clară a societăţii, în 
care sistemele de valori erau corelate şi uşor de identificat. Sistemul ca atare nu este foarte important. 
Caracteristica principală era faptul că aveam de-a face cu sisteme în care exista o anumită viziune 
dominantă asupra societăţii şi în care evoluţiile viitoare erau relativ uşor de prevăzut. În societatea 
actuală, cu atât de multe contacte globale şi multiculturale, cu schimbări rapide, cu instabilitate 
economică, predictibilitatea viitorului a dispărut. 

Elevii se confruntă acum cu sisteme de evaluare de tip concurenţial, cu o societate în schimbare şi 
cu incertitudinea asupra viitorului. Aceasta a dat naştere, printre tineri, la o serie de întrebări în 
legătură cu ceea ce pot spera pentru viitor şi cum trebuie să se pregătească cel mai bine în acest sens. 
Aceştia sunt conştienţi de faptul că părinţii şi adulţii din preajma lor nu-i pot ajuta întotdeauna. 
Experienţa lor nu este adaptată la situaţia prezentă, deoarece a fost dobândită într-o societate foarte 
diferită. Părinţii sunt şi ei conştienţi de acest lucru şi înţeleg că vechile valori şi abordarea tradiţională 
nu mai pot face faţă situaţiei actuale. 

Din această cauză, părinţii, elevii şi societatea în ansamblu aşteaptă mai mult de la organizaţia 
care îi pregăteşte pe tineri pentru viitor: şcoala. Tot mai mulţi oameni se aşteaptă ca şcoala să preia o 
mare parte din sarcinile educaţionale care, prin tradiţie, se aflau în sfera de responsabilitate a părinţilor 
şi a celorlalţi adulţi din familia lărgită. 

Aceasta va fi o problemă cu totul nouă pentru profesori şi celelalte persoane implicate în sistemul 
de învăţământ. Abordarea tradiţională a expertului nu mai dă rezultate. Problemele şi întrebările pe 
care le ridică elevii vor fi din ce în ce mai numeroase şi mai complexe. Specialiştii nu vor mai fi în 
stare să satisfacă toate nevoile elevilor care solicită sprijin în rezolvarea problemelor lor. 

Singura soluţie este implicarea tuturor actorilor din sistemul de învăţământ: directori, consilieri şi 
profesori. Sprijinul în domeniul consilierii va deveni o preocupare a şcolii şi a tuturor persoanelor 
implicate în educarea şi dezvoltarea copiilor. Chiar şi rolul părinţilor şi al experţilor externi în cadrul 
procesului de orientare şcolară va trebui reconsiderat. Redefinirea rolurilor arată că trebuie să se 
acorde o importanţă mai mare profesorilor, nu numai în ceea ce priveşte transferul de cunoştinţe, ci şi 
în privinţa sarcinii de promovare a dezvoltării personalităţii şi a progresului elevilor. În această 
viziune nouă asupra învăţământului, se propune un model axat pe elev, elaborat la diverse niveluri de 
sprijin şi punând laolaltă cele mai diferite experienţe de viaţă pentru a promova o abordare holistă a 
problemei orientării şcolare. 

Procesul de învăţământ şi orientare şcolară va trebui să ajute la dezvoltarea cunoştinţelor şi 
deprinderilor corespunzătoare, care să permită elevului: 
• •         să acţioneze în mod corespunzător pe tot parcursul vieţii sale de adult, ca membru matur şi 

responsabil al societăţii; 
• •         să facă faţă tuturor rolurilor pe care le va avea de jucat în viaţă; 
• •         să se comporte ca o persoană independentă şi conştientă; 
• •         să-şi asume răspunderea pentru propriile decizii şi să-şi direcţioneze (influenţeze) propria 

evoluţie. 
  
  
  
Consilierea şi orientarea carierei în cadrul activităţilor de sprijin pentru 

elevi 
  
  



În cadrul unei şcoli, activităţile de consiliere şi orientare a elevilor pot fi împărţite în trei domenii, 
după cum urmează: 

  
• •         Orientarea carierei 

Constă în oferirea de sprijin în stabilirea opţiunilor educaţionale, a ocupaţiilor şi a rolurilor de 
muncă. Aici este inclusă şi pregătirea în vederea luării deciziei (elaborarea deciziei), procesul 
propriu-zis de luare a deciziei (alegerea) şi pregătirea pentru punerea în aplicare a opţiunii 
efectuate. Acest sprijin poate contribui la optimizarea şi/sau la corectarea (remedierea) 
procesului. De asemenea, dezvoltarea spiritului de independenţă este un element cheie în acest 
domeniu. În cadrul acestui tip de sprijin, consilierul va stimula procesul de auto-evaluare, de 
explorare a mediului (opţiunile educaţionale şi de carieră) şi de dezvoltare a capacităţilor de luare 
a deciziei. 
Acest domeniu al orientării este o sarcină în care toţi actorii din şcoală, în special profesorii, pot 
juca un rol, dar în care ar trebui implicaţi şi specialişti şi actori externi. 

  
• •         Sprijinirea învăţării 

Include toate activităţile menite să maximizeze efectul activităţilor de învăţare. Acest sprijin poate 
fi atât preventiv, cât şi corectiv. 
În acest domeniu de sprijin, profesorul va evalua de comun acord cu elevul situaţia la învăţătură şi 
va face inventarul eventualelor probleme de învăţare. Analiza va conduce la identificarea 
factorilor care inhibă obţinerea unui efect maxim al învăţării şi la localizarea lor. Aceşti factori 
pot fi localizaţi atât la nivelul elevului, cât şi la nivelul unora dintre membrii corpului didactic sau 
ai familiei (de exemplu, profesori cu o abordare didactică necorespunzătoare, absenţa unor 
anumite persoane din familie etc.), precum şi în sistemul de învăţământ sau social (de exemplu, 
lipsa de supraveghere, apartenenţa la un grup minoritar cultural sau religios etc.). 
În funcţie de tipul de factor inhibitor şi de persoana la care este localizat acesta, se pot elabora 
proiecte de sprijin în cadrul activităţilor tradiţionale de la clasă sau se pot organiza acţiuni în 
cadrul unor activităţi extraşcolare. Tot în funcţie de factorul inhibitor se va stabili şi cine anume 
va fi  implicat (profesorul, consilierul sau expertul extern). 

  
• •         Orientarea individuală 

Reprezintă sprijinul acordat elevilor care se confruntă cu probleme personale, legate de 
personalitate şi de interacţiunea socială, ce pot influenţa procesul de învăţare şi procesul 
dezvoltării carierei. Aici există trei aspecte principale: (i) contactele individuale care îl ajută pe 
elev să se simtă mai bine la şcoală, (ii) supravegherea comportamentului social al elevului la 
clasă şi în şcoală şi (iii) influenţarea atmosferei şi a culturii organizaţiei în clasă şi în şcoală. 
Aceste activităţi pot fi preventive sau corective, dar nu şi terapeutice (psihoterapie). 
În activităţile de orientare va fi vizată viaţa personală, chiar şi acele părţi ale acesteia care se 
desfăşoară în afara şcolii. În acordarea de sprijin este nevoie de respect pentru intimitatea şi 
identitatea elevului şi a mediului său. 
Întrucât acest tip de sprijin este deosebit de delicat, se pune problema persoanelor ce urmează a fi 
implicate în aceste activităţi. Deşi răspunderea şcolii trebuie să se menţină în continuare, nu pot fi 
implicaţi toţi actorii dintr-o şcoală. În anumite cazuri, profesorii şi ceilalţi actori din şcoală pot fi 
chiar la originea problemelor personale. În principiu, pot fi implicaţi numai profesorii 
specializaţi, care deţin o funcţie de încredere, precum şi consilierii; toţi trebuie să respecte o 
deontologie strictă, intimitatea şi demnitatea elevilor şi a familiilor acestora. 

  
Cele trei domenii ale orientării par a fi relativ distincte, deşi nu este aşa. Există întotdeauna situaţii 

problematice, când este nevoie să se acţioneze nu numai în cadrul unui anumit domeniu de sprijin, ci 
şi în alte domenii diferite. 

De exemplu, în cadrul orientării carierei trebuie să se acorde o atenţie deosebită dezvoltării 
valorilor şi capacităţilor de luare a deciziei. Dezvoltarea valorilor atinge, fără îndoială, şi aspecte ale 
orientării personale, precum şi modul în care procedăm în cazul unei persoane indecise. Pentru a ajuta 
o astfel de persoană să treacă la o altă modalitate de abordare a procesului de luare a deciziei este 
nevoie să intervenim cu activităţi de orientare individuală. 



Această observaţie are consecinţe importante pentru practicieni. Orice persoană implicată în 
activităţi de sprijin pentru elevi trebuie să fie conştientă de faptul că nu-şi poate restrânge activităţile la 
un singur domeniu. Trebuie fie să-şi dezvolte calităţile necesare pentru a putea să opereze în aceste 
direcţii, fie să primească un sprijin corespunzător din partea unui specialist care activează în alt 
domeniu (este vorba de aşa-numita consiliere a consilierului); în unele cazuri, poate fi nevoie de 
instituirea unei echipe multidisciplinare, care să acopere toate domeniile. 
  
  
  

Tipuri de activităţi de sprijin în cadrul orientării carierei 
  
  

În mod tradiţional, se pot identifica trei tipuri de activităţi în cadrul orientării carierei: auto-
explorarea, explorarea mediului şi dezvoltarea independenţei în luarea deciziei. În situaţia actuală va 
trebui însă adăugată şi o a patra activitate: dezvoltarea identităţii culturale. În societatea actuală, 
suntem confruntaţi cu o îmbunătăţire continuă şi crescândă a mijloacelor de comunicare şi de 
transport, cu schimburile internaţionale, economia globală şi migraţia. Aceasta duce la o situaţie în 
care tot mai mulţi oameni îşi părăsesc mediul tradiţional şi se îndreaptă spre noi orizonturi. Depăşirea 
frontierei culturale tradiţionale şi părăsirea propriului mediu sunt fenomene care se întâlnesc la nivel 
local, naţional şi internaţional. 

Ne îndreptăm spre o societate multiculturală, în care programele educaţionale vor primi grupuri 
mai mari de studenţi netradiţionali şi în care profesiile vor putea fi exercitate de persoane care nu au o 
pregătire tradiţională. Această tendinţă este subliniată şi de dispariţia modelelor sociale şi culturale 
dominante. Oamenii vor fi mai puţin dispuşi să renunţe la propria identitate şi se vor aştepta, 
dimpotrivă, la o recunoaştere mai clară a acesteia. 

Drept urmare, mai mulţi oameni ca oricând se vor confrunta cu problema identităţii culturale. 
Noua tendinţă către un mediu multicultural va avea un impact puternic asupra forţei de muncă şi a 
carierelor. În viaţa profesională se pot întâlni, fără îndoială, oameni cu o pregătire diferită, în situaţii în 
care nu ne aştepăm să-i întâlnim. Pentru a putea coopera cu aceste persoane trebuie să înţelegem 
problema identităţii culturale şi să fim conştienţi de propria noastră identitate culturală. O bună 
cooperare este esenţială nu numai pentru bunăstarea societăţii, ci şi pentru succesul şi satisfacţia în 
cariera personală. 
  
Ce activităţi sunt incluse în orientarea carierei? 
  
• •            Autoexplorarea 

Această activitate este efectuată în jurul a două tipuri de sprijin: (i) ajutorul pentru găsirea unor 
informaţii despre diferite calităţi personale care sunt relevante pentru deciziile în privinţa carierei şi 
(ii) facilitarea dezvoltării unei concepţii realiste şi pozitive de sine. Activităţile cele mai importante 
pentru autodezvoltare sunt programele care ajută la creşterea respectului de sine, la clarificarea 
valorilor, la eliberarea de stereotipurile legate de gen şi de prestigiu. 

Autoexplorarea ar trebui să fie o activitate permanentă de-a lungul întregii cariere şcolare. 
Aceasta ar trebui să înceapă în şcoala primară şi să continue în gimnaziu. În cele mai multe cazuri, 
aceasta trebuie însă să continue. Acordarea sprijinului se încheie în momentul în care adolescentul a 
ajuns la un nivel de maturitate care îi permite să facă opţiuni independente în domeniul carierei şi să se 
auto-evalueze corespunzător. 

În şcoala primară, autoexplorarea ar trebui să facă parte din activităţile educaţionale referitoare 
la carieră şi să fie realizată, în principal, de profesori în cadrul activităţilor obişnuite de la clasă. 
o o        Înaintea vârstei de 9 ani, trebuie să se acorde o atenţie deosebită activităţilor ce vizează 

renunţarea la stereotipurile legate de gen şi prestigiu (de exemplu, să se descopere că distribuţia 
tradiţională a rolurilor între bărbaţi şi femei nu este întotdeauna aceeaşi în diverse grupuri sociale, 
că activităţile manuale continuă să joace un rol important în societatea modernă, că fetele pot să 
dea rezultate foarte bune în activităţi considerate adesea masculine etc.) 



o o        În acelaşi timp, este foarte importantă dezvoltarea unei imagini pozitive despre propria 
persoană. Aceasta presupune să se descopere şi să se admită că fiecare persoană este bună la 
anumite activităţi şi nu la fel de bună la altele. Recunoaşterea diferenţelor dintre persoane şi 
încercarea de a dezvolta sentimentul că fiecare poate juca un rol în societate sunt importante 
pentru binele nostru, al tuturor. Elevii trebuie să aibă o imagine clară a punctelor lor forte şi a celor 
slabe. Punctele slabe au nevoie de o atenţie specială. Copiii, după cum se ştie, îşi dezvoltă foarte 
repede o idee bună despre punctele lor forte. Dar nu se întâmplă acelaşi lucru şi cu punctele slabe. 
Profesorii şi asistenţii sociali ar trebui să fie conştienţi de faptul că feedback-ul direct asupra 
punctelor slabe nu este o abordare corespunzătoare pentru a-i ajuta pe copii. Prea mult feedback 
negativ poate duce la o situaţie în care copilul să îşi dezvolte o imagine negativă de sine. Este mai 
bine să se ofere elevilor situaţii supravegheate pentru testarea realităţii, care să le permită să tragă 
singuri concluzii în legătură cu punctele lor slabe şi forte. Fiecare copil trebuie să aibă posibilitatea 
de a descoperi ambele aspecte. De asemenea, trebuie să fie capabili să se compare cu colegii lor de 
generaţie şi să îşi găsească locul în ierarhia grupului. 

o o        Copiii trebuie să aibă posibilitatea de a-şi evalua calităţile în scopul dezvoltării unei imagini 
realiste de sine. Aceasta trebuie să se realizeze prin activităţi de joacă, discuţii de grup şi 
comparaţii. 

În gimnaziu, autoexplorarea continuă, deoarece, la această vârstă, elevii intră în perioada 
preadolescenţei. În acest stadiu de dezvoltare, copiii intră într-o perioadă de instabilitate datorate 
modificărilor fizice. Mulţi tineri adolescenţi dezvoltă sentimente negative şi un respect de sine scăzut. 
o o        Elevii trebuie să îşi dezvolte o imagine de sine nouă, pozitivă şi realistă, esenţială pentru 

dezvoltarea unor planuri de carieră realiste şi mature. De fapt, trebuie să se acorde din nou atenţie 
tuturor activităţilor de sprijin efectuate în şcoala primară. Acestea trebuie să se concentreze mai 
mult asupra aspectelor esenţiale, ce constituie cheia luării deciziilor legate de carieră. Aceasta 
înseamnă o analiză mai sistematică a inteligenţei, aptitudinilor, deprinderilor, talentelor, 
caracteristicilor personale, intereselor, valorilor, motivaţiei, aspiraţiilor etc. La sfârşitul 
gimnaziului, elevii trebuie să aibă o imagine clară a profilului lor. Cunoaşterea corectă a propriului 
profil şi înţelegerea modului în care se deosebesc şi în care sunt văzuţi de alţii sunt esenţiale. 
Elevii au nevoie de acestea deoarece vor trebui să facă alegeri fundamentale în domeniul carierei. 

o o        În acelaşi timp, activităţile trebuie să aibă în vedere evitarea stereotipurilor legate de gen şi de 
prestigiu. 

o o        În perioada adolescenţei trebuie să se ofere oportunităţi ample pentru testarea acurateţei 
imaginii despre sine. Este preferabil ca acest lucru să se facă în situaţii lipsite de ameninţări, cum 
ar fi vizite neoficiale, contacte cu persoane care pot servi ca model, participarea la activităţi 
profesionale organizate în comunitatea locală sau la şcoală, stagii de pregătire etc. 

Auto-explorarea se finalizează în anii superiori de liceu, la vârsta de 15-16 ani. Elevii trebuie să 
ştie deja că oamenii se dezvoltă continuu şi că este esenţială o reevaluare continuă a acestora. Sprijinul 
primit anterior trebuia să le asigure deprinderile şi cunoştinţele necesare pentru a efectua, ori de câte 
ori este nevoie, o astfel de auto-evaluare. Programele de orientare pentru adolescenţii mari trebuie să 
ţină seama de faptul că aceştia şi-au modificat relaţiile cu adulţii şi colegii de generaţie. În acest stadiu 
de dezvoltare, adolescenţii au tendinţa de a aprecia foarte mult sprijinul primit din partea colegilor de 
generaţie. Pentru ei, a fi pe placul grupului de prieteni este mai important decât a primi aprobarea 
părinţilor sau a adulţilor. Normele şi valorile grupului de prieteni reprezintă o alternativă faţă de cele 
ale familiei. Deşi standardele familiei rămân în continuare importante, acestea sunt evaluate prin 
comparaţie cu normele grupului de prieteni. Relaţia cu părinţii şi ceilalţi adulţi este marcată de lupta 
pentru identitate şi independenţă. În acest proces de creştere, atitudinile adulţilor care permit 
dezvoltarea personală par mai potrivite decât poziţiile de autoritate dură. Acceptarea, sprijinul şi 
libertatea conduc la un mai mare respect de sine şi la o relaţie îmbunătăţită cu adulţii. Influenţa 
adulţilor, inclusiv a consilierilor, se exercită mai bine oferind modele, decât prin directive autoritare. 
  
• •         Dezvoltarea identităţii culturale 

Această activitate constă în sprijinul acordat pentru a se înţelege problema identităţii culturale şi 
contribuţiile la dezvoltarea propriei identităţi culturale. 



Nu este vorba numai de grupurile care pot fi considerate minorităţi culturale în cadrul unei 
comunităţi mai mari. Este vorba şi de membrii grupului majoritar. Aceştia trebuie să devină conştienţi 
de propria identitate culturală, să înţeleagă şi să respecte existenţa altor grupuri culturale. 

Conceptul de minoritate culturală trebuie înţeles într-un sens foarte larg. Orice grup care este 
distinct faţă de majoritatea comunităţii este considerat o minoritate. Diferenţa poate să se datoreze unei 
largi varietăţi de raţiuni de ordin etnic, situaţiei socio-economice (de exemplu, cei extrem de săraci şi 
cu o educaţie precară faţă de clasa celor cu studii superioare) sau diferenţelor religioase etc. 

Toţi membrii unui grup, chiar şi cei aparţinând unui grup majoritar, au o anumită modalitate de a 
se identifica cu grupul de care aparţine. Din punct de vedere teoretic, există patru tipuri de identificare 
cu grupul: 
• •         Identificarea negativă faţă de propria cultură şi identificarea pozitivă cu cealaltă cultură. 

Aceasta este o persoană considerată a fi asimilatoare. 
• •         Identificarea pozitivă faţă de propria cultură şi negativă faţă de cealaltă cultură. Aceştia sunt 

separaţioniştii. 
• •         Identificarea pozitivă faţă de propria cultură şi tot pozitivă faţă de alte culturi. Aceştia sunt 

integraţioniştii. 
• •         Identificarea negativă faţă de propria cultură, dar tot negativă şi faţă de alte culturi. Aceştia 

sunt marginalizaţii, oameni aflaţi la periferia societăţii, care îşi creează o lume proprie. 
În realitate, se constată adesea, că oamenii trec de la un tip la altul pe parcursul stadiilor vieţii 

(copilărie, adolescenţă viaţa de adult). Pentru a-şi asigura o dezvoltare echilibrată a carierei, atât din 
punctul de vedere al societăţii, cât şi al persoanei, este preferabil ca elevii să fie ajutaţi să se alăture 
grupului de integraţionişti. 

O parte din sprijinul acordat prin orientare trebuie să fie legat de dezvoltarea unei înţelegeri a 
propriei identităţi culturale şi a identităţii culturale a celorlalţi, dar, în acelaşi timp, trebuie stimulată şi 
dezvoltarea către tipul integraţionist. 
  
• •         Explorarea mediului 

Acesta constă în sprijinul acordat elevilor pentru a afla mai multe despre mediul înconjurător. 
Scopul activităţii este să transmită cunoştinţe despre ocupaţii, profesii, organizaţii şi prin aceasta să se 
descopere valoarea modelelor, a intereselor şi a talentelor necesare pentru diferite tipuri de cariere. 
Prin acest proces de explorare se înlesneşte, de asemenea, auto-dezvoltarea. 

Explorarea pieţei forţei de muncă este o activitate continuă, care ar trebui să înceapă încă din 
şcoala primară. În acest stadiu, explorarea mediului este un element fundamental. Aceasta trebuie 
proiectată asupra altor situaţii din afara comunităţii locale. Elevii trebuie să aibă o privire de ansamblu, 
deşi nu neapărat completă, a diverselor grupe ocupaţionale. 

Explorarea trebuie să continue în gimnaziu şi în liceu. Cu toate acestea, în funcţie de forma de 
învăţământ secundar, explorarea pieţei forţei de muncă trebuie să se realizeze în momentele de 
tranziţie, examinându-se opţiunile educaţionale. 
  
• •         Independenţa în luarea deciziei 

Această activitate se concentrează pe: (i) conştientizarea influenţei factorilor externi legaţi de 
mediul social şi fizic asupra procesului de luare a deciziei, (ii) asumarea responsabilităţii pentru 
alegerile făcute, (iii) pregătirea şi formarea prin strategii specifice pentru a face faţă problemelor legate 
de alegere şi de luarea unor decizii în mod independent. 

În şcoala primară, elevii ar trebui învăţaţi să ia decizii. Aceasta ar trebui să înceapă cu sarcini 
foarte simple, legate de situaţia zilnică din clasă. Ulterior, se poate trece la sarcini mai complexe. 
Elevii trebuie să devină conştienţi şi de consecinţele deciziilor lor. Prin activităţi de grup (discuţii, 
jocuri pe roluri etc.) şi prin comparaţii, elevii trebuie să devină conştienţi de faptul că nu toţi oamenii 
iau aceleaşi decizii şi nu au toţi aceleaşi motive pentru luarea deciziilor respective. Trebuie să devină 
conştienţi de influenţa mediului asupra propriilor lor decizii. Folosirea anunţurilor din ziare şi de la 
televiziune reprezintă un instrument excelent în acest scop. 

În gimnaziu, elevii trebuie să fie confruntaţi cu un proces sistematic de luare a deciziei legat de 
activităţile şcolare (de exemplu, să aleagă dacă preferă un test tradiţional sau un examen cu cartea 
deschisă, să aleagă între a realiza o sarcină de unul singur sau a lucra în echipă etc.) Rezultatele 



deciziei şi analiza motivaţiilor îi va ajuta să înţeleagă procesul de luare a unei hotărâri, diferitele stiluri 
de decizie şi influenţa lor asupra mediului. La sfârşitul acestei perioade, elevii trebuie să fie capabili să 
opteze, să înţeleagă consecinţele acestor opţiuni şi să-şi asume răspunderea pentru deciziile lor, cel 
puţin în sarcinile legate de deciziile referitoare la opţiunile lor educaţionale. Problema principală în 
această perioadă este să fie implicaţi şi părinţii în acest proces. Ei trebuie, în mod evident, să sprijine 
decizia profesională a copiilor lor, dar trebuie să le dea suficientă libertate, pentru ca aceştia să ajungă 
la o decizie „provizorie“ fără intervenţia lor. Însă decizia „finală“ va trebui să fie rezultatul unui 
schimb de idei între şcoală, părinţi şi adolescent. 

Acest proces va trebui să continue şi în învăţământul liceal. 
  
  
  
Principii fundamentale ale consilierii şi orientării în sistemul educaţional 
  
  

Într-o abordare modernă, principiile orientării şcolare oferă un punct de plecare pentru o viziune 
de ansamblu a orientării şi pentru implementarea sa ulterioară. Aceste principii derivă, în ceea ce 
priveşte sensul lor, dintr-o filozofie democratică şi umanistă despre viaţă. Elementul fundamental al 
acesteia este respectul pentru identitatea elevului, considerat ca o personalitate în devenire. În acest 
sens, predestinarea unei persoane nu este un postulat, dimpotrivă, libertatea de alegere este esenţială în 
conceptul modern de orientare. 
  
1. 1.      Orientarea profesională îi include pe toţi elevii, nu numai pe cei cu probleme 

Orientarea trebuie să fie considerată o parte esenţială a procesului de învăţare şi de educare. În 
consecinţă, toţi elevii trebuie să aibă posibilitatea de a beneficia de sprijinul oferit de orientare. Fiecare 
elev are părţile lui bune şi mai puţin bune, iar uneori chiar probleme. Aceste probleme pot fi minore ca 
natură, fără să afecteze prea mult dezvoltarea elevului şi fără să-i prejudicieze rezultatele la învăţătură. 
Pentru unii elevi poate fi vorba uneori numai de o foarte mică intervenţie. Cu toate acestea, şi copilul 
„normal“ are dreptul să se bucure de sprijin. 

Evident, elevii-problemă vor necesita o mai mare atenţie. Adesea consilierii şi profesorii îi 
consideră pe aceşti elevi drept o prioritate în activităţile lor de îndrumare. Este o abordare acceptabilă, 
cu condiţia ca aşa-numiţii elevi „normali“ să nu fie excluşi din activităţile de îndrumare. 
  
2. 2.      Orientarea este un proces în cadrul căruia - în anumite stadii critice de dezvoltare şi în 

perioadele de tranziţie - se acordă asistenţă în ce priveşte opţiunile educaţionale sau profesionale 
şi trebuie să rămână un proces de asistenţă continuu 
În anumite stadii de dezvoltare este de dorit şi chiar necesar să se acorde elevilor o atenţie 

specială. În unele cazuri, există şi momente unice în care este nevoie de sprijin specific. Cu toate 
acestea, elevii nu se dezvoltă întotdeauna în acelaşi ritm (de exemplu, maturitatea în privinţa alegerii 
carierei) şi, de aceea, este nevoie ca pentru unii elevi să existe activităţi disponibile în momente 
netradiţionale. Elevii se dezvoltă în mod continuu şi nu numai în momentele specifice. 

Fiinţa umană nu acţionează întotdeauna strict logic. Instruirea, sfaturile sau comunicarea 
rezultatelor pot fi, adesea, acceptate pe cale raţională, fără a fi însă integrate emoţional. Elevul va avea 
nevoie de un feedback repetat şi de o confirmare şi din alte surse înainte să accepte, în întregime, 
sfatul sau rezultatele. S-ar putea să fie nevoie de o confruntare în situaţii reale, dar care să nu prezinte 
o ameninţare. Aceasta poate fi o perioadă îndelungată de timp care să necesite reluarea unor 
activităţilor. Dacă activităţile de orientare sunt concentrate într-o perioadă scurtă de dezvoltare s-ar 
putea să nu aibă impact asupra unora dintre participanţi şi este absolut sigur că nu îi vor influenţa pe 
toţii elevii. 
  
3. 3.      Orientarea este limitată la elevii care posedă suficiente capacităţi pentru a opera într-un 

mediu educaţional 
Aceasta înseamnă că elevii cu probleme fizice sau psihice majore, pentru care nu există sprijin 

adecvat în cadrul sistemului, trebuie să fie transferaţi specialiştilor sau experţilor din afara sistemului. 



Acest transfer poate fi pentru o perioadă scurtă sau mai lungă de timp. Asistentul îndrumător sau 
consilierul din cadrul sistemului în care copilul nu poate activa, nu-l poate ajuta decât în perioade de 
tranziţie limitate şi sub supravegherea altor specialişti. 
  
4. 4.      Orientarea trebuie să conducă la dezvoltarea maximă a potenţialului individual 

Deşi orientarea subliniază utilizarea la maximum a capacităţilor elevilor, aceasta trebuie să 
rămână o activitate centrată pe client. 
  
5. 5.      Orientarea este o sarcină care îi implică pe toţi actorii din cadrul procesului educaţional 
  
6. 6.      Orientarea este îndreptată spre viitor 

Practicienii din domeniul orientării îşi elaborează adesea activităţile pe baza experienţelor 
personale din trecut şi a situaţiei prezente. Ei se bazează mult prea des pe structurile existente şi 
conduita lor este orientată mai mult spre securitate. Cu toate acestea, copiii de astăzi vor trăi într-o altă 
societate. Ei trebuie încurajaţi să privească spre viitor şi să îndrăznească să-şi asume rolul de pionieri 
intelectuali şi profesionali. 
  
7. 7.      Orientarea se axează pe procesul de încurajare 

Consilierii subliniază prea des limitele, dau sfaturi prohibitive şi subliniază, în special, 
dificultăţile. În locul acestei abordări, ar trebui să se refere mai mult la punctele forte şi la calităţile 
elevului, să încurajeze explorarea, să recunoască performanţele. 
  
8. 8.      Orientarea ar trebui să fie mai degrabă direcţională decât predictivă 

Dezvoltarea carierei se bazează, în esenţă, pe capacitatea unei persoane de a depăşi forţele care 
par s-o limiteze. Libertatea alegerii, scopurile personale, implicarea, perseverenţa sunt uneori mai 
importante decât zestrea genetică şi situaţia socială. Persoana se dezvoltă constant şi învaţă din 
experienţele trecute. Aceasta face imposibilă prevederea viitorului pe baza elementelor din trecut. În 
acest sens, de exemplu, nu putem prezice în mod foarte sigur succese şcolare la nivel universitar 
numai pe baza profilului persoanei din momentul începerii studiilor. Această constatare este 
confirmată de numeroase studii de specialitate. 
  
9. 9.      Orientarea reprezintă, mai degrabă, pregătirea pentru acţiune decât o readaptare 

Asistarea elevilor pentru o dezvoltare deplină, sesizarea oportunităţilor, dezvoltarea conştiinţei de 
sine, încurajarea independenţei, toate acestea sunt scopuri legitime ale activităţilor de orientare. Cu 
toate acestea, există şi anumite limite între care se poate acorda sprijin. Orientarea nu poate include 
activităţi menite să recupereze o incapacitate sau să dezvolte şi să refacă o funcţiune deficitară. Aceste 
acţiuni fac parte mai degrabă din sprijinul terapeutic, decât din orientare. 
  
  

Aceste principii trebuie încorporate într-o abordare a orientării caracterizată prin: 

1. 1.      Recunoaşterea identităţii şi libertăţii elevului 
Identitatea elevului este esenţială şi trebuie respectată în toate împrejurările. Elevul este cel care 

defineşte conţinutul, ritmul şi profunzimea programelor de intervenţie. Nu consilierul va decide când, 
ce şi cum să acorde sprijin elevilor. Acesta trebuie să se ghideze în acţiunile sale în funcţie de 
aşteptările şi cerinţele copilului. 

Această abordare nu exclude posibilitatea ca asistenţii de orientare să ofere, în anumite momente, 
activităţi specifice de îndrumare şi să facă eforturi pentru a-i motiva pe copii să participe. Însă, elevii 
trebuie să aibă întotdeauna dreptul de a refuza sprijinul consilierului. 
  
2. 2.      Participarea activă a elevilor 

În activităţile de orientare se recomandă o participare activă din partea elevilor. Aceştia trebuie să 
aibă sentimentul că ei sunt cei care fac totul, că ei descoperă şi trag concluziile. Sentimentul că ei sunt 
cei care controlează întregul proces este esenţial pentru adolescenţi. 



În acest sens, este important să se recurgă la materiale de auto-evaluare, manuale, materiale 
pentru explorarea mediului etc., care nu-i categorizează şi nu-i stigmatizează pe elevi. Aceste 
materiale trebuie să intensifice procesul de dezvoltare, nu să încerce să-i clasifice pe copii. Trebuie să 
se evite etichetarea elevilor. 

Implicarea activă trebuie stimulată nu numai în pregătirea activităţii de orientare, ci şi în 
activitatea ca atare. După fiecare activitate trebuie să existe un moment de reflecţie şi de feedback. 
  
3. 3.      Consilierul ca mediator mai degrabă decât ca ghid 

În procesul de orientare, consilierul trebuie să joace, mai ales, rolul unui animator care îi dă 
elevului posibilitatea să se angajeze în procesul de auto-evaluare şi explorare. Consilierul trebuie să 
joace rolul unei persoane care serveşte drept o sursă foarte accesibilă de informaţii, care este dispus să 
asculte şi să ia în serios frământările elevilor. Consilierul acţionează ca expert dispus să participe la o 
discuţie şi să-i ajute pe elevi să reflecteze asupra propriilor experienţe şi să le ofere sprijin în 
contactarea posibilelor surse de informaţii. Îndeplinirea unui rol de model foarte respectat poate fi mai 
importantă decât explicaţiile detaliate asupra posibilităţilor de carieră. Consilierul va trebui să adopte 
un ritm mai relaxat, permiţând elevului (mai ales adolescenţilor) să-şi stabilească singuri un plan 
pentru activităţile de orientare. 
  
  
  

Modele de orientare 
  
  

Cercetarea ştiinţifică a practicii orientării arată că există şase modele fundamentale de orientare. 
Modelele propuse mai jos reprezintă versiuni simplificate ce nu se regăsesc întotdeauna în stare pură 
în practica de orientare. În realitate, vom găsi mereu un amestec, o combinaţie sau chiar o variantă 
adaptată a acestor modele. 

Cele şase modele pot fi aranjate în funcţie de două axe caracterizate (i) prin nivelul de specializare 
în orientarea profesională şi (ii) prin nivelul de integrare în activităţile educaţionale. 
  
• •         Modelul expertului extern 

Orientarea este considerată o activitate separată de învăţământ şi nu reprezintă o sarcină a 
instituţiilor de învăţământ. Consilierii foarte specializaţi, care lucrează individualizat în activitatea de 
orientare în afara şcolii, reprezintă elementul principal al acestui model de îndrumător. Profesorii sau 
directorii nu au acces la aceşti consilieri şi nu primesc feedback asupra situaţiei elevilor lor. 
  
• •         Modelul expertului intern 

Deşi se consideră că orientarea face parte din sarcinile instituţiilor de învăţământ,  aceasta rămâne 
în mâinile unor consilieri strict specializaţi, care nu sunt implicaţi în activităţile de predare. În cadrul 
acestui model, devin posibile activitatea de consiliere în grup şi abordarea multi-disciplinară. Cele mai 
multe eforturi sunt îndreptate spre sprijinul individual şi specializat de tip corectiv. Avantajul îl 
reprezintă accesibilitatea acestor experţi interni pentru profesori şi directori. Profesorii pot să 
primească un feedback cu privire la situaţia elevilor lor în cadrul limitelor codului deontologic. 
Psihologii şcolari reprezintă un model al acestui tip de abordare a orientării. 
  
• •         Modelul specialistului intern 

Acest model este comparabil cu abordarea expertului intern. Diferenţa constă în faptul că, în acest 
caz, consilierii sunt profesori cu o pregătire suplimentară pentru orientare şi care, de regulă, rămân în 
continuare implicaţi în activitatea de predare, dar efectuează şi orientare profesională independent de 
procesul de instruire. Astfel, există două tipuri separate de activităţi efectuate de profesor, însă nivelul 
său de specializare în domeniul orientării este mai scăzut decât nivelul experţilor. Cu toate acestea, 
datorită integrării profesorului în şcoală, există un flux bun de informaţii în legătură cu situaţia elevilor 
în cadrul întregii echipe educaţionale. „Decanii pentru probleme studenţeşti“ din şcolile olandeze 
reprezintă un exemplu al acestui model. 



  
• •          Modelul mentorului 

În această abordare, orientarea este considerată, până la un punct, o parte a procesului de predare. 
Cu toate acestea, anumite sarcini ale consilierii, mai ales în activităţile de orientare individuală, rămân 
separate de procesul efectiv de instruire. În aceste modele, profesorii cu o anumită pregătire 
suplimentară desfăşoară, în primul rând, o activitate de predare, dar li se acordă şi răspunderea de 
orientare pentru o anumită clasă la care predau. Mentorii răspund nu numai de elevii care le-au fost 
încredinţaţi, ci şi de grupul de elevi în întregime. De aceea, au tendinţa să acorde importanţă atât 
sprijinului individual, cât şi celui acordat grupului în întregime. Evident, datorită integrării lor în 
activităţile de predare, fluxul de informaţii cu privire la elevi este accesibil pentru întreaga echipă de 
educatori. Modelul mentorului este larg răspândit, de exemplu, în şcolile olandeze. 
  
• •         Modelul echipei de profesori 

În acest model, învăţământul şi orientarea sunt percepute ca o activitate integrată. Procesul de 
predare şi orientarea nu pot fi separate una de alta. O echipă de profesori, care nu sunt pregătiţi în mod 
obligatoriu în domeniul orientării, îşi asumă răspunderea pentru câteva clase din şcoală. Procesul de 
învăţământ şi progresul elevilor reprezintă un întreg unitar, iar echipa răspunde de grup în totalitate. 
Echipa oferă atât sprijin individual, cât şi pe grupe. Informaţiile despre elevi sunt împărtăşite cu 
întreaga echipă. Modelul german „Team-Kleingruppen“ este un exemplu al acestei abordări. 
  
• •         Modelul tutorului 

În cadrul acestui model, orientarea este considerată o parte componentă a sarcinilor educaţionale. 
Fiecare profesor este şi tutor individual pentru câţiva elevi. Tutorul rămâne răspunzător pentru grupul 
lui de elevi tot timpul cât aceştia se află în şcoală, pe întreaga perioadă de şcolarizare, chiar dacă nu 
mai are răspunderi legate de procesul de predare faţă de aceşti elevi. Tutorii nu au, de regulă, nici un 
fel de pregătire specială şi sunt implicaţi numai în acordarea de sprijin individual în afara activităţilor 
de predare. Ei pot să-şi împărtăşească informaţiile despre un anumit elev cu colegii profesori, dar nu 
vor avea niciodată o imagine de ansamblu a situaţiei, pentru că, uneori, nu au acces la clasa din care 
face parte elevul. Acest model este foarte des întâlnit în sistemul de învăţământ din Marea Britanie. 
  
  
  

Modelul holist de orientare centrată pe elev 
  
  

Analiza relaţiilor dintre orientare, alte tipuri de orientare şi modelele de orientare din mediul 
educaţional arată că în acordarea de sprijin pe parcursul dezvoltării sunt implicaţi diferiţi actori. 
Această divergenţă a dus la anumite discuţii între practicienii orientării şi educatori. Foarte des 
discuţiile au fost purtate pentru a se defini „teritoriul” fiecăruia dintre actori. Cine ce poate să facă, 
unde, când şi cum? Dar, apare adesea şi o abordare negativistă. În acest caz, se pune întrebarea ce 
anume nu poate fi făcut de alţi actori. În acest tip de discuţii, consilierii de carieră sunt situaţi, de multe 
ori, în opoziţie faţă de consilierii personali sau psihologi. Consilierii de orientare sunt, adesea, strict 
delimitaţi de lucrătorii din domeniul orientării pe baza distincţiei dintre nivelul de specializare şi de 
calificare oficială. De asemenea, se dezbate şi rolul profesorilor. 

Evident, această abordare nu este corectă şi nu-i poate ajuta în nici un caz pe elevi să-şi rezolve 
problemele cu care se confruntă. În loc să încerce să definească ceea ce nu pot face alţii, ar fi mult mai 
bine să se abordeze problema în felul următor: cum poate contribui fiecare persoană implicată în 
procesul educaţional la acordarea de sprijin şi îndrumare? Este foarte important să încercăm să definim 
cine, ce şi cum face, cum poate rolul sau acţiunea lor să fie consolidată de acţiunea şi activitatea 
celorlalţi. Înainte de a face acest lucru este nevoie să existe un model care să permită definirea 
diferitelor roluri şi primirea contribuţiei din partea diverşilor actori. 

Un concept interesant pentru un astfel de model a fost propus de mai mulţi practicieni. 
Propunerea se referă la o abordare pe trei niveluri, la integrarea a trei zone de orientare şi la o idee 
axată pe elev. Aceste idei, deşi nu sunt întotdeauna integrate, se regăsesc în diverse modele. În funcţie 



de aceste modele diferite, a fost elaborat un model holist de orientare axată pe elev, în care rolul 
diverşilor actori poate fi definit şi în funcţie de zonele de orientare în care operează. 
  

Figura 1: Un model holist de orientare axată pe elev 
  

 
  
• •         Primul nivel 

Este un sprijin uşor accesibil, integrat în procesul de învăţare. Acesta acoperă toate domeniile de 
orientare şi este accesibil elevilor şi grupului (clasei) în care funcţionează. La acest nivel se acordă o 
atenţie deosebită prevenirii şi observaţiei. Aceasta trebuie să conducă la detectarea posibilelor 
probleme şi a situaţiilor problematice. Se acordă un prim sprijin, dar nu se merge mai departe cu 
remedierea. Este evidentă nevoia de a se acorda sprijin prin participarea la programe speciale, 
efectuate şi/sau supervizate de alţi specialişti şi experţi. Acesta este, fără îndoială, cazul programelor 
referitoare la educaţia în vederea dobândirii independenţei şi a calităţilor de auto-conducere. 

Personalul implicat la acest nivel este reprezentat de profesorii care au fost pregătiţi pentru a-şi 
dezvolta simţul conştientizării problemelor şi a situaţiilor problematice şi mai puţin pentru a le 
rezolva. Aceştia nu au o specializare într-un anumit domeniu al orientării, trebuind să lucreze fără să 
facă nici o distincţie între diversele domenii. Persoanele care lucrează în cadrul modelului 
îndrumătorului, al mentorului sau al responsabilului de grupă trebuie considerate factori de nivelul 
întâi. 
  
• •         Al doilea nivel 

Acesta este un sistem de orientare structural dezvoltat în cadrul unei zone mai largi a activităţilor 
educaţionale. Acesta trebuie să fie uşor accesibil elevilor. Deşi poate să existe o anumită specializare 
în funcţie de domeniile de orientare, persoana implicată în acest tip de rol trebuie să fie capabilă să 
opereze într-o anumită măsură şi cu celelalte zone (vezi mai sus). Cu toate acestea, este de preferat ca 
acoperirea tuturor domeniilor de orientare să se realizeze pe cale complementară prin specializarea 
consilierilor şi prin munca în echipă. La acest nivel, principalele sarcini sunt diagnosticul diferenţiat şi 
aplicarea unor programe specializate de dezvoltare. 

Personalul de la acest nivel este reprezentat, în primul rând, de specialiştii interni care trebuie să 
rămână implicaţi în procesul de predare. Acest personal va contribui în mod special la aplicarea 
programelor de dezvoltare şi la prevenirea apariţiei problemelor. Activităţile de grup sunt esenţiale în 
acest tip de abordare. La acest nivel pot fi implicaţi şi experţii interni. Ei vor fi însă implicaţi, în 
special, în orientarea individuală şi, mai ales, în diagnosticul diferenţiat şi activitatea de corectare. 
  
  
• •         Al treilea nivel 

La acest nivel sprijinul în orientare este extern, situat în afara procesului de învăţământ. Serviciile 



strict specializate sau consilierii vor acoperi numai părţi ale unei anumite zone. Accesul la acest nivel 
trebuie să se realizeze în urma unui referat făcut de un consilier de la nivelul al doilea. Sarcina 
principală constă în diagnosticul diferenţiat, remediere şi sprijinul consilierilor de la nivelurile 
inferioare. Distincţia între diversele aspecte ale terapiei este foarte greu de făcut. 

Personalul trebuie să fie alcătuit din experţi. De regulă, acesta va fi un model de expert extern, 
deşi pentru anumite aspecte experţii interni pot juca şi ei un rol important. 
  
  
  

Echipa de orientare şi partenerii 
  
  

În conformitate cu modelul holist, mai mulţi actori pot face parte dintr-o echipă de orientare şi 
fiecare persoană are de jucat un anumit rol. În primul rând, este foarte important ca fiecare membru să 
ştie în ce constă rolul său şi în ce relaţie de complementaritate se află cu celelalte roluri. 

Dacă o şcoală doreşte să elaboreze o abordare holistă, va trebui să constituie o echipă de 
orientare. Această echipă trebuie să fie sprijinită de întreaga comunitate a şcolii. Un program de 
orientare care se sprijină pe un număr limitat de voluntari este predestinat să nu aibă decât un succes 
parţial sau să fie un eşec complet. Pe termen lung, există mai ales pericolul (i) ca unii dintre voluntari 
să se simtă frustraţi, deoarece colegii lor nu recunosc importanţa muncii lor şi nu le apreciază 
eforturile şi (ii) ca, după ce aceştia vor pleca din şcoală, să nu se mai găsească nimeni care să-i 
înlocuiască. 

Înainte de a începe un proiect cuprinzător de orientare holistă este nevoie de o perioadă mai lungă 
de pregătire şi de motivarea întregii comunităţi. 

Iniţiativa începerii unei astfel de abordări poate fi luată de orice persoană sau grup de persoane 
din şcoală. Poate fi un profesor, directorul, un specialist intern sau extern. 

Această persoană sau grup va trebui să obţină, mai întâi, aprobarea şi sprijinul directorului şcolii. 
Acesta nu trebuie să fie un sprijin formal, ci un angajament activ şi pozitiv din partea directorului. 

În al doilea rând, trebuie să se încerce implicarea tuturor persoanelor care funcţionează în şcoală 
ca activişti mai mult sau mai puţin specializaţi în orientarea şcolară: un profesor care să îndeplinească 
un rol comparabil cu acela al unui mentor, îndrumător sau chiar un specialist intern. Dacă în şcoală nu 
există astfel de persoane, iniţiatorii vor trebui să încerce, cu sprijinul directorului, să creeze un astfel 
de rol specializat. Şcolile trebuie să-şi asume o răspundere mai mare în programele de orientare prin 
repartizarea unor sarcini specifice unor anumiţi profesori. Aceşti profesori vor fi degrevaţi parţial de 
sarcinile lor tradiţionale de predare şi vor fi însărcinaţi cu organizarea activităţilor de orientare. Dacă 
acest lucru nu este posibil, este de preferat să se facă apel la voluntari dispuşi să-şi asume o sarcină 
suplimentară. În funcţie de dimensiunea şcolii, grupurile la care sunt repartizaţi aceşti profesori pot fi 
diferite. În şcolile mai mari, ideal ar fi ca aceşti profesori să răspundă de un an de studiu. De preferat 
acela la care predau deja. În şcolile mai mici li se pot da în grijă mai mulţi ani de studiu, de preferinţă 
cei la care predau deja. Aceste persoane ar putea primi, de exemplu, funcţia de “coordonator de an”. 

La nivelul al treilea trebuie să fie contactaţi experţi, fie din interiorul şcolii, fie de la organizaţiile 
specializate din afara şcolii. Evident, acest lucru se poate realiza numai dacă astfel de experţi există în 
cadrul comunităţii în care se află şcoala. Aceşti experţi vor trebui atraşi să ajute şcoala să-şi dezvolte 
un nou sistem de orientare şi să-i acorde sprijin. Rolul lor principal constă în strângerea informaţiilor 
necesare şi procurarea de materiale, programe model, acordarea de sprijin pentru elaborarea 
instrumentelor de dezvoltare etc. Ei pot ajuta, de asemenea, la formarea profesorilor şi a 
coordonatorilor de an şi pot juca un rol important în motivarea directorilor şi a profesorilor din şcoală. 

În stadiul final este foarte important să fie implicaţi pe bază de voluntariat şi profesorii de la 
anumite discipline. De preferinţă, aceştia ar trebui să reprezinte diverşii ani de studiu şi să acopere 
toate domeniile de curs. Limitarea grupului numai la profesorii de ştiinţe umaniste şi la cei de limbi 
străine este greşită. Este esenţial să fie implicaţi profesorii care predau ştiinţe umaniste, limbi străine, 
ştiinţe exacte etc. Rolul lor în echipă este legat, în special, de definirea modului şi a momentului în 
care activităţile de orientare pot fi realizate cu succes în cadrul planurilor de învăţământ. 

Este de preferat ca echipa să fie condusă de director sau de directorul adjunct. Experţii vor 



interveni numai oferind sfaturi şi sprijin şi vor evita să fie implicaţi în procesul de luare a deciziei. 
Coordonatorii de an vor trebui să joace rolul cel mai activ în echipa de orientare ca forţă motrice a 
organizării activităţii de orientare şi să servească drept intermediari între elevi, experţi şi profesori. 
Echipa de orientare propune şi planifică activităţile de orientare profesională pentru întreaga şcoală. 
Aceasta stabileşte, de asemenea, priorităţile proiectelor şi ia decizii cu privire la mijloacele de sprijin 
acordate fiecărui proiect. 

Deşi este clar că în echipa de orientare există o mare discrepanţă între membrii echipei, în funcţie 
de nivelul de experienţă şi de îndrumare, trebuie să fie limpede, de la bun început, că toţi participanţii 
vor fi consideraţi parteneri egali. Fiecare trebuie să aibă sentimentul că efortul lui este esenţial şi 
apreciat. 

Activitatea echipei de orientare trebuie să înceapă cu: 
• •        o cercetare care să identifice toate eventualele probleme ale elevilor din şcoală; 
• •        stabilirea priorităţilor problemelor; 
• •        raportarea rezultatelor acestei cercetări şi a problemelor prioritare celorlalţi membri ai 

comunităţii şcolare: profesori, părinţi şi, dacă există, consiliul de conducere al şcolii. 
Pe baza informaţiilor dobândite, se vor elabora proiecte de planuri de acţiune. Aceste planuri 

trebuie să fie elaborate cu grijă şi prezentate colegilor din şcoală pentru a se câştiga sprijinul necesar şi 
aprobarea majorităţii comunităţii şcolare. Numai planurile care beneficiază de suficient sprijin pot fi 
implementate. Dacă nu există suficient sprijin sau, mai rău chiar, dacă există opoziţie, este mai bine să 
nu se implementeze respectivele activităţi. În unele cazuri, se poate avea în vedere numai aplicarea 
parţială şi temporară a unor părţi din program pe bază experimentală. O astfel de abordare este posibilă 
numai dacă proiectul nu interferează sau nu intră în competiţie cu alte activităţi. Experimentul poate fi 
motivat, în sensul că oferă posibilitatea de a se constata dacă funcţionează sau nu şi numai după o 
evaluare pozitivă va putea fi generalizat pe o bază permanentă. 

Pentru fiecare proiect care beneficiază de suficient sprijin se creează o grupă de acţiune. Este bine 
ca această grupă de acţiune să fie condusă de coordonatorul de an la care se referă proiectul. Experţii 
pot servi ca parteneri, responsabili pentru executarea unei anumite părţi a proiectului. Un rol foarte 
important va fi jucat de profesori. Aceştia răspund de asimilarea unei mari părţi a activităţilor de 
orientare în cadrul procesului normal de învăţare. Grupa de acţiune răspunde de planificarea şi 
executarea activităţilor şi de evaluarea rezultatelor. 

Uneori, pot fi invitaţi şi membri ai personalului altor servicii specializate de consiliere şi orientare 
din comunitate. De regulă, aceştia nu devin membri ai echipei de orientare profesională, dar servesc, 
adesea, ca experţi pentru a oferi informaţiile necesare, pentru a-i forma pe profesori şi, uneori, chiar 
pentru a lucra efectiv cu elevii în cadrul unor activităţi specifice. 

Rolul crescând jucat de profesorii de la diferite discipline devine o trăsătură standard. Experţii 
sunt implicaţi, în special, în motivarea administratorilor şcolilor şi a profesorilor pentru a include 
activităţile de îndrumare în procesul de predare. Formarea profesorilor şi elaborarea sau selectarea 
materialelor şi a strategiilor noi pot fi efectuate numai de către coordonatori sau poate rămâne în 
mâinile experţilor. 

O parte din activităţi cum ar fi informarea, educaţia carierei, evaluarea şi consilierea nu mai 
reprezintă monopolul specialiştilor şi experţilor. La nivelul întâi, această parte a sprijinului în orientare 
este direcţionată, mai ales, către grup în ansamblu, supervizată de specialişti şi experţi şi acordată de 
profesorul de specialitate. Intervenţiile mai specializate, care necesită o calificare de tip mai înalt, 
rămân de domeniul specialiştilor şi experţilor. Mai ales, consilierea individuală rămâne, de preferinţă, 
în atribuţia experţilor cu suficientă pregătire psihologică. 

În descrierea de mai sus, referitoare la implementarea programelor de orientare, s-a acordat puţină 
atenţie unui grup de actori fundamentali: părinţii. Deşi aceştia nu pot fi consideraţi participanţi activi 
în implementarea programelor de orientare, ei trebuie să fie informaţi, să li se ceară sfatul şi sprijinul 
în toate stadiile procesului. 

În realizarea unui program de orientare cuprinzător mai rămâne o singură parte mai importantă: 
evaluarea programului. De la bun început trebuie să se cadă de acord asupra procedurilor de evaluare. 
  



  
  
  

Întrebări de autoevaluare 
  
  
1. 1.       Care sunt cele trei domenii mari ale orientării? 
2. 2.       Numiţi cele patru activităţi principale ale proiectului de orientare a carierei. 
3. 3.       Care sunt diferenţele esenţiale dintre auto-explorare în învăţământul primar şi cel secundar? 
4. 4.       De ce trebuie ca dezvoltarea identităţii culturale să facă parte din orientarea carierei? 
5. 5.       Subliniaţi diferenţele dintre pregătirea pentru luarea independentă a deciziei în învăţământul 

primar şi cel secundar. 
6. 6.       Numiţi principiile fundamentale care se află la baza unui program modern de orientare a 

carierei. 
7. 7.       Explicaţi modelele fundamentale de orientare. 
8. 8.       Cum se încadrează modelele fundamentale de orientare în modelul holist? 
9. 9.       Care sunt diferenţele fundamentale în activitatea de orientare la diverse niveluri de sprijin? 
10. 10.   Care este rolul unei echipe de orientare? 
11. 11.   Cum poate fi aplicat un program de orientare a carierei? 
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Rezumat 
  
  

Ideea de bază a acestui modul este prezentarea sistemului de educaţie 
şi formare, cât şi sublinierea caracterului deschis al învăţământului din 
România, în scopul informării elevilor pentru o mai bună integrare şcolară 
şi socio-profesională a acestora. 

Modulul de faţă realizează o trecere în revistă a sistemului de 
învăţământ românesc din punctul de vedere al structurii sale: niveluri, 
condiţii de admitere/absolvire, posibilităţile de continuare a studiilor la 
sfârşitul fiecărui nivel, subordonare / conducere etc. 

Sunt tratate pe larg nivelurile de şcolarizare, începând cu cel primar, 
secundar inferior şi superior, nivelul studiilor universitare şi a celor 
postuniversitare, mai ales din perspectiva diplomelor şi certificatelor ce 
pot fi obţinute în urma frecventării unui anumit nivel de şcolaritate şi a 
utilităţii acestora în opţiunile viitoare: integrarea pe piaţa muncii sau 
continuarea studiilor la un nivel imediat superior. 

Capitolul rezervat învăţământului particular accentuează nu atât modul 
de acreditare, cât mai ales posibilităţile pe care elevii/studenţii ce fac parte 
din sistem le au: transferul de la sistemul particular de învăţământ la cel de 
stat şi valorificarea diplomelor obţinute la finalul studiilor. 

Pedagogiile alternative Waldorf şi Montessori sunt prezentate prin 
prisma elementelor specifice, încercându-se o explicitare a modalităţii de 
valorificare a cunoştinţelor dobândite în fiecare din aceste sisteme, în 
vederea reintegrării absolvenţilor în învăţământul de stat (avându-se în 
vedere faptul că pedagogia Waldorf se extinde din clasa I până în clasa 
XII/XIII, iar cea Montessori se întâlneşte, la noi în ţară, doar la nivelul 
învăţământului preşcolar). 
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Introducere 
  
  

Perioada de tranziţie pe care România o parcurge începând din anul 
1989 a adus multiple schimbări la toate nivelurile de educaţie, cel mai 
afectat fiind cel al pregătirii tinerilor în vederea integrării eficiente pe piaţa 
muncii. 

Educaţia presupune mai mult decât anii de şcolaritate. Dincolo de anii 
de liceu, facultate sau studii postuniversitare apare azi conceptul de 
„educaţie pe tot parcursul vieţii”, ca proces ce se poate desfăşura în diverse 
contexte formale şi/sau informale. 

Educaţia are o funcţie vitală în pregătirea tinerei generaţiei în vederea 
plasării acesteia pe piaţa muncii. Accesul la forme superioare de educaţie 
creşte şansele găsirii unui loc de muncă. 

În România, numărul tinerilor care urmează învăţământul secundar şi 
universitar a scăzut în 1998 cu aproximativ 10% faţă de 1989, iar rata 
abandonurilor şcolare a crescut, de asemenea. În 1997 sub 80% din 
populaţia de elevi a absolvit învăţământul obligatoriu. 

Una dintre principalele cauze ale acestei realităţi este slaba informare a 
elevilor în ceea ce priveşte oportunităţile de continuare a studiilor şi lipsa 
facilităţilor oferite celor aflaţi în situaţii dezavantajate. 

Necunoaşterea structurilor sistemului de învăţământ şi a modurilor de 
acces/de absolvire a acestora reduce în mod simţitor şansele tinerilor de a-şi 
continua studiile şi de a se integra în modul dorit pe piaţa forţei de muncă. 

Lucrarea de faţă se adresează tuturor celor ce caută informaţii privind 
sistemul de educaţie din România şi încearcă să plaseze accentul pe acei 
„paşi” obligatorii în urmarea diferitelor forme de învăţământ, considerând 
că aceste date sunt esenţiale pentru succesul activităţilor de orientare 
şcolară şi profesională. 

Toate informaţiile cuprinse în lucrare sunt în acord cu cele stipulate de 
Legea Învăţământului Nr. 84/1995 republicată în 1999, modificată şi 
completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 130 din 30.06.2000. 
  
  
  



Aspecte generale 
  
  

Legea Învăţământului stipulează la art. 5 alineat (1) că: „Cetăţenii 
României au drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de 
învăţământ, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, 
naţionalitate, apartenenţa politică sau religioasă”. 

Sistemul naţional de educaţie este constituit din ansamblul unităţilor şi 
instituţiilor de învăţământ de diferite tipuri, niveluri şi forme de organizare 
a activităţii de instruire şi educare. Acesta cuprinde unităţi şi instituţii de 
stat şi particulare. 

Învăţământul este organizat pe niveluri, asigurând coerenţa şi 
continuitatea instruirii şi educaţiei. 

  
Sistemul naţional de învăţământ are următoarea structură: 

  
       Învăţământ preşcolar: se organizează pentru copii în vârsta de 3-

6/7 ani, în grădiniţe de copii cu program normal, prelungit şi 
săptămânal: 

• •         grupa mică; 
• •         grupa mijlocie; 
• •         grupa mare; 
• •         an pregătitor pentru şcoală. 

       Învăţământ general obligatoriu, cu durata de opt ani (începând cu 
anul şcolar 2003-2004 va fi de nouă ani): 

• •         primar (clasele I-IV); 
• •        învăţământ secundar inferior – 

gimnaziu (clasele V-VIII/IX). 
       Învăţământul secundar superior: 

• •         liceu, cu clasele IX/X-XII /XIII, 
• •         învăţământul profesional anii I-II/III. 

       Învăţământ postliceal de diferite profiluri. 
       Învăţământ superior: 

• •         de scurtă durată / colegii, 
• •         de lungă durată, 
• •         postuniversitar. 

       Educaţie permanentă. 
  



  
Iată şi o schemă a sistemului de educaţie şi formare profesională din 

România 

 
Formele de organizare a învăţământului sunt: învăţământ de zi, seral şi 

cu frecvenţă redusă. În sistemul educaţiei permanente se poate practica 
învăţământul prin corespondenţă sau la distanţă. 

Învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi 
postliceal formează învăţământul preuniversitar care este subordonat, prin 
inspectoratele şcolare, Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 

Învăţământul superior este coordonat de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, cu respectarea autonomiei universitare (Art. 15, alineat 7). 



Conform articolului 16 alineat (1) „sistemul naţional de 
învăţământ are caracter deschis. În învăţământul preuniversitar 
trecerea elevilor de la o unitate şcolară la alta, de la un profil la altul 
şi de la o filieră la alta este posibilă în condiţiile stabilite prin 
regulament al Ministerului Educaţiei Naţionale. În învăţământul 
superior caracterul deschis este asigurat prin Carta Universitară”. 

Elevii şi studenţii cu aptitudini şi performante şcolare 
excepţionale pot promova doi ani de studii într-un an şcolar sau 
universitar. 
  
  
  

Învăţământul obligatoriu 
  
  

Învăţământul primar (clasele I-IV) se organizează ca învăţământ de 
zi. Vârsta de debut a şcolarităţii este de 7 ani (sau 6, la cererea părinţilor). 
  

Studiile gimnaziale (V-VIII/IX) se încheie cu susţinerea unui examen 
de capacitate, structurat pe baza unei metodologii elaborate de către 
Ministerul Educaţiei, la următoarele discipline: Limba şi literatura Română, 
Matematica, Istoria Românilor şi Geografia României. Elevii aparţinând 
minorităţilor naţionale şi care frecventează cursurile gimnaziale în limba 
maternă, susţin şi o probă la Limba şi literatura maternă. 

Elevilor care promovează examenul de capacitate li se acordă 
certificatul de capacitate. Celor care nu promovează examenul de 
capacitate li se eliberează, la cerere, copie de pe foaia matricolă. În caz de 
nepromovare a examenului de capacitate, acesta poate fi susţinut în oricare 
dintre sesiunile ulterioare. 
  
  
  



Învăţământul secundar superior 

Învăţământul liceal cuprinde clasele IX/X-XII organizate ca 
învăţământ de zi şi clasele IX/X-XIII organizate ca învăţământ seral, cu 
frecvenţă redusă sau la distanţă. 

Înscrierea la concursul de admitere în învăţământul liceal de zi se poate 
face în primii doi ani de la absolvirea gimnaziului, dacă la data începerii 
anului şcolar elevul nu a depăşit vârsta de 18 ani. 

La admiterea în învăţământul liceal se pot înscrie absolvenţii de 
gimnaziu cu certificat de capacitate. 

Învăţământul liceal funcţionează cu următoarele filiere şi profiluri: 
• •                   Filiera teoretică, având profilurile: 

       Umanist, 
       Real. 

• •                   Filiera tehnologică, cu profilurile: 
       Tehnic, 
       Servicii, 
       Exploatarea resurselor naturale, 
       Protecţia mediului. 

• •                   Filiera vocaţională, cu profilurile: 
       Militar, 
       Teologic, 
       Sportiv, 
       Artistic, 
       Pedagogic. 

Liceele se organizează cu unul sau mai multe profiluri în cadrul cărora 
se pot organiza, cu aprobarea Ministerului Educaţiei, clase speciale pentru 
elevi cu aptitudini şi performanţe excepţionale. 

La liceele de specialitate care, pe lângă diploma de bacalaureat, 
eliberează şi atestat profesional, durata studiilor poate fi şi de 5 ani şi este 
stabilită de Ministerul Educaţiei. 

Studiile liceale se încheie cu examenul de bacalaureat, diversificat în 
funcţie de filieră, profil de specializare şi de opţiunea elevului. 

Conform articolului 26 alineat (1), examenul de bacalaureat constă în 
susţinerea următoarelor probe: 
• •                     Limba şi literatura Română - scris şi oral; 



• •                      Limba şi literatura maternă - scris şi oral, pentru elevii 
care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale; 

• •                     Matematică - scris; pentru profilurile teoretic-umanist, 
teologic, de artă şi sportiv se poate alege în locul Matematicii, o 
disciplină socio-umană - scris; 

• •                     Istoria Românilor - oral; 
• •                     una dintre limbile străine de circulaţie internaţională 

studiate în liceu - oral; 
• •                     o probă la alegere dintre: Fizică, Chimie, Biologie, 

Geografia României - oral; 
• •                     o disciplină de profil sau opţională, la alegere, alta decât 

cea din probele susţinute anterior - oral. 
În urma promovării acestui examen se eliberează diploma de 

bacalaureat. Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii 
generale de minimum 9,50, iar la bacalaureat au obţinut media 10, primesc 
diplomă de merit. 

În decursul unui an şcolar se organizează o singură sesiune de 
bacalaureat ale cărei rezultate sunt făcute publice. 

Promovarea disciplinei de profil şi a unei probe practice, însoţită de o 
lucrare de specialitate, dă dreptul la obţinerea atestatului profesional. 

Certificatul de competenţe poate fi eliberat, indiferent de promovarea 
sau nu a examenului de bacalaureat. 

În situaţia de nepromovare a examenului de bacalaureat, se poate 
elibera, la cerere, certificatul de absolvire şi o copie după foaia matricolă. 

Candidaţii proveniţi din învăţământul de stat pot susţine examenul de 
bacalaureat şi examenul de certificare a competenţelor profesionale, fără 
taxă, de cel mult două ori. 

Prezentările ulterioare la aceste examene sunt condiţionate de achitarea 
unor taxe stabilite de Ministerul Educaţiei; la fiecare prezentare candidaţii 
susţin examenul de bacalaureat integral. 

La terminarea liceului, în urma susţinerii examenului de bacalaureat, 
elevii au următoarele alternative de studiu: 
• •                       în urma obţinerii diplomei de bacalaureat, elevii îşi pot 

continua studiile în orice fel de şcoală postliceală sau în învăţământul 
superior, 

• •                       dacă nu au obţinut diploma de bacalaureat, îşi pot 
continua studiile în unele şcoli postliceale sau se pot integra pe piaţa 
forţei de muncă. 



  
Învăţământul profesional se organizează ca învăţământ de zi sau 

seral prin: 
• •                                 şcolile profesionale; 
• •                                şcolile de ucenici. 

Studiile în şcolile profesionale se desfăşoară pe o durată de 2-3 ani. 
Programele şcolare se elaborează şi se aprobă de către Ministerul 

Educaţiei, cu consultarea factorilor interesaţi. 
În şcolile profesionale se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu cu 

certificat de capacitate. Admiterea se realizează prin probe stabilite în urma 
luării în considerare a standardelor de pregătire profesională şi a 
standardelor ocupaţionale. Se asigură, astfel, o pregătire adecvată a tinerilor 
în vederea inserţiei lor pe piaţa muncii. 

În şcoala profesională s-a trecut de la o calificare pe meserii restrânse 
la o pregătire generală largă. Acest fapt conferă şcolii profesionale 
flexibilitatea, mobilitatea şi capacitatea de adaptare la dinamica pieţei 
muncii. 

În cadrul şcolilor profesionale se pot organiza cursuri de calificare şi 
conversie profesională pentru adulţi. 

Cursurile şcolii profesionale se încheie cu un examen de absolvire, în 
urma căruia se obţine diploma de absolvire. 

Elevii din învăţământul profesional posesori ai certificatului de 
capacitate pot urma, în paralel, studiile liceale (serale sau cu frecvenţă 
redusă) în urma unui concurs de admitere. De asemenea, după absolvirea 
studiilor profesionale şi obţinerea diplomei de absolvire, există 
posibilitatea continuării studiilor în învăţământul liceal, cu recunoaşterea 
parţială a pregătirii din şcoala profesională. 
  

Şcolile de ucenici au o durată de 1-2 ani. În cadrul acestora se pot 
înscrie absolvenţi de gimnaziu, cu sau fără examen de capacitate, 
admiterea realizându-se prin testări specifice meseriei. 

Formarea profesională în acest tip de şcoli se adresează şi elevilor care 
nu au finalizat învăţământul obligatoriu (în acest caz, formarea profesională 
făcând parte dintr-un program de educaţie compensatorie în cadrul căruia, 
iniţial, se finalizează învăţământul obligatoriu). 

În cadrul şcolilor de ucenici accentul cade pe însuşirea unor deprinderi 
preponderent practice, în acord cu standardele ocupaţionale. 



La sfârşitul studiilor se susţin probe practice în vederea certificării 
pregătirii profesionale. 

La încheierea studiilor în şcoala de ucenici, elevii care deţineau deja 
certificatul de capacitate pot să-şi continue educaţia la nivel liceal, după 
susţinerea concursului de admitere corespunzător. 
  
  
  

Învăţământul de artă şi sportiv 
  
  

Formarea elevilor în domeniul artistic şi sportiv este destinată acelor 
care manifestă aptitudini pentru aceste domenii. De regulă, şcolarizarea 
pentru tinerii cu înclinaţii artistice/sportive, se realizează începând cu 
clasele primare. 

Admiterea la diferitele niveluri (primar, gimnazial, liceal, superior) se 
realizează prin testarea aptitudinilor specifice profilului pentru care s-a 
optat. 

Programele analitice pentru învăţământul liceal de artă şi sportiv 
respectă obiectivele stabilite pentru profilul real. 

Examenul de capacitate include, în plus, o probă practică, specifică 
domeniului studiat. Pentru fiecare profil al învăţământului de artă şi a celui 
sportiv se eliberează certificat de capacitate, respectiv diploma de 
bacalaureat, care atestă specialitatea absolvită. Pentru anumite specializări 
pot fi eliberate şi certificate de competenţe profesionale. 

În vederea încurajării activităţii artistice şi sportive de performanţă, 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării organizează cluburi şcolare, şcoli şi licee 
cu program sportiv sau de artă, integrat sau suplimentar; tabere sportive sau 
de creaţie artistică, concursuri sportive sau artistice, campionate şcolare, 
festivaluri, acordă burse sau alte forme de sprijin material. 
  
  
  

Învăţământul special 
  
  

Conform Art. 41. (1): „Învăţământul special se organizează de către 
Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru preşcolarii şi elevii cu deficienţe 



mintale, fizice, senzoriale, de limbaj, socioafective şi de comportament, sau 
cu deficienţe asociate, în scopul instruirii şi educării, al recuperării şi 
integrării lor sociale.”; alineat (2): „Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe 
educative speciale se realizează prin unităţi de învăţământ special, în grupe 
şi clase speciale din unităţi preşcolare şi şcolare obişnuite, sau în unităţi de 
învăţământ obişnuite, inclusiv în unităţi cu predare în limbile minorităţilor 
naţionale.” 

Învăţământul special este organizat ca învăţământ de zi şi poate 
beneficia de sprijinul instituţiilor de protecţie socială, al altor organizaţii de 
stat şi particulare, al societăţilor de binefacere şi al persoanelor fizice sau 
juridice din ţară şi din străinătate. 

În acest tip de instituţii speciale sunt primiţi copiii examinaţi de 
comisiile de expertiză, în vederea stabilirii tipului şi gradului de handicap. 
În funcţie de aceasta, copilul poate beneficia de o educaţie specială, 
realizată pe baza unor programe analitice, manuale şi metodologii didactice 
elaborate special de către Ministerul Educaţiei. 

Perioada optimă pentru depistarea nevoilor speciale ale copilului este 
cea din învăţământul preşcolar şi primar. Astfel, se pot identifica 
deficienţele şi se poate acţiona în vederea recuperării lor. 

Accesul timpuriu la o educaţie corespunzătoare nevoilor specifice 
copilului, permite ca, în funcţie de evoluţia copilului, să se poată efectua o 
reorientare dinspre şcoala specială spre cea de masă. Propunerea de 
reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză 
şi de către psihologul şcolar, iar hotărârea se ia de către comisia de 
expertiză, cu acordul familiei sau al susţinătorului legal. 

Copiii ce n-au putut fi reorientaţi spre învăţământul de masă, continuă 
procesul de educaţie în unităţi ale învăţământului special. Integrarea acestor 
tineri în viaţa activă, pe piaţa forţei de muncă, intră în atribuţia diverselor 
organisme guvernamentale şi nonguvernamentale, precum şi a Ministerului 
Muncii. 
  
  
  

Unităţi conexe 
  
  

La nivelul învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial, se 
organizează centre logopedice interşcolare, coordonate de inspectoratele 



şcolare. Aceste centre funcţionează, de regulă, pe lângă unităţile 
reprezentative din zonă. 

În cadrul centrelor logopedice funcţionează profesori logopezi 
calificaţi în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie. Rolul lor 
constă în îndrumarea cadrelor didactice în metodica dezvoltării şi corectării 
limbajului celor ce prezintă tulburări de vorbire. 

Activitatea de orientare şcolară şi profesională este asigurată de către 
centrele sau cabinetele de asistenţă psihopedagogică ce funcţionează în 
fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti. Introducerea orelor de Consiliere şi 
Orientare în planul-cadru pentru învăţământul preuniversitar este o dovadă 
a importanţei acestui domeniu în dezvoltarea armonioasă a personalităţii 
elevului, în realizarea alegerilor profesionale şi în perspectiva integrării pe 
piaţa muncii. 
  
  
  

Învăţământul postliceal 
  
  

Această formă de învăţământ este organizată de Ministerul Educaţiei 
sau la cererea agenţilor economici şi a altor instituţii interesate, aceasta 
asigurând o rată crescută a inserţiei profesionale la sfârşitul perioadei de 
şcolarizare. Durata t studiilor este de 1-3 ani. 

Şcolarizarea este finanţată de solicitanţi, persoane fizice sau juridice, 
prin contract încheiat cu unitatea de învăţământ care asigură pregătirea 
elevilor. Studiile de specializare se realizează - la propunerea factorilor 
interesaţi - în domenii variate, cum ar fi: tehnic, servicii, resurse naturale şi 
mediu, administraţie, sistem bancar, mas-media, publicitate etc. 

Şcolile de maiştri sunt şcoli postliceale. 
În şcolile postliceale se pot înscrie absolvenţii de liceu cu sau fără 

diplomă de bacalaureat (cu excepţia celor sanitare). Studiile se încheie cu 
examen de absolvire iar promovarea lui dă dreptul la obţinerea unui 
certificat care atestă profesia însuşită. 

În cazul nepromovării examenului, acesta poate fi susţinut în oricare 
altă sesiune, cu condiţia acoperirii cheltuielilor de examinare de către 
absolvent. 
  
  
  



Învăţământul superior 
  
  

Nivelul de studii superioare cuprinde: universităţi, institute, academii 
de studii şi şcoli de studii postuniversitare. 

Învăţământul universitar de stat poate fi gratuit sau cu taxă. „Se percep 
taxe pentru depăşirea duratei de şcolarizare prevăzute de lege, admitere, 
înmatriculări şi reînmatriculări, repetarea examenelor şi a altor forme de 
verificare, care depăşesc prevederile planurilor de învăţământ. De 
asemenea, se pot percepe taxe şi pentru activităţi neincluse în planul de 
învăţământ, conform metodologiei aprobate de senatul universitar” (art.58, 
alineat (2). 

Activitatea didactică se poate organiza în forme de zi, seral, cu 
frecvenţă redusă şi la distanţă. 

Formele de organizare sunt de învăţământ universitar: 
       de lungă durată; 
       de scurtă durată (colegii). 

La ambele forme de studiu se pot prezenta la admitere absolvenţii de 
liceu cu diplomă de bacalaureat. 

Absolvenţii de liceu care au obţinut în ultimii 2 ani distincţii la 
olimpiade şcolare internaţionale, la concursuri artistice sau sportive de nivel 
continental, mondial sau olimpic, au dreptul de a se înscrie în învăţământul 
universitar fără susţinerea admiterii. (art.59, alineat.(2) 
  
  

Învăţământul universitar de scurtă durată 
  

La această formă de învăţământ universitar, studiile se termină cu 
examenul de absolvire iar cei ce absolvă, primesc diploma în care se 
specifică domeniul sau specializarea obţinute. 

Cei ce nu au promovat primesc un certificat de studii universitare de 
scurtă durată şi copia foii matricole; ei pot susţine examenul de absolvire 
în oricare altă sesiune, cu condiţia acoperirii cheltuielilor de examinare. 

Colegiul pedagogic (2 ani pentru absolvenţii de liceu pedagogic şi 3 
ani pentru absolvenţii de liceu cu alt profil) asigură pregătirea de institutori 
pentru învăţământul preşcolar şi primar, dar şi pregătirea pentru predarea în 
învăţământul gimnazial a unei limbi străine, muzicii, desenului sau 
educaţiei fizică. 



„Absolvenţii cu diplomă ai colegiilor universitare pot continua studiile 
în învăţământul universitar de lungă durată, în cadrul profilului studiat 
iniţial sau apropiat, prin concurs, în limita locurilor disponibile pentru anul 
universitar curent, stabilite de senatul instituţiei de învăţământ superior 
primitoare.”(art.65, alineat 1). ”Candidaţii admişi vor susţine examenele de 
diferenţă stabilite de consiliile facultăţilor şi vor fi înscrişi în anul de studiu 
corespunzător examenelor recunoscute şi celor promovate.” (art.65, al. (2). 

În urma absolvirii cursurilor de scurtă durată, studenţii pot opta fie 
pentru continuarea studiilor în învăţământul universitar de lungă durată, fie 
pentru integrarea în muncă. 
  
  

Învăţământul universitar de lungă durată 
  

Această formă de învăţământ universitar se desfăşoară în universităţi, 
institute şi academii de studii, cu facultăţi şi specializări autorizate sau 
acreditat, iar durata acestor studii este, în funcţie de profil, de 4-6 ani. 

Studiile se termină odată cu susţinerea examenului de licenţă sau de 
diplomă. 

Absolvenţii primesc, astfel, titlul de licenţiat în profilul urmat. 
Absolvenţii care nu au promovat examenul de licenţă sau de diplomă 
primesc, la cerere, un certificat de studii şi copie de pe foaia matricolă. 
Susţinerea ulterioară a examenului de licenţă sau de diplomă, în oricare altă 
sesiune, este condiţionată de acoperirea cheltuielilor de examinare. 

Studenţilor care au urmat - de-a lungul studiilor universitare - 
departamentul pentru pregătirea personalului didactic, li se eliberează 
certificate de absolvire, pe baza cărora sunt abilitaţi să funcţioneze în 
calitate de cadre didactice. Profesarea în învăţământ este condiţionată de 
obţinerea acestui certificat sau de participarea la activităţile departamentului 
pentru pregătirea personalului didactic în primii 3 ani de la angajare. 

În urma absolvirii cursurilor universitare de lungă durată, studenţii:  
• •         se pot înscrie la cursurile de studii aprofundate; 
• •         se pot înscrie la cursurile de master sau doctorat; 
• •         pot urma studiile postuniversitare, 
• •         pot să se integreze în muncă. 

  
  
  



Învăţământul postuniversitar 
  
  

Învăţământul postuniversitar asigură specializarea în domeniu sau 
extinderea şi perfecţionarea pregătirii atestate prin diploma obţinută la 
finalizarea studiilor universitare. 

Învăţământul postuniversitar se realizează prin: 
• •         studii aprofundate de specialitate; 
• •         masterat; 
• •         studii academice postuniversitare; 
• •         doctorat; 
• •         studii postuniversitare de specializare; 
• •         cursuri de perfecţionare postuniversitare. 

  
Durata studiilor aprofundate de specialitate este de 2-3 semestre şi 

se efectuează în domeniul de specializare al diplomei obţinute la finalizarea 
studiilor universitare de lungă durată. 

La sfârşitul perioadei de studii se susţine o disertaţie. Absolvenţii 
primesc diplomă de studii aprofundate. 

“Studenţii înmatriculaţi la studii aprofundate de specialitate pe locurile 
finanţate de la bugetul de stat, beneficiază de gratuitatea studiilor, precum şi 
de burse, în conformitate cu prevederile legii” (art 72, alineat (3). 
  

Studiile de master au o durata de 2-4 semestre şi au rolul de a extinde 
competenţele în mai multe domenii de specializare. Ele pot fi urmate de 
absolvenţii cu diplomă de studii universitare de lungă durată, indiferent de 
profilul/specializarea urmate. Ca şi studiile aprofundate, masterul se 
încheie cu susţinerea unei disertaţii, în urma căreia se primeşte diploma de 
master. 

“Studenţii înmatriculaţi la masterat pe locurile finanţate de la bugetul 
de stat, beneficiază de gratuitatea studiilor, precum şi de burse, în 
conformitate cu prevederile legii.” (articolul 72, alineat (5). 
  

Doctoratul este o formă superioară de învăţământ şi cercetare la care 
au dreptul să participe absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar 
de lungă durată. Poate fi organizat cu şi fără frecvenţă, în instituţiile de 
învăţământ superior aprobate de Ministerul Educaţiei. 



Doctoratul se încheie cu o teză susţinută public şi evaluată de o 
comisie de specialişti, aprobată de senatul instituţiei organizatoare. 

Titlul ştiinţific de doctor (diploma de doctor) se acordă de către 
conducerea instituţiei organizatoare pe baza ordinului ministrului educaţiei. 
  

O alternativă pentru continuarea studiilor o reprezintă şcolile de 
studii postuniversitare organizate ca instituţii independente, în ţară sau în 
străinătate. Ele oferă programe de pregătire cu durata de 2-4 semestre la 
forma de învăţământ de zi sau cu frecvenţă redusă, în vederea extinderii şi 
perfecţionării pregătirii atestate prin diploma de studii universitare de lungă 
durată. 

Studiile se finalizează, şi în acest caz, cu susţinerea unei disertaţii, 
absolvenţii primind diploma de studii postuniversitare. 
  
  
  

Învăţământul militar 
  
  

Învăţământul militar este învăţământ de stat, parte integrantă a 
sistemului naţional de învăţământ, şi cuprinde: 

• •                învăţământ liceal; 
• •                învăţământ postliceal pentru formarea maiştrilor 

militari şi subofiţerilor;  
• •                învăţământ universitar pentru formarea ofiţerilor şi 

specialiştilor; 
• •                învăţământ postuniversitar. 

  
Modul de elaborare a planurilor de învăţământ diferă faţă de cel 

specific învăţământului de stat din alte filiere, prin implicarea mai multor 
factori şi instituţii cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale: 
  
  



 
  

În urma absolvirii învăţământului liceal militar, tinerii au posibilitatea 
de a se angaja în domeniul armatei. Frecventarea învăţământului superior 
militar obligă absolvenţii, prin contract şi pentru o perioadă stabilită de 
timp, la funcţionarea ulterioară în cadrul armatei. Părăsirea instituţiilor 
militare înaintea împlinirii termenului este condiţionată de achitarea unei 
valori reziduale a contractului, pentru a cărei calculare se iau in considerare: 
valoarea iniţială a contractului şi contravaloarea anilor de activarea în 
cadrul armatei. 

Diplomele obţinute de absolvenţii instituţiilor militare, dau dreptul 
deţinătorilor, după trecerea în rezervă, să ocupe funcţii echivalente cu cele 
ale absolvenţilor instituţiilor civile de învăţământ, cu profil apropiat şi de 
acelaşi nivel. 
  
  
  

Învăţământul particular 
  
  

Învăţământul particular constituie o alternativă sau o completare a 
învăţământului de stat. Acesta se împarte, ca şi cel de stat, în învăţământ 
preuniversitar (grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, şcoli profesionale şi 
de ucenici, licee şi şcoli postliceale) şi universitar. 
  



Cultele religioase recunoscute de stat au dreptul de a înfiinţa şi 
administra propriile unităţi şi instituţii de învăţământ particulare. 
Curriculum-ul învăţământului universitar şi preuniversitar particular, 
organizat de culte, se elaborează şi se aprobă în conformitate cu legea 
sistemului de învăţământ. 
  

Instituţiile şi unităţile de învăţământ particular acreditate fac parte din 
sistemul naţional de învăţământ şi educaţie. 

Elevii din învăţământul particular se pot transfera la alte unităţi de 
învăţământ de stat sau particulare, cu acordul unităţii primitoare. 

Diplomele sau certificatele acordate de unităţile din învăţământul 
particular preuniversitar, înfiinţate potrivit legii, au valoarea actelor de 
studii eliberate în învăţământul de stat, dacă examenele de absolvire au fost 
susţinute în faţa unor comisii speciale de evaluare a rezultatelor. 

În învăţământul superior particular taxele de şcolarizare se stabilesc de 
către fiecare instituţie sau unitate de învăţământ. 
  
  
  

Învăţământul pentru minorităţile naţionale 
  
  

Persoanele aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze în 
limba maternă la toate nivelurile şi formele de învăţământ. În funcţie de 
necesităţile locale, se pot organiza, la cerere, grupe, clase, secţii sau şcoli cu 
predarea în limbile minorităţilor naţionale. Se păstrează însă, predarea 
Limbii şi Literaturii Române, atât la nivelul primar, gimnazial, cât şi la cel 
liceal. 

În învăţământul gimnazial şi liceal, examinarea la Istoria românilor şi 
Geografia României se face în limba Română. În învăţământul primar, 
aceste discipline se predau în limba maternă. 

În cadrul instituţiilor de învăţământ universitar de stat în care sunt 
organizate grupe, secţii şi facultăţi cu predarea în limbile minorităţilor 
naţionale, se asigură însuşirea terminologiei de specialitate în limba 
română. 

„În învăţământul de toate gradele şi nivelurile probele de admitere şi 
probele examenelor de absolvire pot fi susţinute în limba în care au fost 
studiate disciplinele respective”.(Art. 124) 
  



  
  

Educaţia permanentă 
  
  

„Pentru asigurarea educaţiei permanente, Ministerul Educaţiei 
colaborează cu Ministerul Culturii şi cu alte ministere interesate, precum şi 
cu mijloacele de informare în masă, cultele religioase, universităţile 
populare, fundaţiile culturale, alte societăţi şi instituţii, pentru a facilita 
accesul la ştiinţă şi cultură al tuturor cetăţenilor, indiferent de vârstă, în 
vederea adaptării lor la mutaţiile majore care survin în viaţa socială.”(Art. 
133). 

Educaţia permanentă se realizează prin cursuri de calificare, 
perfecţionare şi reconversie profesională a adulţilor. La finalul acestor 
module, absolvenţii primesc certificate de competenţă profesională 
recunoscute pe piaţa muncii. 

Pentru instruirea adulţilor, prin acest sistem, pot fi organizate, instituţii 
şi reţele de învăţământ deschis sau la distanţă, care utilizează tehnologiile 
moderne de comunicare şi de prelucrare a informaţiilor. Absolvenţilor de 
studii la distanţă organizate prin intermediul instituţiilor de stat li se 
eliberează diplome de absolvire, echivalente cu cele eliberate de celelalte 
forme ale învăţământului de stat. 
  
  
  

Forme alternative de educaţie 
  
  

Şcoala Waldorf 
  

Pedagogia Waldorf este una din cele mai semnificative alternative la 
şcoala tradiţională pentru copii şi adolescenţi. 

Ea poate funcţiona în cadrul instituţiilor de stat, dar şi în cel al 
instituţiilor particulare de învăţământ. 

Educaţia copilului în şcolile Waldorf abordează integral structura 
personalităţii acestuia: "gândire, simţire, voinţă", iar activităţile din 
grădiniţele şi şcolile Waldorf pun în echilibru cunoştinţele teoretice si 
abstracte ale elevilor cu activităţi artistice si practice. 



Primii ani de şcoală se centrează pe o educaţie noncomformistă, în 
care materiile sistemului clasic de învăţământ (româna, matematica, istoria, 
geografia, biologia, fizica, chimia) se împletesc cu activităţile artistice, 
mişcarea, jocurile dramatice. Fenomenele explicate în şcoala tradiţională 
prin discipline de învăţământ sunt puse în legătură cu evenimentele 
cotidiene pregătindu-i pentru integrare socială, pentru o activitate 
productivă. 

Admiterea în clasa a IX-a Waldorf, specializarea filologie se 
organizează conform OM nr. 4765/14 oct. 1998 cu privire la admiterea in 
liceu şi şcoala profesională. 
  

În ciclul liceal (clasele IX-XII) predarea în şcoala Waldorf doreşte să 
contribuie la fondarea unei atitudini ştiinţifice profunde. În acest sens, 
predarea disciplinelor ştiinţifice este preluată de profesori de specialitate. 
Experimentele joacă un rol esenţial în predare, înlocuind la acest nivel ceea 
ce în primii ani de şcoală se realiza prin mişcare, jocuri, activităţi artistice. 
Se realizează, astfel, o echivalare a cunoştinţelor acumulate cu cele din 
sistemul tradiţional de învăţământ. 

Terminarea clasei a XII-a este marcată, la fel ca şi în învăţământul de 
stat, de examenul de bacalaureat. 
  
  

Pedagogia Montessori 
  

Pedagogia Montessori reprezintă o formă de educaţie alternativă, 
bazată pe formarea copilului în spiritul independenţei acestuia, prin 
formarea abilităţilor de autocontrol, disciplină, grijă şi atenţie faţă de 
propria persoană, şi preocupată de crearea unui mediu favorabil formării 
acestor abilităţi. Această formă alternativă de educaţie dispune, de 
asemenea, de o metodologie proprie privind modul de însuşire a limbajului, 
scrisului, cititului etc. 

Introducerea acesteia în sistemul educaţional din România a fost 
realizată de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, în cooperare cu Asociaţia 
Montessori din România şi funcţionează, în prezent, doar la nivelul 
învăţământului preşcolar. Extinderea sa, la acest nivel, este asigurată prin 
organizarea unor cursuri de formare pentru educatorii ce urmează să 
profeseze în acest sistem. 



ANEXA 1 

Structura sistemului de învăţământ: examen de absolvire şi posibilităţi de continuare a studiilor 

 
  





ANEXA 2 
SISTEMUL DE EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 



 
ANEXA 3 
Structura Organizatorică a Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
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Întrebări de autoevaluare 
  
  
1. 1.       Ce posibilităţi de educaţie are un elev care a terminat clasa a VIII-a (a IX-a)? 
2. 2.       Ce înseamnă examenul de capacitate ? 
3. 3.       Situaţie: M. Grigore, aflat la sfârşitul clasei a VIII-a (din 2003 clasa a IX-a) absolvă examenul 

de capacitate însă nu este admis la studiile liceale. El îşi doreşte foarte mult să urmeze în viitor 
facultatea de limbi străine. Descrieţi un itinerar posibil al studiilor acestuia, până la admiterea la 
facultate. 

4. 4.       Ce facilităţi şi obligaţii au elevii / studenţii aparţinând minorităţilor naţionale? 
5. 5.       Prin ce se caracterizează învăţământul militar? 
6. 6.       Ce posibilităţi are un absolvent al studiilor universitare militare? 
7. 7.       Ce reprezintă "pedagogia Waldorf"? 
8. 8.       La ce nivel de şcolarizare se întâlneşte pedagogia Montessori? 
9. 9.       Ce posibilităţi de studiu are un absolvent de studii universitare?  
10. 10.   Care este condiţia formală de admitere la Doctorat? 
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Rezumat 
   
   

Termenul de cetăţenie este central în orice discuţie privind societatea democratică. El se referă, 

pe de o parte, la statutul legal şi politic pe care o societate îl recunoaşte şi îl garantează pentru membrii 

săi, pe de alta, la identitatea culturală pe care fiecare cetăţean şi-o asumă. 

Exercitarea efectivă a cetăţeniei ca statut (prima ipostază) sau ca rol social (a doua) depinde de 

competenţele civice sau de cultura civică a fiecărui individ. Este vorba de un tip special de socializare, 

anume socializarea politică, care se realizează prin contribuţia diverselor medii sau factori de 

socializare: şcoala, familia, organizaţiile, cluburile, biserica, armata, instituţiile politice, întreprinderile 

etc. 

Participarea civică, condiţie primordială a vieţii democratice, nu este posibilă fără a se forma un 

pachet minimal de competenţe civice. Aceste competenţe trebuie să fie incluse în programul minimal 

de educaţie de bază al fiecărui tânăr. 
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Elemente de cultură civică 
   
   

Relaţia dintre statutul politic şi juridic, pe de o parte, cultura civică, pe de alta, este una din 
problemele-cheie ale societăţii democratice. De fapt, democraţia nu există fără cetăţeni, iar cetăţenii nu 
se manifestă ca atare decât în condiţiile în care sunt capabili să-şi asume anumite drepturi şi 
responsabilităţi, să contribuie deci, la realizarea rolului colectiv numit cetăţenie. 

În această perspectivă, conţinutul modulului care urmează poate aduce unele clarificări 
importante în privinţa competenţelor necesare pentru participarea civică a tineretului. În mod concret, 
modulul de faţă se referă la următoarele conţinuturi: 

• •         relaţia dintre cetăţenie şi naţionalitate; 
• •         elementele componente ale cetăţeniei; 
• •         evoluţia cetăţeniei; 
• •         multiculturalitatea şi cetăţenia multiplă; 
• •         tradiţia liberală şi tradiţia republicană în abordarea cetăţeniei; 
• •         definiţia cetăţeniei după Marshall; 
• •         socializarea şi socializarea politică; 
• •         etapele socializării politice; 
• •         procesul de socializare politică; 
• •         socializarea politică directă şi indirectă; 
• •         definiţia culturii civice (Almond şi Verba); 
• •         componentele culturii civice; 
• •         competenţele civice minimale şi maximale; 
• •         matricea de analiză a culturii civice; 
• •         tipuri de cultură civică; 
• •         definiţia societăţii civile; 
• •         evoluţia societăţii civile ca idee politică; 
• •         societatea civilă ca alternativă şi contraputere; 
• •         societatea civilă şi tranziţia postcomunistă. 

   
   

1. Cetăţenii şi cetăţenia 
   

Cuvântul englez „citizenship” (tradus în franceză prin „citoyenneté”) are în limba română două 
sensuri: cetăţenie şi naţionalitate. Limba germană, foarte sensibilă la nuanţe, foloseşte cuvântul 
„Bürgerlichkeit” ca echivalent al lui „citizenship” (apartenenţă la o anumită societate politică), dar 
adaugă imediat două sensuri derivate: „Bürgersturm” desemnează statutul de burghez (capacitatea de a 
face parte din clasa de mijloc) şi „Staatsangehörigkeit” cu sensul de naţionalitate. 

În lucrările de specialitate, cetăţenia desemnează mai mult decât simpla apartenenţă recunoscută 
în paşapoarte sau alte acte de identitate. Cum apartenenţa la o societate politică înseamnă nu doar 
recunoaşterea sa oficială, ci şi dreptul de a participa la viaţa civică, cei mai mulţi dintre autorii care 
s-au ocupat de această chestiune folosesc o definiţie care integrează trei termeni cheie: apartenenţa, 
loialitatea şi participarea. În spiritul acestei definiţii, cetăţenia înseamnă dreptul pe care o societate 
politică îl conferă membrilor săi de a participa la viaţa publică. 

Din această definiţie, rezultă că cetăţenia comportă trei componente: 
• •         statutul politic şi juridic al cetăţeanului, titular al drepturilor civice care rezultă din 

apartenenţa la un anumit stat; aceste drepturi sunt recunoscute şi garantate de statul 
respectiv pe baza unei convenţii civice implicite: în schimbul dreptului de a fi cetăţean, 
individul este loial ordinii sociale şi se angajează să participe la viaţa publică (ca alegător, 
contribuabil, membru al unei formaţiuni politice sau al societăţii civile); 



• •         un anumit nivel de cultură civică, reprezentat de competenţele necesare pentru 
exercitarea statutului de cetăţean; 

• •         un mod de viaţă, respectiv un tip de conduită şi anumite relaţii sociale rezultate din 
practica cotidiană a cetăţeniei. 

Cum societatea politică este diferită de la o epocă la alta, cetăţenia a avut un caracter evolutiv. La 
origine, cetăţenia avea o funcţie religioasă. Cetăţeanul avea dreptul să participe la ceremoniile de cult 
dedicate zeului protector al Cetăţii. După ce regii au dispărut din cetăţile greceşti (cu excepţia 
Spartei), puterea a fost preluată de o oligarhie a marilor proprietari. Aceştia au constituit o adunare 
deliberativă ai cărei membri deţineau monopolul judiciar, fiind singurii care cunoşteau legile. Odată cu 
reformele constituţionale ale lui Solon şi, mai ales, Clisthene (a doua jumătate a sec. VI î.e.n.), legea 
este cunoscută de toţi locuitorii liberi ai „Polis”-ului care devin membri ai „Ecclesia” (adunarea 
populară). Acesta este momentul de început al cetăţeniei ca formă de participare directă la deciziile 
colective. Cetăţenia era un drept al cetăţeanului liber, transmis din tată în fiu, pe baza apartenenţei la 
Cetatea-stat. 

Roma antică a preluat multe din elementele culturii greceşti, între care şi cetăţenia republicană. 
Începând cu sec. V î.e.n., odată cu instaurarea Republicii romane, puterea este deţinută de patricieni şi 
sacerdoţi (marii proprietari şi aristocraţii), singurii care cunoşteau secretul legilor şi îl aplicau prin 
procedura judiciară. Acest drept de judecată se transmitea oral, din tată în fiu, fiind conservat şi 
moştenit ca un bun de familie. După aproximativ două secole de lupte sociale, plebeii (cetăţenii fără 
drepturi) capătă accesul la cunoaşterea legilor (cele 12 tabele romane). Roma republicană, atât prin 
dimensiunile sale cât şi prin administraţia sa supranaţională, nu a devenit însă niciodată o democraţie 
similară cu „Polis”-urile greceşti. Atât sistemul electoral al comitatelor, cât şi puterea decizională a 
Senatului (format exclusiv din patricieni), au redus considerabil drepturile cetăţenilor plebei. 
Cuceririle teritoriale şi încorporarea de noi populaţii duc la diluarea progresivă a cetăţeniei romane. 
Într-o primă etapă, în anul 88 î.e.n. toată populaţia Italiei primeşte cetăţenia romană şi beneficiază de 
protecţia asigurată de dreptul roman; populaţia din alte provincii se supune dreptului latin, un drept 
inferior, limitat la dreptul civil. În aceste condiţii de lărgire a masei de cetăţeni romani (aproape un 
milion), a devenit practic imposibil să se organizeze alegeri de magistraţi. Începând cu Tiberiu, 
magistraţii sunt numiţi direct de Senat, singurele alegeri efectuate fiind cele municipale. Această 
evoluţie culminează cu acordarea cetăţeniei romane de către Caracalla, în anul 212 e.n., pentru toate 
provinciile imperiului. Sunt excluşi, evident, sclavii, femeile şi barbarii instalaţi pe teritoriul 
Imperiului. Această extindere a teritoriului de referinţă a limitat cetăţenia la exercitarea dreptului 
public şi privat roman şi la alegerea magistraţilor municipali. 

În Evul Mediu există doar subiecţi ai monarhului şi locuitori ai unui teritoriu. Cuvântul 
„cetăţean”, ca atare, reapare doar în contextul Revoluţiei Franceze şi al „Declaraţiei drepturilor 
omului şi cetăţeanului” (1789). Drepturile omului sunt considerate ca anterioare şi superioare oricărei 
organizări statale, astfel încât cetăţenia este un atribut al tuturor fiinţelor umane. În practică însă, una 
din primele legi consecutive Revoluţiei Franceze, anume legea sufragiului universal (22 decembrie 
1789), a revenit la criteriul averii ca arbitru al cetăţeniei. Această lege spune că toţi cetăţenii sunt egali, 
dar unii sunt „mai egali” decât alţii, astfel încât se delimitează trei categorii de cetăţeni: 

• •         cetăţenii pasivi sunt excluşi de la exercitarea dreptului electoral; ei au dreptul la 
protecţia persoanei, a proprietăţii şi a libertăţii, dar nu pot vota; 

• •         cetăţenii activi sunt cei a căror contribuţie economică directă echivalează cu 
minimum valoarea a trei zile de muncă; întruniţi în adunări populare, ei aleg 
municipalităţile şi electorii; 

• •         electorii reprezentau cam 50.000 de persoane (faţă de 3 milioane cetăţeni pasivi şi 4 
milioane cetăţeni activi); ei aveau o contribuţie economică substanţială (minimum 
echivalentul recompensei pentru 10 zile de lucru), ceea ce le dădea dreptul să aleagă 
deputaţii, judecătorii şi adunările regionale. 

Toată epoca modernă a asociat cetăţenia cu naţionalitatea şi cu apartenenţa la un Stat-naţiune. 
Cetăţenia era o calitate juridică întemeiată pe locul naşterii sau pe legea sângelui. La fel ca în cetăţile 
antice, apartenenţa şi loialitatea erau considerate atribute esenţiale ale cetăţeniei. 

Odată cu dezvoltarea societăţilor multiculturale (îndeosebi în urma colonizărilor, a migraţiilor şi 
a deschiderii frontierelor) şi apariţia cetăţeniilor supranaţionale (de exemplu, cetăţenia europeană), 
relaţia dintre teritoriu şi cetăţenie s-a relativizat. Transmiterea parentală şi „dreptul pământului” nu 



mai sunt obligatorii. Cetăţenia se poate obţine şi prin naturalizare sau afiliere. Mai mult, îndeosebi în 
limbajul Consiliului Europei, se vorbeşte astăzi de cetăţenie multiplă. Cum cetăţenia se defineşte prin 
spaţiul public de referinţă, aceeaşi persoană poate să-şi asume în acelaşi timp o cetăţenie locală, o 
cetăţenie regională, o cetăţenie naţională şi o cetăţenie europeană. Această relativizare extremă a 
cetăţeniei, valabilă îndeosebi în cazul Uniunii Europene, arată clar faptul că cetăţenia este mai mult o 
construcţie mintală, o reprezentare personală a drepturilor şi responsabilităţilor, decât un cadru 
normativ exterior, circumscris unui teritoriu strict delimitat. 

Majoritatea definiţiilor moderne ale cetăţeniei includ o caracteristică obligatorie: participarea. 
Cetăţenia este un contract istoric între stat şi cetăţeni care conferă titularilor dreptul de a participa la 
viaţa publică. 

Această definiţie, acceptată aproape unanim, ascunde însă o contradicţie de fond care, după 
Heater, erodează idealul cetăţenesc. Este contradicţia dintre „tradiţia liberală” şi „tradiţia republicană”. 

Tradiţia liberală se centrează pe drepturile şi libertăţile individului. Cetăţenia este un statut 
politic realizat începând cu sec. XVII, prin emanciparea treptată a individului faţă de puterea autoritară 
a statului. Această viziune liberală a cetăţeniei se caracterizează prin următoarele trăsături: 

• •         cetăţenia este un statut relativ; acest statut este realizat în mod diferit de diverse 
persoane, în locuri şi momente diferite; 

• •         cetăţenia presupune că toţi indivizii sunt egali în drepturi; realitatea nu este decât o 
aproximaţie imperfectă a acestui ideal; 

• •         cetăţenia comportă o tensiune funcţională între individ şi stat; în realitate, această 
relaţie are o bază contractuală mult mai paşnică decât lasă să se înţeleagă ideea de luptă şi 
conflict social; 

• •         sistemul drepturilor şi libertăţilor civice protejează indivizii, astfel încât aceştia nu au 
nevoie să le invoce în fiecare situaţie cotidiană; bunii cetăţeni se manifestă doar în situaţii 
electorale sau ca plătitori de impozite. 

Tradiţia republicană îşi are originea în cetăţenia clasică (greacă şi romană), în filosofia politică 
a Renaşterii (în special Machiavelli), în gândirea lui Rousseau şi idealismul politic american. 
Cuvântul-cheie al acestei viziuni este „virtutea civică”. Spre deosebire de individualismul liberal, care 
a evoluat ca o atitudine împotriva statului, cetăţenia clasică a apărut ca un statut special, cu care 
deţinătorii se mândreau. Acest statut a coincis cu abolirea tiraniei exercitată de patriarhi, patricieni sau 
monarhi şi instaurarea republicii. 

Spre deosebire de tradiţia liberală, unde cetăţenia se bazează pe drepturile dobândite de 
predecesori, cetăţenia legitimată prin tradiţia republicană este motivată doar prin virtutea civică sau 
prin serviciile publice pe care o persoană este capabilă să le îndeplinească. Din aceste comparaţii 
rezultă patru trăsături ale cetăţeniei în viziune republicană: 

• •         relaţiile dintre cetăţeni sunt la fel de importante ca relaţiile dintre cetăţeni şi stat; 
cetăţenia înseamnă viaţă comunitară şi responsabilitate comună; 

• •         cetăţenia presupune loialitate faţă de propria ţară; 
• •         cetăţenia înseamnă un bun echilibru între drepturi şi responsabilităţi; 
• •         activităţile în serviciul public nu trebuie neapărat recompensate; spiritul comunitar 

înseamnă solidaritate, voluntariat şi activităţi filantropice. 
În ultimă analiză, tradiţia liberală şi tradiţia republicană nu sunt atât de diferite cum par la prima 

vedere. Ele au în comun cel puţin trei trăsături: 
• •         ambele definesc cetăţenia ca participarea la o comunitate politică, posibilă prin 

calitatea de membru al acelei comunităţi; 
• •         ambele definesc cetăţenia ca un statut juridic care reglementează raporturile 

individului cu statul sau relaţiile dintre cetăţeni şi grupurile sociale; 
• •         ambele definesc acest statut pe baza principiilor drepturilor naturale. 

Diferenţele sunt date de entitatea politică de referinţă: individul în cazul cetăţeniei liberale, 
comunitatea, în cazul cetăţeniei clasice. 

Într-o definiţie larg citată, Marshall (1950) încearcă să combine cele două tradiţii în jurul a trei 
concepte de bază: apartenenţa (la o comunitate politică), drepturile şi responsabilităţile. Rezultă 
astfel, o definiţie „mixtă” care ţine seama atât de definiţia clasică, cât şi de cea liberală: „Cetăţenia 
este un statut garantat tuturor celor care sunt membri cu drepturi depline ai unei comunităţi. Toţi cei 



care beneficiază de acest statut sunt egali în ce priveşte respectarea drepturilor şi responsabilităţilor 
care decurg din statutul respectiv”. 

Atributul principal al cetăţeniei este participarea la viaţa publică. Indiferent de comunitatea 
politică de referinţă (cetatea-stat, republica supranaţională, statul-naţiune sau statul multicultural), 
cetăţenia constă în dreptul şi virtutea de a participa, ca membru cu prerogative depline, la deciziile 
colective ale comunităţii. În lumea antică grecească, cetăţenia se identifica cu statutul privilegiat al 
grupului conducător în statul-cetate. În statul modern, cetăţenia presupune drepturi şi responsabilităţi 
mult mai ample. Marshall vorbeşte în acest sens de o „coeziune internă” a cetăţenilor care rezultă din 
trei componente interdependente (Marshall, 1950, p. 10-11): 

• •         dimensiunea civică, rezultată din drepturile şi libertăţile conferite individului (este 
interpretarea liberală a cetăţeniei la care ne-am referit mai sus); 

• •         dimensiunea politică se referă la participarea şi la exercitarea puterii politice 
(îndeosebi prin accesul la decizia colectivă); 

• •         dimensiunea socială se referă la repartizarea bunăstării şi a poziţiilor sociale. 
Îndeosebi cea de a treia componentă, referitoare la dreptul la bunăstare şi la activităţile publice 

(„welfare rights”), a fost sursa unor dezbateri extrem de controversate. Ceea ce s-a reproşat modelului 
lui Marshall a fost, îndeosebi, incompatibilitatea celor trei componente, construite prin adiţionarea a 
trei etape din evoluţia cetăţeniei. În plus, spune de exemplu Barbalet (1978, p.43), cele trei dimensiuni 
sunt reciproc incompatibile pentru că au un conţinut diferit. 

Ceea ce trebuie reţinut din aceste controverse este faptul că cetăţenia, ca şi democraţia, este un 
ideal. Omenirea se apropie de acest ideal în mod constant, parcurgând mai multe etape. După 
dobândirea drepturilor civice şi politice, puterea a fost dispersată în cadrul mai multor centre de 
decizie şi au apărut chiar focare de contraputere. Unul dintre acestea, spune Marshall, este mişcarea 
sindicală, singura capabilă să obţină garantarea drepturilor sociale şi economice. În acest fel, chiar 
dacă nu elimină stratificarea şi inegalităţile sociale, cetăţenia asigură o mai bună coeziune şi 
participarea mai echitabilă la deciziile publice şi la distribuirea bunăstării. 

Departe de a oferi o soluţie acceptabilă pentru toată lumea, modelul tridimensional al lui Marshall 
are meritul de a atrage atenţia asupra interdependenţei drepturilor civile, politice şi sociale. Egalitatea 
în drepturi rămâne un ideal îndepărtat atât timp cât deţinătorii de drepturi civile şi politice nu au un 
nivel minim de bunăstare care să le permită efectiv participarea la viaţa publică. În acest fel, statutul de 
cetăţean trebuie completat cu o condiţie esenţială: asigurarea unor standarde minime ale condiţiilor de 
viaţă şi de muncă. 
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2. Socializarea politică 
   

Dicţionarele de specialitate definesc socializarea, în general, ca procesul prin care o persoană 
învaţă şi îşi apropie experienţele socio-culturale, le asimilează şi le foloseşte în raport cu mediul 
socio-cultural în care trăieşte. Astfel definită, socializarea se apropie de concepte asemănătoare, dar 
diferite, precum integrarea socială, adaptarea la mediu, conformitatea, supunerea în faţa regulilor 
sociale, aculturalizarea forţată (Mucchielli, 1972, p. 33). 

Pe toată durata vieţii sale, individul se străduieşte să-şi adapteze personalitatea în funcţie de 
societatea în care trăieşte. Această idee îşi are originea la Aristotel („Politica”), care spunea că omul 
este prin natura sa o fiinţă socială. Mai mult, omul depinde de deciziile celorlalţi, cu care împarte 
comunitatea politică. Prin aceasta, omul este un „animal politic” (zoon politikon), superior oricărei 
forme de socializare a speciilor animale (albinele, furnicile, cocorii). Instrumentul principal al 
socializării politice, după Aristotel, este limbajul articulat, care face posibilă aprecierea fiecărei 
persoane în comparaţie cu ceilalţi sau în raport cu anumite norme sociale. 

Această ipoteză a omului ca fiinţă politică, dependentă de un anumit context social şi cultural a 
devenit ulterior o importantă temă de dezbatere a filosofiei politice. Între altele, ea a generat dilema 
legată de starea naturală a omului: pe de o parte, omul era considerat o fiinţă individuală, preocupată 
doar de autoconservare (Hobbes şi Locke), ceea ce favorizează competiţia fără limite („bellum 
omnium contra omnes”); pe de altă parte, în tradiţia lui Aristotel, omul este o fiinţă socială, astfel 
încât socialul există înaintea individului. 

Începând cu anii 1950, cu primele studii consacrate identificării partizane, socializarea politică a 
devenit un obiect constant de cercetare. Unii autori, sub influenţa psihologiei genetice a lui Kohlberg, 
au studiat etapele socializării politice în copilărie. Astfel, Easton şi Dennis au identificat patru etape 
ale socializării politice între 7 şi 14 ani: 

• •         politizarea, care constă într-o simplă sensibilizare faţă de lumea politică (mediul 
înconjurător este perceput în ipostaza sa politică); 

• •         personalizarea, prin care lumea politică este asimilată cu o personalitate influentă 
(de exemplu, Preşedintele ţării sau un lider politic carismatic); 

• •         idealizarea, prin construirea unor sentimente pozitive sau negative în raport cu 
această personalitate; 

• •         instituţionalizarea presupune deja, o lărgire considerabilă a perspectivei, în sensul că 
interpretarea realităţilor politice nu mai este strict subiectivă sau limitată la proiecţiile 
personale (faţă de o personalitate sau un eveniment), ci are un caracter durabil, căci 
presupune folosirea unor repere instituţionale şi referinţa la sistemul politic. 

Interesant este faptul că aceste etape au putut fi aplicate şi la adulţi, unde gradul de socializare 
politică a fost asociat cu nivelul de cultură civică. Socializarea politică a fost astfel, interpretată ca un 
proces de formare a competenţelor cetăţeneşti. Fiecare individ este expus la / caută intenţionat 
diverse mijloace de socializare politică. Ceea ce este important, spun Crick şi Porter într-o carte 
celebră („Political Education and Political Literacy”, 1968), este ca societăţile democratice să creeze 
condiţiile de învăţare sistematică a acestor competenţe de către toţi indivizii. Democraţia 
participativă nu se poate exercita fără competenţe politice minime („political literacy”). 

În cazul persoanelor care se nasc şi trăiesc într-o societate democratică, socializarea politică se 
face spontan şi gradual, prin asimilarea naturală a codurilor şi experienţelor democratice. După datele 
furnizate de Percheron (1993), până la vârsta de 7 ani copilul nu are judecăţi politice proprii, astfel 



încât preia automat opţiunile sau ideile adulţilor cu care este în contact frecvent. Începând cu vârsta de 
7 ani, copilul devine autonom, deşi păstrează relaţii de cooperare cu adulţii. Regulile acceptate până 
acum fără discernământ sunt reevaluate din propriul punct de vedere. La 11-12 ani, „vârsta 
criticismului”, copilul este capabil să evalueze critic, să argumenteze şi să asimileze selectiv opiniile şi 
ideile celorlalţi. Începând cu vârsta de 12-13 ani, copilul este din ce în ce mai puţin dependent afectiv 
de mediul său familial şi percepe mai bine diferenţele (de opinie, de identitate, de statut social). Un 
vocabular politic minim (instituţiile politice, valorile democratice) a început să se formeze încă de la 
vârsta de 10 ani. 

Cea mai frecventă explicaţie a socializării politice are în vedere interacţiunea dintre mediul politic 
şi personalitatea subiectului. Teoriile psihanalitice, de exemplu, au accentuat rolul experienţelor din 
prima copilărie şi ecoul lor în conduitele ulterioare (esenţa socializării politice ar fi, astfel, afectivă). 
Teoriile personaliste au dat prioritate factorilor predispozanţi sau aşa numitelor „trăsături personale”: 
sentimentul de dependenţă, insecuritatea afectivă, nevoia de protecţie şi dependenţa de reguli 
exterioare. Şi în acest caz, prioritatea se dă factorilor afectivi. Teoriile psihogenetice pun pe primul 
plan relaţiile dintre individ (considerat un organism activ, în permanentă expansiune) şi mediul său. 
Centrul atenţiei este aici echilibrul între personalitatea în formare şi mediul socio-cultural. Societatea 
politică ar fi o formă de organizare a mediului socio-cultural, cu care subiectul interacţionează prin 
moduri operatorii de tip cognitiv şi socio-afectiv. Această interacţiune se învaţă pe parcursul unor 
stadii evolutive. Teoriile sociale, pe de altă parte, dau prioritate factorilor externi, care impun anumite 
conduite. Socializarea politică constă în învăţarea unor roluri sociale care definesc statutul de cetăţeni 
(alegători, membri ai unei comunităţi politice, persoane publice). Personalitatea este ca o oglindă în 
care se reflectă sistemul social, în totalitatea lui. În această viziune, socializarea politică ar fi un proces 
pasiv, de asimilare a unor roluri preexistente, la care subiectul nu contribuie decât în momentul în care 
stăpâneşte perfect codurile presupuse de rolurile respective. 

Ceea ce se poate reproşa, pe rând, fiecăreia dintre aceste interpretări este caracterul unilateral. În 
realitate, socializarea politică este mai complexă, astfel încât este greu de redus la una sau alta din 
aceste explicaţii parţiale. Din acest motiv, cei mai mulţi autori înclină, în ultimul timp, spre explicaţii 
polivalente. Dintre acestea, am reţinut modelul interacţionist al lui Pawelka („Politische 
Sozialisation”, 1977), deoarece ni se pare cel mai complet. Pawelka spune că socializarea politică 
rezultă din interacţiunea a patru factori: individul, agenţii de socializare, componenta socială 
dominantă şi componenta socială periferică. 

În centrul acestui proces se află individul cu personalitatea sa (motivaţii, competenţe, atitudini, 
opinii, caracteristici personale, mentalităţi etc.). Agenţii de socializare sunt instituţiile, organizaţiile 
sau structurile capabile de influenţă socială (şcoala, familia, media, biserica, armata, ONG-urile etc.). 
Componenta socială dominantă este componenta politică, cea capabilă să impună ideile şi valorile 
dominante. Componenta socială periferică este acea structură sau organizaţie cu o semnificaţie 
personală pentru subiect. Deşi nu decide asupra configuraţiei politice şi nu deţine puterea, acest tip de 
organizaţii, relaţii sociale sau comunităţi este important în mod subiectiv, pentru persoana în curs de 
socializare. O astfel de componentă periferică poate fi, de exemplu, experienţa favorizantă sau tradiţia 
unei familii, grup social sau comunităţi de proximitate. 

Interacţiunile acestor factori produc o multitudine de influenţe între: 
• •         individ şi agenţii de socializare; 
• •         agenţii de socializare între ei; 
• •         componenta socială dominantă şi agenţii de socializare; 
• •         componenta periferică şi agenţii de socializare. 

Un rol important în procesul de socializare politică îl au agenţii de socializare. Dekker şi 
Meyenberg (1991, p. 39-40) au realizat un tabel interesant care cuprinde 7 tipuri de agenţi, cărora le 
corespund tot atâtea categorii de persoane/grupuri şi instituţii/organizaţii: 
   

Agenţii de 
socializare politică 

Persoane sau 
grupuri 

Echivalentul în planul 
instituţiilor şi organizaţiilor 

Grupurile primare. 
Familia 

bunicii, părinţii, 
fraţii, surorile, 
vecinii 

mediul social 

Sistemul educativ. profesorii procesul educativ 



Agenţii de 
socializare politică 

Persoane sau 
grupuri 

Echivalentul în planul 
instituţiilor şi organizaţiilor 

Şcoala şi universitatea colegii instituţii de formare 
Biserica preoţii serviciile de cult 
Media prezentatorii 

actorii 
ziariştii 
formatorii de 
opinie 
animatorii 

TV 
cinematografia 
radioul 
presa scrisă 
muzica uşoară 
Internet-ul 
reclamele  
publicitatea politică 

Prietenii şi camarazii prietenii 
tovarăşii 

subculturile 
loisir 
experienţele de vacanţă 

Viaţa activă (piaţa 
muncii) 

patronul 
managerii 
formatorii 
liderii de sindicat 

procesul muncii 
şomajul 
contractul de muncă 
compania 
formarea continuă 
sindicatele 
concurenţa 

Sistemul politic funcţionarii 
publici 
liderii politici 
politicienii aleşi 
preşedintele 
primul ministru 
judecătorii 
membrii familiei 
regale 

partidele politice 
organizaţiile politice 
serviciile de informare politică 
grupurile de interese 
serviciul militar 
campania electorală 
evenimentele politice 
sondajele de opinie 

   
În sfârşit, trebuie precizat că agenţii de socializare politică pot exercita două tipuri de influenţe: 

• •         socializarea politică directă, atunci când experienţele dobândite (cunoştinţe, 
atitudini, deprinderi, metode de lucru) au o natură politică intrinsecă; 

• •         socializarea politică indirectă, atunci când astfel de achiziţii nu au o natură politică 
propriu-zisă. 
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3. Competenţe-cheie pentru participarea civică 
   

Pentru a-şi pune în valoare statutul de cetăţean, omul are nevoie de competenţele civice 
prealabile. Aceste competenţe nu se obţin doar prin calitatea legală, recunoscută de statul de care 
aparţine, ci şi prin achiziţii culturale şi comportamente adecvate. În acest fel, cetăţeanul devine 
conştient de rolul său, învaţă să interacţioneze cu puterea politică şi este capabil de o participare 
responsabilă la activităţile publice. 

Aceste competenţe necesare participării la societatea politică, pe care cetăţeanul le învaţă pe toată 
durata vieţii, reprezintă cultura civică. Într-o carte celebră, Almond şi Verba („Cultura civică. 
Atitudini politice şi democraţie în cinci naţiuni”, 1996) au definit cultura civică drept cultura politică 
a democraţiei. Fiecare societate îşi generează tipul de cultură politică de care are nevoie. Aşa după 
cum există o cultură economică şi una religioasă, tot aşa avem o cultură politică ce desemnează 
ansamblul cunoştinţelor, atitudinilor şi deprinderilor pe care se bazează viaţa politică. Spre deosebire 
de definiţiile „globalizante“ ale antropologilor („cultura este ansamblul credinţelor, cunoştinţelor, 
normelor, obiceiurilor, simbolurilor şi a tuturor aptitudinilor şi competenţelor învăţate“ – Taylor), 
Almond şi Verba consideră cultura ca un ansamblu de dimensiuni. Cultura civică ar reprezenta acea 
parte a culturii implicate în exercitarea cetăţeniei. 

Astfel definită, cultura civică comportă, la rândul său, trei componente (sau direcţii de acţiune): 
• •         dimensiunea afectivă, respectiv perceperea relaţiilor dintre indivizi în termeni de 

interferenţe, trăiri, proiecţii, compromisuri, conflicte sau acte de violenţă; 
• •         dimensiunea cognitivă, realizată prin cunoştinţele individului despre sistemul 

politic, actorii şi structurile sale; 
• •         dimensiunea evaluativă, respectiv capacitatea de judecată asupra eficienţei 

sistemului politic sau asupra manierei în care acesta şi-a realizat obiectivele. 
Ulterior, alţi autori (Dekker şi Portengen) au aprofundat această analiză, îndepărtându-ne de 

schema tridimensională a lui Almond şi Verba. A apărut astfel, o nouă direcţie de studiu, care nu se 
limitează la identificarea unor dimensiuni, ci încearcă să realizeze inventare cât mai detaliate ale 
competenţelor care compun cultura civică. Aceste inventare de competenţe au fost folosite atât în 
elaborarea de curricula pentru „citizenship education“ (educaţie pentru cetăţenie, care depăşeşte cadrul 
şcolar al educaţiei civice), cât şi în formarea formatorilor şi educaţia continuă a adulţilor. În urmă cu 
zece ani, Hirsch („Cultural Literacy: What Every American Needs to Know“) a realizat un inventar al 
conceptelor pe care fiecare cetăţean american trebuie să le cunoască şi să le folosească. Rezultatul a 
fost o listă de 4000 termeni, mulţi dintre aceştia fiind cuvinte uzuale ale cetăţeniei, folosite zilnic în 
ziare sau la TV. 

Dificultatea acestor liste eteroclite este că nu fac diferenţe în funcţie de profesie, zonă culturală 
sau nivel de instruire. Pentru a contracara astfel de probleme, unii autori propun standarde minime şi 
maxime ale culturii civice. Este şi cazul lui Veldhuis care propune un „minimum package“ (listă 
minimală) şi un „maximum package“ (listă maximală) al competenţelor cetăţeneşti.  

   
Lista minimală cuprinde următoarele competenţe: 

• •                                             cunoştinţe despre: 
• •                     democraţie (definiţie); 
• •                     cetăţenie democratică; 
• •                     funcţionarea democraţiei; 
• •                     influenţa societăţii asupra indivizilor; 
• •                     decizia politică; 
• •                     sistemul legislativ; 
• •                     drepturile şi îndatoririle cetăţenilor; 
• •                     rolul partidelor politice şi al grupurilor de interese; 
• •                     participarea la deciziile colective; 
• •                     problemele politice curente; 

• •                                             atitudini: 



• •                     interesul pentru problemele publice; 
• •                     identitatea naţională; 
• •                     atitudinea faţă de guvernarea constituţională; 
• •                     încrederea în sistemul politic şi instituţiile sale; 
• •                     loialitatea; 
• •                     toleranţa; 
• •                     respectul faţă de ceilalţi; 
• •                     înţelegerea empatică; 
• •                     asimilarea valorilor cetăţeniei europene; 

• •                                             deprinderi intelectuale (diferite de simplele cunoştinţe 
despre democraţie): 

• •                     folosirea mass-mediei ca sursă de informare politică; 
• •                     abordarea critică a informaţiei politice, a opiniilor şi politicilor; 
• •                     deprinderi de comunicare (capacitatea de argumentare, de ascultare, 

de dialog); 
• •                     rezolvarea non-violentă a conflictelor; 
• •                     asumarea responsabilităţilor; 
• •                     capacitatea de judecată; 
• •                     gândirea critică; 
• •                     capacitatea de a face alegeri între mai multe posibilităţi; 

• •                                             competenţe de participare: 
• •                     capacitatea de a influenţa deciziile şi politicile (de exemplu, prin 

petiţionare, „lobby”, demonstraţii); 
• •                     capacitatea de a constitui coaliţii; 
• •                     capacitatea de participare activă (ca membru al unei organizaţii, al 

unui partid politic sau grup de interese). 
   

În ce priveşte lista maximală, Veldhuis propune patru dimensiuni: 
• •         dimensiunea politică şi juridică: 

• •    conceptul de democraţie; 
• •    conceptul de cetăţenie democratică; 
• •    structurile politice şi procesele de luare a deciziei; 
• •    participarea politică şi formele ei; 
• •    societatea civilă; 
• •    problemele politice prioritare ale lumii contemporane; 
• •    relaţiile şi organizaţiile internaţionale; 
• •    rolul media; 
• •    sistemul juridic; 
• •    construirea bugetului public; 

• •                        dimensiunea culturală: 
• •         rolul informaţiilor şi al mass-mediei; 
• •         experienţele interculturale; 
• •         patrimoniul cultural; 
• •         valorile perene; 
• •         istoria naţională; 
• •         combaterea rasismului şi a discriminării; 
• •         conservarea mediului înconjurător; 

• •                        dimensiunea socială: 
• • combaterea izolării şi a excluderii sociale; 
• • apărarea drepturilor omului; 
• • coeziunea socială; 
• • sensibilitatea faţă de problemele sociale (ex. situaţia grupurilor minoritare); 



• • egalitatea şanselor şi echitatea; 
• • consecinţele sociale ale informatizării societăţii; 
• • diferenţele în securitatea socială, bunăstare, educaţie, sănătate; 
• • securitatea naţională şi internaţională; 

• •                        dimensiunea economică: 
• •         funcţionarea economiei de piaţă; 
• •         promovarea integrării europene; 
• •         ameliorarea şi actualizarea calificărilor profesionale; 
• •         integrarea grupurilor minoritare în procesele economice (discriminarea 

pozitivă); 
• •         piaţa comună europeană; 
• •         şomajul; 
• •         principiile legislaţiei muncii; 
• •         aspectele ecologice ale economiei globale; 
• •         consecinţele sociale ale integrării şi socializării; 
• •         drepturile consumatorului. 

Revenind la Almond şi Verba, trebuie precizat că schema lor de analiză a culturii civice este 
foarte simplă. Ei folosesc o matrice 3 × 4, unde pe verticală sunt incluse elementele sistemului politic, 
iar pe orizontală tipurile de cultură politică: 

   Sistemul 
general 

Elemente 
de „input” 

Elemente de 
„output” 

Sinele ca 
participant activ 

Parohială 0 0 0 0 
Dependentă 1 0 1 0 
Participativă 1 1 1 1 

Elementele de pe verticală sunt: sistemul politic (în general), aspectele de „input”, aspectele de 
„output” şi atitudinea faţă de sine ca actor politic (Almond şi Verba, 1996, p. 47): 

• •        Ce cunoştinţe există în legătură cu sistemul politic, în general? Ce atitudini, opinii şi 
judecăţi are populaţia faţă de instituţiile politice, mecanismele de decizie, repartizarea 
puterii, sistemul judiciar, guvernarea constituţională? 

• •        Ce cunoştinţe, atitudini, sentimente şi opinii există în raport cu resursele („input”), cu 
actorii şi programele politice, cu instituţiile care intră în joc în conceperea şi punerea în 
aplicare a unei politici? 

• •        Care sunt rezultatele, deciziile şi consecinţele proceselor politice („output”)? 
• •        Cum se percep cetăţenii pe ei înşişi, ca membri sau actori ai sistemului politic? 

Pe orizontală, matricea cuprinde trei tipuri de cultură politică: 
• •        Cultura politică parohială este descentralizată, dar nu are roluri specializate; şefia 

de trib, şefia de clan, şamanul sau magicianul sunt roluri politico-economico-religioase 
difuze. Este vorba aici de cultura politică a societăţilor tribale şi a comunităţilor 
tradiţionale. 

• •        Cultura politică dependentă este caracterizată prin rezultate precise, însă lipsesc cu 
desăvârşire resursele prealabile şi reprezentarea socială a actorului-participant. Subiectul 
este conştient de autoritatea guvernamentală specializată, însă are o relaţie pasivă, de 
dependenţă, faţă de sistemul politic. Este modelul prevalent în sistemele politice 
centralizate şi autoritare. 

• •        Cultura politică participativă este specifică democraţiilor parlamentare. Membrii 
societăţii tind să fie în mod explicit orientaţi către sistem, în general, şi participă atât la 
organizarea proceselor („input”), cât şi la luarea deciziilor („output”). Cetăţenii îşi asumă 
conştient rolul de actori sociali, implicându-se activ în viaţa publică. 

În general, sistemele politice sunt mai eficace atunci când sunt congruente cu tipul de cultură 
politică corespunzător. Cele trei tipuri de cultură politică nu sunt însă „pure” şi nu se exclud reciproc. 
Cultura civică „ideală” este de fapt o cultură politică mixtă, care foloseşte caracteristici sau conduite 



provenind din toate cele trei tipuri de bază. Aşa cum afirmă Almond şi Verba (1996, p. 59-60): 
„Cultura civică nu este cultura politică descrisă, de obicei, în manualele de educaţie civică, acelea care 
prescriu modul în care cetăţenii trebuie să se comporte într-o democraţie… În cultura civică, 
orientările politice participative se combină şi nu înlocuiesc orientările politice dependente şi 
parohiale. Indivizii devin participanţi la procesul politic, însă ei nu renunţă la orientările lor ca 
dependenţi sau parohiali.” 
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4. Societatea civilă 
   

Societatea civilă este expresia directă a pluralismului şi o componentă indispensabilă a 
democraţiei. Avem deci, de a face, în acelaşi timp, cu o idee politică şi cu o realitate socială. 

Această dublă ipostază se regăseşte în majoritatea definiţiilor. Astfel, după Patrick (1996, p. 6) 
democraţia se defineşte prin două atribute indispensabile, respectiv guvernarea constituţională şi 
societatea civilă: „Democraţia este un sistem politic instituţionalizat sub forma statului de drept. Ea 
presupune existenţa unei societăţi civile autonome, în cadrul căreia indivizii se organizează în mod 
voluntar în grupuri cu finalităţi autodeterminate, în vederea unei acţiuni comune în cadrul 
organizaţiilor sau partidelor politice, astfel încât să se constituie, prin alegeri libere, un sistem 
reprezentativ de guvernare”. În ce priveşte societatea civilă, considerată ca un indicator principal al 
guvernării democratice, ea este definită în felul următor: „Societatea civilă este reţeaua complexă de 
asociaţii voluntare constituite în mod liber, diferită şi separată de instituţiile guvernamentale oficiale, 
acţionând independent sau în parteneriat cu structurile statului. Deşi separată de stat, societatea civilă 
se supune legilor. Ea reprezintă un domeniu public constituit din persoane private”. 

Această definiţie include, de fapt, două faţete sau două sensuri comune ale societăţii civile: 
• •         definiţia pozitivă accentuează ideea de a avea mai multe centre de decizie într-o 

societate democratică (pluralismul) şi nevoia de a rezolva în comun problemele sociale, prin 
viaţă asociativă, organizare a eforturilor în forme colective (organizaţii, asociaţii, grupuri de 
presiune), ceea ce conferă mai multă forţă şi protecţie decât acţiunea individului izolat; 

• •         definiţia negativă pune accentul pe ipostaza de contraputere în raport cu statul; 
societatea civilă apare astfel ca o metodă de limitare a puterii oficiale, în acelaşi fel ca statul 
de drept şi principiul separării puterilor. 

Într-o versiune mai largă, pe care o regăsim la Lijphart, Sartori şi Hermet, societatea civilă este 
definită ca „sfera interacţiunii dintre stat şi sectorul economic, pe de o parte, dintre stat şi structurile 



vieţii asociative, pe de alta”. Din această definiţie, acceptată de cei mai mulţi specialişti, rezultă că 
societatea civilă cuprinde: 

• •        sfera vieţii private (familia); 
• •        sfera vieţii asociative (îndeosebi asociaţiile voluntare: ONG-uri, fundaţii, asociaţii 

profesionale şi civice); 
• •        sfera mişcărilor sociale (grupuri de presiune, mişcări contestatare-ecologiste, 

pacifiste, feministe, antirasiste); 
• •        sfera vieţii comunitare (comunităţi etnice, corporaţii, confrerii, comunităţi 

religioase); 
• •        sfera vieţii sindicale (sindicatele); 
• •        sfera comunicării publice (mass-media). 

Toate aceste componente ale societăţii civile îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor 
principii: 

• •        competiţia (legea cererii şi ofertei); 
• •        independenţa mijloacelor de comunicare în masă (presa scrisă şi presa audio-vizuală); 
• •        recursul la surse autonome de expertiză (elitele, intelectualii independenţi, centrele 

non-guvernamentale de cercetare şi informare); 
• •        asocierea liberă, pe bază de autoguvernare. 

Societatea civilă nu se confundă cu toată viaţa socială din afara administraţiei publice şi a 
activităţilor economice. Cu alte cuvinte, societatea civilă nu este: 

• •        societatea politică („polity” în engleză), respectiv partidele şi instituţiile politice (de 
exemplu, parlamentul); 

• •        societatea economică, care cuprinde organizaţii de producţie şi distribuţie a bunurilor 
(firme, companii, cooperative sau corporaţii care au ca scop producerea de profit). 

Cu toate acestea, societatea civilă interacţionează continuu atât cu societatea politică, cât şi cu 
societatea economică: 

• •        mulţi lideri sau formaţiuni politice îşi au originea în societatea civilă; 
• •        gestiunea unor organizaţii sau instituţii economice se face sub formă de parteneriat 

(de exemplu, Guvern + patronat + sindicat). 
În concluzie, definiţia modernă a societăţii civile ca realitate socială are în vedere o dublă triadă: 

• •        societatea civilă – societatea politică – societatea economică; 
• •        sectorul asociativ – sectorul privat – sectorul public. 

Ca idee politică, societatea civilă a avut o evoluţie interesantă. Dincolo însă de diversele 
interpretări sau sisteme de referinţă, societatea civilă a fost înţeleasă ca un spaţiu politic în care 
cetăţenii liberi se prevalează de drepturile lor pentru a se exprima ca un corp social autonom, 
independent de puterea statului. 

La Aristotel, „societatea civilă” era forma de manifestare a omului ca fiinţă socială. Toţi oamenii 
care trăiesc în „Polis” sau comunitatea politică sunt uniţi printr-un tip de asociere („Koinonia”) 
fondată pe principiul dreptăţii („diké”). Aristotel („Politica”) pune astfel bazele vieţii asociative şi 
defineşte societatea civilă prin patru atribute: 

• •        convieţuirea paşnică a civililor (în opoziţie cu predilecţia pentru rezolvarea pe cale 
armată a problemelor sociale de către militari); 

• •        egalitatea în drepturi a tuturor cetăţenilor, fiecare fiind în acelaşi timp guvernat şi 
guvernant (fiecare contribuie la guvernare prin participare directă şi poate ajunge la putere 
prin alegeri); 

• •        proximitatea, dată de interacţiunea frecventă a membrilor unui spaţiu uman atât de 
restrâns ca Cetatea-stat; 

• •        superioritatea comunităţii, a puterii sale de influenţă, faţă de acţiunile izolate ale 
indivizilor. 

Termenul ca atare provine însă din latină („civilis societas”) iar interpretarea modernă, în sensul 
statului de drept, a fost dată de Cicero. Acesta a subliniat ideea de multiplicitate a centrelor de decizie 
care, la un moment dat, se potrivea foarte bine cu situaţia Imperiului Roman. 

O direcţie interesantă este inaugurată de filosofia medievală, reprezentată de Sf. Augustin („De 
civitate Dei”). Pentru el, din cauza păcatului originar, „Cetatea terestră” este expresia autonomiei 
răului. Ca urmare, apare un nou dualism, cel dintre Cetatea lui Dumnezeu sau comunitatea 



credincioşilor şi Cetatea terestră, care doreşte să se detaşeze de credinţă, dar nu face altceva decât să se 
înfunde în mocirla păcatului. 

Cel care a introdus ideea de limitare juridică a puterii a fost Locke. Societatea civilă nu se mai 
bazează doar pe dreptul la asociere, ca la Aristotel, ci presupune în mod decisiv garantarea dreptului la 
proprietate. După Locke, societatea civilă este de fapt o asociaţie de indivizi a căror putere colectivă 
rezultă din suma proprietăţilor lor, astfel încât devine superioară puterii prinţului absolut. 

Conceptul politic de societate civilă („bürgerliche Gesellschaft”) îşi are însă originea în scrierile 
lui Hegel („Principiile filosofiei dreptului”). Statul nu este o emanaţie sau o forţă exterioară, ci o parte 
componentă a ordinii sociale. El nu se opune individului, ci dimpotrivă, îi asigură condiţiile de 
emancipare. Societatea civilă este spaţiul public de întâlnire a statului şi individului, locul unde se 
manifestă tensiunea fundamentală între Unu şi Multiplu, între entitate şi totalitate. Spre deosebire de 
Aristotel, la care socialul era anterior şi superior individului, societatea civilă a lui Hegel este o 
comuniune de indivizi puternici şi autonomi cărora statul le garantează două drepturi fundamentale: 
proprietatea şi libertatea. Societatea civilă nu există decât prin forţa economică, politică şi civică a 
unor „burghezi” care se comportă ca buni cetăţeni. Între stat şi societatea civilă a „burghezilor” nu 
există conflicte, ci o interdependenţă bazată pe un contract social. Prin capacitatea colectivă de decizie 
a membrilor săi, societatea civilă este o contraputere care controlează puterea instituită. Cum 
interesul este reciproc (ordinea socială este o precondiţie a bunăstării şi invers), relaţiile dintre putere 
şi cetăţeni sunt reglate pe baza legilor, ceea ce asigură supremaţia dreptului faţă de voinţa izolată a 
oricărui membru al comunităţii. 

Această relaţie simplă („societatea împotriva statului”), specifică liberalismului, a dominat ideile 
politice ale sec. XIX şi începutul sec XX. Pe măsură ce economia de piaţă s-a consolidat, cetăţenii au 
avut nevoie să îşi apere drepturile atât faţă de stat, cât şi în raport cu instituţiile politice (devenite prea 
puternice şi egoiste) sau faţă de sectorul economic (devenit mult prea influent). 

Odată cu întărirea democraţiilor constituţionale în ţările industrializate, societatea civilă a început 
să fie considerată o stare naturală, un patrimoniu, o problemă care nu merită o atenţie specială. 
Conceptul părea chiar uitat, până când a reapărut în centrul atenţiei în cursul evenimentelor politice 
din 1968 şi a războiului din Vietnam. El a fost alimentat de noi idei şi experienţe, care au reiterat forţa 
de contraputere a societăţii civile. Majoritatea mişcărilor contestatare şi a teoriilor critice au fost 
iniţiate de centre de opoziţie şi critică socială din interiorul societăţii civile. În regimurile comuniste, 
aşa cum arată Geremek („Then and Now”, 1991), dizidenţa politică şi mişcările civice (în special după 
adoptarea Declaraţiei de la Helsinki) au constituit fenomenul social şi cultural din care s-a dezvoltat 
ulterior societatea civilă. Nu în ultimul rând, aceste focare de opoziţie şi critică „din interior” (uneori 
chiar înăuntrul partidului comunist) au dus la erodarea puterii absolute şi la „revoluţiile” din 1989. 

În perioada de tranziţie postcomunistă, constituirea şi consolidarea societăţii civile este o 
condiţie primordială pentru trecerea la democraţie. În funcţie de condiţiile specifice, de cultura civică a 
populaţiei şi de gradul de toleranţă al puterii instituite, fiecare ţară se străduieşte să încurajeze 
societatea civilă ca un partener important la conducerea colectivă. Acest proces este lung şi dificil. El 
este, deocamdată, încetinit de trei factori care descurajează sau îngrădesc forţa societăţii civile: 

• •         clivajele care există între societatea civilă, societatea economică şi societatea politică; 
• •         puterea exagerată a sectorului public în raport cu sectorul privat şi sectorul asociativ; 
• •         lipsa unei moralităţi minime a vieţii publice, care să facă posibil şi eficient controlul 

civic al puterii politice. 
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Întrebări de autoevaluare 

 

1. Ce este cetăţenia? 
2. Care sunt diferenţele între cetăţenia ca statut juridic şi cetăţenia ca identitate culturală? 
3. Care sunt etapele socializării politice? 
4. Cine contribuie la realizarea socializării politice? 
5. Ce se înţelege prin cultură civică? 
6. Care sunt componentele culturii civice? 
7. Care sunt competenţele civice minimale şi cele maximale? 
8. Ce tipuri de cultură civică au existat în istoria umanităţii? 
9. Ce este societatea civilă? 
10. Cum funcţionează societatea civilă şi cum asigură ea participarea civică? 
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Rezumat 
  
  

Lucrarea de faţă se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi se doreşte a fi 
un instrument util în activitatea de consiliere şi orientare profesională a elevilor, în vederea creşterii 
şanselor de inserţie profesională reuşită a acestora. 

Conţinutul lucrării este organizat în şapte capitole, care acoperă la nivel general problematica 
legată de muncă şi ocupare profesională.  

Capitolul introductiv descrie principalele caracteristici ale muncii ca activitate specific umană, 
evidenţiind argumente şi aşteptări ale individului în relaţie cu munca. 

Al doilea capitol prezintă elementele definitorii ale pieţei muncii (oferta şi cererea de forţă de 
muncă, şomajul etc.) şi caracteristicile acestora în economia internaţională şi, respectiv, economia 
românească. De asemenea, sunt abordate principalele tendinţe ale dinamicii ocupaţiilor pe piaţa 
muncii şi implicaţiile acestora asupra sistemului de pregătire profesională. 

Prezentarea clasificării ocupaţiilor din România şi a criteriilor care au stat la baza elaborării 
acesteia oferă o imagine asupra principalelor categorii de profesii din România. În acelaşi timp, al 
treilea capitol al lucrării lămureşte o serie de concepte specifice exercitării muncii: ocupaţie, profesie, 
meserie etc. 

Capitolul referitor la relaţia dintre standardele ocupaţionale, profilurile ocupaţionale şi 
standardele de pregătire profesională oferă un model explicativ al proceselor de convertire a normelor 
şi capacităţilor cerute pe piaţa muncii în competenţe ce vor urma să fie dezvoltate în şcoală sau centre 
de formare. 

Alt capitol este destinat factorilor psiho-sociali care influenţează exercitarea unei profesii: 
aptitudini, motivaţii, atitudini manifestate în procesul muncii. 
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Următorul capitol prezintă elementele care definesc o ocupaţie: spaţiu de muncă, mediu de 
activitate şi situaţii de risc, unelte şi instrumente de lucru, program zilnic, condiţii de salarizare etc. 

Caracteristicile postului de muncă (competenţe, sarcini, responsabilităţi) şi elemente de 
deontologie profesională sunt prezentate în ultimul capitol. 

În final, lucrarea conţine un set de itemi de autoevaluare, destinat cadrelor didactice care parcurg 
acest modul. 



  
  

Munca – activitate umană 
  
  

Definită în sens generic, munca este o activitate umană conştientă, organizată şi utilă prin care se 
asigură producerea de bunuri materiale şi spirituale. Nevoia de a munci se întemeiază pe următoarele 
tipuri de argumente: 

• •      biologic – munca reprezintă principala activitate prin care se asigură supravieţuirea speciei 
umane (asigurarea hranei şi a condiţiilor de viaţă); 

• •      social – munca este o datorie faţă de societate şi reprezintă principalul mijloc de realizare a 
progresului unei societăţi; 

• •      psihologic – munca este o activitate prin care individul îşi pune în valoare aptitudinile, 
talentul şi creativitatea, îşi exprimă întreaga personalitate; 

• •      religios – munca reprezintă o obligaţie morală prin care individul este recunoscător graţiei 
divine. 

  
În societatea modernă, principalele aşteptări ale indivizilor în legătură cu munca sunt 

următoarele: 
• •        îmbunătăţirea statutului social; 
• •        oportunitatea de a stabili relaţii semnificative cu ceilalţi – munca este o activitate socială 

prin care individul comunică, interacţionează; 
• •        îmbunătăţire imaginii de sine, dezvoltarea unei identităţi psihologice securizante; 
• •        libertatea de a alege un stil de viaţă, organizarea timpului şi a activităţilor. 
  
În acelaşi timp, lipsa unei activităţi specifice unui loc de muncă produce o serie de efecte de 

disconfort psihologic. Din această perspectivă, se pot identifica o serie de efecte negative semnalate de 
indivizii aflaţi în situaţia de şomaj (cf. Jahoda, 1987): 

• •        pierderea reperelor temporale în desfăşurarea activităţilor de zi cu zi: cei care nu au un 
loc de muncă au dificultăţi în organizarea timpului şi în planificarea activităţilor; 

• •        sentimentul excluderii sociale, cauzat de absenţa unor obiective în derularea activităţilor; 
• •        restricţionarea comunicării sociale, prin absenţa efectelor socializatoare ale mediului de 

lucru; 
• •        pierderea statutului social şi a identităţii sociale. 
  
În toate epocile istorice şi în toate culturile, oamenii au desfăşurat activităţi care să le asigure 

supravieţuirea, dar atitudinea faţă de muncă a fost influenţată de valorile sociale, economice, 
religioase şi de practicile existente la un moment dat în societate. Astfel, atitudinea faţă de muncă a 
cunoscut de-a lungul timpului diverse interpretări, de la considerarea ca activitate destinată doar 
anumitor categorii sociale (de exemplu, sclavii) sau ca pedeapsă pentru cei care încălcau normele 
morale şi sociale, până la valorizarea ca principalul mijloc de exprimare a personalităţii individului. 

În România perioadei comuniste, conceptul de muncă a fost puternic ideologizat, conducând la 
pierderea adevăratului sens al acestuia. Egalitatea în recompensarea unor munci inegale a condus la 
scăderea responsabilităţii individuale, a iniţiativei şi a calităţii muncii, creând astfel atitudini pasive 
faţă de muncă. 

Tranziţia către economia de piaţă a produs schimbări în structurile socio-economice (apariţia 
firmelor cu capital privat, restructurarea marilor întreprinderi, construirea unui rol mai activ al 
sindicatelor etc.) însoţite de creşterea ratei şomajului cauzat de restructurările şi disponibilizările 
masive din industrie. Toate acestea au influenţat reprezentările indivizilor despre muncă. Schimbarea 
atitudinii faţă de muncă este, însă, rezultatul unui proces complex, care vizează schimbarea 
mentalităţii şi care se formează în timp. Şcoala joacă un rol important în acest sens, prin valorile 
transmise şi prin atitudinile pe care le cultivă prin intermediul diferitelor arii curriculare. 
  



  
  

Dinamica ocupaţiilor pe piaţa muncii 
  
  

Pe piaţa muncii se fac referiri la forţa de muncă în sensul de totalitatea populaţiei apte de 
muncă, cu vârsta legal reglementată, care munceşte sau este în căutare de lucru. Potrivit legislaţiei 
internaţionale şi româneşti a muncii, populaţia aptă de muncă include persoanele între 15 şi 65 ani. 
Piaţa muncii presupune dezvoltarea unui raport între oferta şi cererea de muncă şi stabileşte condiţiile 
de angajare şi salarizare în muncă. 

Oferta de forţă de muncă reprezintă sursele de muncă (disponibilul total de lucrători) de care 
dispune societatea la un moment dat şi care se delimitează pe baza criteriului salarizare (remunerare). 
Din punct de vedere cantitativ, oferta de muncă se defineşte ca numărul de ore de muncă/om într-o 
economie. Din punct de vedere al calităţii, oferta de forţă de muncă reflectă dorinţa omului de a investi 
în el însuşi. Mărimea ofertei de forţă de muncă diferă în timp şi spaţiu, după: 

• •        condiţiile demografice (creşterea demografică conduce la mărirea ofertei de forţă de 
muncă); 

• •        dimensiunea salariului (asigurarea unei remuneraţii mai mari determină creşterea 
disponibilităţii individului de a munci mai mult); 

• •        conţinutul şi durata muncii, securitatea ocupării, gradul de independenţă economică pe 
care îl asigură postul de muncă etc. 

  
Cererea de forţă de muncă reprezintă nevoia de forţă de muncă salariată (totalitatea locurilor de 

muncă ocupate şi neocupate) la un moment dat. Cererea de forţă de muncă porneşte de la întreprinderi 
şi instituţii către populaţie. Aceasta are caracter flexibil, în funcţie de diferite aspecte: 

• •        fluctuaţii în cererea de bunuri economice; 
• •        modificarea preţurilor; 
• •        schimbări de tehnică şi tehnologie în întreprinderi etc.  
Relaţia dintre cererea şi oferta de forţă de muncă poate fi diferită, în funcţie de contextul 

economic: 
a) a)      oferta este mai mare ca cererea de forţă de muncă; 

În acest caz se înregistrează un surplus de forţă de muncă comparativ cu numărul de locuri de 
muncă disponibile într-o economie. 

 
b) b)      oferta este mai mică decât cererea de forţă de muncă; 

Este cazul societăţilor în care forţa de muncă disponibilă este mai puţină decât necesarul de 
activitate pe piaţa muncii. Cauze posibile ale acestei situaţii pot fi: îmbătrânirea populaţiei, lipsa 
de forţă de muncă pregătită pentru anumite specializări sau domenii de activitate economică, lipsa 
de disponibilitate pentru lucru a forţei de muncă în anumite condiţii de activitate etc. 

 
c) c)      oferta se intersectează cu cererea de forţă de muncă; 



În acest caz, există şi o cerere de muncă neacoperită (de exemplu, meserii pentru care nu este 
forţă de muncă pregătită) şi există, de asemenea, ofertă de muncă fără posibilităţi de încadrare în 
activitate (de exemplu, un excedent de forţă de muncă într-un domeniu saturat sau fără căutare pe 
piaţa muncii). 

 
Pe o piaţă a muncii care funcţionează în condiţii eficiente, ar trebui să existe un echilibru între 

oferta şi cererea de forţă de muncă. Şomajul reprezintă excedentul ofertei faţă de cererea de forţă de 
muncă, altfel spus un surplus de forţă de muncă în raport cu numărul de locuri de muncă. Cauzele 
şomajului sunt, în general, de natură economică (restructurări, schimbări de tehnologii, discontinuităţi 
în procesele tehnice de producţie etc.), dar pot deriva şi din alte aspecte (de exemplu, creşterea 
demografică poate să ducă la un număr mare de indivizi care ating vârsta legală pentru angajare, 
comparativ cu numărul de locuri de muncă). Conform Biroului Internaţional al Muncii, o persoană 
este declarată şomer dacă îndeplineşte concomitent următoarele condiţii: are mai mult de 15 ani, este 
apt de muncă (din punct de vedere fizic şi psihic), nu munceşte, caută un loc de muncă, este dispus să 
efectueze o muncă salariată. 

Problema şomajului pune în discuţie două aspecte majore: 
• •        asigurarea dreptului de muncă; dreptul la muncă este drept universal, dar este garantat 

numai în ţările unde nivelul economiei permite asigurarea de locuri de muncă pentru toţi cei 
care vor să muncească; 

• •        garantarea unor măsuri de protecţie socială pentru cei aflaţi în situaţia de şomaj; în 
România se acordă ajutor de şomaj pentru o perioadă de cel mult 270 de zile, care este 
continuat, în anumite condiţii, cu o alocaţie de sprijin pentru o perioadă de 18 luni. 

Efectele şomajului trebuie analizate nu numai din punct de vedere economic, ci şi din perspectiva 
efectelor de natură psihologică, socială şi chiar profesională asupra individului: stres, refuzul de 
participare la viaţa socială, descalificare în cazul şomajului de lungă durată etc. 

La nivelul economiei mondiale se înregistrează în ultimele decenii o serie de modificări în 
structura pieţei muncii: 

• •        tendinţa generală de scădere a ponderii populaţiei ocupate, având cauze demografice 
(întinerirea populaţiei în ţările în curs de dezvoltare, respectiv îmbătrânirea demografică în 
ţările dezvoltate), economice (progresul tehnic şi introducerea de noi tehnologii în procesele 
de producţie), sociale (promovare socială, creşterea duratei de şcolarizare); 

• •        multiplicări în diviziunea muncii prin dezvoltarea unei supra-specializări a domeniilor de 
activitate şi, implicit, a forţei de muncă; 

• •        modificarea structurii populaţiei ocupate pe ramuri şi sectoare de activitate economică: 
sporirea ponderii populaţiei în sectorul terţiar şi cuaternar, respectiv scăderea în sectorul 
primar; 

• •        sporirea calităţii resurselor de muncă (prin sistemul de formare profesională şi educaţie 
permanentă), în corelaţie directă cu creşterea nivelului de dezvoltare economică şi cu 
progresul ştiinţific. 

Comparativ cu tendinţele manifestate la nivel general, analiza pieţei muncii din România 
evidenţiază anumite trăsături specifice: 

• •      reducerea considerabilă a ponderii populaţiei ocupate în totalul populaţiei; 
• •      creşterea ratei şomajului în condiţiile prelungirii etapei de restructurare economică; 
• •      dezvoltarea unei economii subterane şi a muncii „la negru” în situaţia refuzului anumitor 

condiţii de muncă şi salarizare sau în situaţii de şomaj prelungit; 



• •      existenţa unui raport deficitar între populaţia ocupată şi salariaţi, pe de o parte, şi, pe de 
altă parte, şomeri şi pensionari; 

• •      manifestarea de disfuncţionalităţi în gestiunea pieţei muncii. 
Aceste tendinţe au antrenat ample modificări în structura ocupaţională pe domenii de 

activitate, care nu au fost însoţite însă, de o strategie unitară de dezvoltare a resurselor umane şi de 
capital pentru aceste schimbări. Structura ocupării forţei de muncă în România din ultimul deceniu 
este puternic marcată de un proces de dezindustrializare şi, respectiv, de reagrarizare, ca şi de o 
relativă dezvoltare a serviciilor. De exemplu, comparativ cu anul 1990, la nivelul anului 1999 s-au 
înregistrat următoarele date:  
  

Domeniu de activitate Populaţie ocupată 
1990 1999 

• •         agricultură şi silvicultură 28,8% 41,1% 

• •         industrie şi construcţii 43,4% 24,4% 

• •         servicii 27,4% 30,4% 
  

Pe ramuri ale economiei naţionale, cel mai afectat domeniu este industria, urmat de construcţii, 
transporturi, tranzacţii imobiliare etc. Singurele activităţi în care a sporit rata de ocupare în perioada 
1992-1999 au fost: electricitate, gaz, apă; bănci, finanţe, asigurări; administraţie publică, educaţie şi, 
respectiv, sănătate şi asistenţă socială. Pe de altă parte, creşterea ponderii populaţiei din agricultură (ca 
urmare a restabilirii dreptului de proprietate asupra pământului) este însoţită de un nivel scăzut de 
utilizare a noilor tehnici şi tehnologii de producţie. 
  

Atât la nivel naţional, cât şi mondial, diversele aspecte ale dezvoltării pieţei muncii (posibilitatea 
deschiderii de afaceri personale, dezvoltarea industriei producţiei de masă, introducerea tehnologiei de 
vârf, utilizarea calculatorului etc.) implică schimbări în viziunea asupra muncii şi au consecinţe directe 
asupra ocupaţiilor. 

  
  
• •         Mobilitate profesională 
În structura profesională au loc schimbări, prin dispariţia unor profesii de pe piaţa muncii, apariţia 

de ocupaţii noi sau de cunoştinţe, tehnici şi tehnologii noi în cadrul unor profesii tradiţionale.  
De exemplu, meserii precum cea de lampagiu (persoana care se ocupa cu întreţinerea iluminatului 

stradal cu lămpi de gaz), plutaş (persoana care conducea plutele din buşteni pe râuri) nu mai sunt 
actuale, ca urmare a dispariţiei obiectului de activitate. În general, meserii „vechi”, tradiţionale 
precum prelucrarea manuală a lemnului, a metalelor etc. nu mai pot constitui surse reale de venit (nici 
chiar, de exemplu, în cazul comunităţilor de rromi, pentru care revigorarea meseriilor tradiţionale a 
constituit una din soluţiile cel mai frecvent formulate). 

Alte ocupaţii, cum ar fi cele de informatician, broker, agent publicitar sunt relativ nou apărute în 
nomenclatorul de meserii, ca urmare a dezvoltării de noi tehnologii şi apariţiei de noi servicii sociale. 

De altfel, în orice meserie apar în permanenţă noi inovaţii, noi cunoştinţe şi noi tehnologii. 
Intervalul de schimbare a conţinutului unei profesii se estimează a fi de 15 ani. 

În contextul descris, mobilitatea profesională presupune o adaptare continuă a structurilor de 
formare profesională iniţială şi continuă la cerinţele pieţei muncii, precum şi o permanentă dezvoltare 
a resurselor umane prin policalificare şi recalificare. În acest sens, este semnificativ principiul învăţării 
pe tot parcursul vieţii (life long learning) conform căruia învăţarea nu este un proces specific numai 
parcursului şcolar, ci trebuie să însoţească permanent individul în efortul de integrare socială şi 
realizare profesională. 

  
• •         Mobilitatea muncii 
Schimbările intervenite în structura profesională determină tendinţa persoanelor de a se deplasa 

pe piaţa muncii atât din punct de vedere ocupaţional (între diverse meserii), cât şi geografic (între 
diferite zone).  



Dinamica rapidă din economie şi cererea de forţă de muncă tot mai specializată impun adaptări 
continue ale sistemului educaţional şi solicită din partea individului o mai mare flexibilitate în luarea 
deciziilor privind parcursul său profesional. În acest context, se preconizează că generaţiile prezente şi 
viitoare vor avea un număr mai mare de profesii şi locuri de muncă pe parcursul vieţii decât au avut 
generaţiile trecute. Astfel, conform cercetării „Tineret ‘94”, peste 36% dintre tinerii angajaţi sau 
şomeri doreau să îşi schimbe profesia pe care o aveau, cele mai frecvente motive ale dorinţei de 
schimbare fiind o mai bună inserţie şi adaptare la cerinţele pieţei muncii, o asigurare a condiţiilor 
optime de activitate şi remunerare a muncii. 

Stabilitatea în acelaşi loc de muncă şi în aceeaşi profesie, considerată altădată ca o valoare în 
aprecierea carierei profesionale a unei persoane, nu mai este nici posibilă şi nici dezirabilă. 

Pentru a răspunde acestor tendinţe, sistemul de educaţie urmăreşte deplasarea accentului de pe 
instrucţie şi informare către dezvoltarea de competenţe şi capacităţi utile individului pe tot parcursul 
vieţii: comunicare, gândire critică, deprinderi de lucru în echipă, capacitate de rezolvare a 
problemelor, spirit antreprenorial etc. 
  
  
  

Clasificarea ocupaţiilor 
  
  

În analiza pieţei muncii sunt vehiculate o serie de concepte corelate: ocupaţie, meserie, profesie 
etc. 

Ocupaţia este definită ca activitatea utilă, aducătoare de venit (în bani sau în natură) pe care o 
desfăşoară o persoană într-o unitate economico-socială şi care constituie pentru aceasta o sursă de 
existenţă. Ocupaţia poate fi exprimată prin funcţia sau meseria exercitată de o persoană. 

Funcţia este activitatea desfăşurată de o persoană într-o ierarhie funcţională de conducere sau 
execuţie. 

Meseria este complexul de cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice dobândite de o persoană 
prin şcolarizare şi activitate practică. 

Profesia este specialitatea sau calificarea obţinută prin studii. Iniţial se făcea o diferenţiere netă 
între activităţile intelectuale şi cele fizice, numai primele dintre acestea fiind denumite profesii. O dată 
cu dezvoltarea tehnico-ştiinţifică şi creşterea complexităţii muncii, profesionalizarea muncii a devenit 
generală. 

Astfel, profesia semnifică specializarea individului, iar ocupaţia este specializarea exercitată de 
către acesta la locul de muncă. 

În ceea ce priveşte relaţia dintre cele două concepte, există situaţii în care acestea coincid sau sunt 
diferite în cazul aceleiaşi persoane. De exemplu: 
  
Profesia coincide cu Ocupaţia 
Învăţător   Învăţător 
Conducător auto   Conducător auto 
Profesia este diferită de Ocupaţia 
Medic   Director de spital 
Inginer   Manager de întreprindere 
Profesor universitar   Senator 

  
Alte cazuri în care profesia nu coincide cu ocupaţia sunt cele în care persoana este angajată în alt 

domeniu de activitate decât cel în care s-a pregătit prin sistemul de formare profesională iniţială 
(şcoală) sau continuă (recalificare). În cele mai multe din aceste cazuri, persoana în cauză este 
considerată necalificată. De exemplu: ingineri care lucrează ca suplinitori necalificaţi în sistemul de 
învăţământ. 
  



Ocupaţiile existente pe piaţa muncii la un moment dat pot fi clasificate după o multitudine de 
criterii: domeniul de activitate economică, nivelul de pregătire profesională preconizat, alte 
caracteristici ale muncii. 

Cea mai recentă clasificare a ocupaţiilor din România (COR) s-a realizat în anul 1995, cu 
scopul de a armoniza sistemul ocupaţiilor din ţara noastră cu cel al ţărilor din Comunitatea Europeană 
(actualmente Uniunea Europeană). În contextul schimbărilor economico-sociale şi al apariţiei de noi 
ocupaţii, standardele de clasificare utilizate au luat în considerare atât specificul economiei româneşti, 
cât şi standardele de la nivel internaţional, în vederea compatibilizării acestora. 

Criteriile care au stat la baza clasificării ocupaţiilor au fost: 
• •        nivelul de instruire; 
• •        nivelul de competenţe şi complexitatea sarcinilor de îndeplinit la locul de muncă; 
• •        gradul de specializare; 
• •        procesele tehnologice, materiile prime şi instalaţii utilizate. 
Conform acestor criterii, s-au construit 10 grupe majore de ocupaţii: 
1. 1.     membri ai corpului legislativ ai executivului, înalţi conducători ai adminitraţiei publice, 

conducători şi funcţionari superiori din unităţile economico-sociale şi politice; 
2. 2.     specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice; 
3. 3.     tehnicieni, maiştri şi asimilaţi; 
4. 4.     funcţionari administrativi; 
5. 5.     lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi; 
6. 6.     agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit; 
7. 7.     meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a 

maşinilor şi instalaţiilor; 
8. 8.     operatori la instalaţii şi maşini, asamblori de maşini, echipamente şi alte produse; 
9. 9.     muncitori necalificaţi; 
10. 10. forţele armate. 

Aceste grupe subsumează, la rândul lor, diverse subgrupe de ocupaţii. În total, în România se 
înregistrează 3086 de ocupaţii (cf. COR). 
  
  
  
Standarde ocupaţionale, standarde de pregătire profesională şi profiluri 

ocupaţionale 
  
  

În reglementarea exercitării oricărei meserii este nevoie de stabilirea unui ansamblu de norme, un 
„nivel optim” de competenţe şi de activitate care să reglementeze calitatea muncii şi să îi asigure 
eficienţa. Aceste norme se definesc prin stabilirea anumitor standarde. 
  

Având la bază Clasificarea Ocupaţiilor din România, au fost descrise standardele ocupaţionale 
care stabilesc, pentru fiecare meserie în parte, ansamblul de competenţe (ce trebuie să ştie şi să facă) şi 
nivelurile de performanţă (cât de bine trebuie să ştie şi să facă) cerute pentru practicarea unei profesii. 
Standardele ocupaţionale cuprind descrierea domeniilor de competenţă şi a unităţilor de competenţe 
corespunzătoare. Pe baza acestora, angajatorul (întreprindere, firmă etc.) evaluează persoanele la 
angajare sau pe parcursul dezvoltării carierei lor şi stabileşte măsura în care acestea au capacitatea de a 
desfăşura eficient activităţile de muncă cerute de ocupaţia pe care o au. 
  

Dacă standardele ocupaţionale se adresează în principal angajatorilor, profilurile ocupaţionale 
reprezintă instrumente de informare destinate beneficiarilor activităţii de orientare şi consiliere privind 
cariera. Profilul ocupaţional realizează o descriere sintetică a conţinutului unei ocupaţii, precizând: 

• •        atribuţii şi responsabilităţi în exercitarea meseriei; 
• •        principalele cerinţe de natură fizică, psihică, medicală etc. cerute la postul de muncă; 
• •        cerinţele de pregătire profesională pentru ocuparea unui post de muncă; 



• •        alte date, referitoare la: programul de lucru, mediul de activitate şi situaţii de risc, condiţii 
de salarizare, ocupaţii înrudite, dinamica ocupaţiilor pe piaţa muncii etc. 

  
Pornind de la conţinutul standardelor şi profilurilor ocupaţionale, la nivelul sistemului de educaţie 

s-au stabilit standarde de pregătire profesională. Acestea reprezintă, în fapt, transpunerea 
standardului ocupaţional în oferta educaţională, descriind ce anume trebuie să înveţe şi ce capacităţi 
trebuie dezvoltate la elevi pentru a răspunde cerinţelor profesiei în care se pregăteşte. Astfel, 
standardul de pregătire profesională precizează, pe ani de studiu, competenţele fundamentale necesare 
pentru dobândirea unei calificări profesionale prin sistemul de învăţământ: 

• •       competenţe de cunoaştere (ce trebuie să ştie elevul); 
• •       competenţe de execuţie (ce deprinderi de lucru trebuie să dobândească elevul); 
• •       competenţe sociale (ce atitudini şi capacităţi referitoare la dezvoltarea personală şi relaţiile 

de grup trebuie să îşi dezvolte elevul). 
Pe baza competenţelor descrise prin standardele profesionale se stabileşte curriculum-ul şi 

criteriile de evaluare a pregătirii elevilor, atât pentru formele de evaluare continuă (pe parcursul orelor 
de studiu), cât şi pentru examenele finale.  
  

În concluzie, profilurile ocupaţionale, standardele ocupaţionale şi standardele de pregătire 
profesională fundamentează selectarea curriculum-ului, constituie criterii obiective în activităţile de 
evaluare la nivelul sistemului de formare şi al angajatorului, orientează activitatea de consiliere şi 
informare privind cariera. 

 
În anexă sunt prezentate, ca exemplu, standardele ocupaţionale, profilurile ocupaţionale şi 

standardele de pregătire profesională pentru meseria zidar pietrar. De asemenea, sunt descrise 
modalităţile de relaţionare cu alte elemente ale sistemului de formare profesională (curriculum, 
evaluare), în conformitate cu schema de mai sus. 
  
  
  

Aptitudini, motivaţii şi atitudini în exercitarea profesiei 
  
  

Performanţa în exercitarea profesiei este influenţată de o serie de factori psiho-sociali care 
fundamentează, motivează şi susţin desfăşurarea vieţii profesionale a individului: aptitudini, motivaţii, 
atitudini, climat de muncă etc. Autorealizarea individului prin profesie depinde, în bună măsură, de 
interacţiunea dintre aceşti factori şi modul în care se susţin şi se integrează la nivelul personalităţii 
individului, în raport cu specificul profesiei exercitate. 
  

• •                     Aptitudinile sunt însuşiri fizice şi psihice, relativ stabile, care reprezintă 
condiţii necesare pentru ca un individ să efectueze cu succes o anumită activitate. Aptitudinile 
au la bază anumite predispoziţii ereditare, dar se manifestă şi se dezvoltă numai în cadrul 
desfăşurării unei activităţi. Orice individ dispune de un complex de aptitudini generale şi 
specifice. Aptitudinile generale facilitează succesul într-o arie largă de activităţi sociale şi 
constau în: spiritul de observaţie, atenţia distributivă, flexibilitatea gândirii, imaginaţia spaţială 
etc. Alte aptitudini se manifestă într-un cadru mai restrâns de activităţi sociale. Vorbim în 



cazul acesta de aptitudini specifice pentru matematică, arte plastice, fizică ş.a. Atunci când 
aptitudinile se manifestă într-un anumit gen de activitate, putem vorbi despre aptitudini 
tehnice, practice, organizatorice, de comunicare etc. 

Exercitarea unei profesii reprezintă activitatea cea mai complexă prin care un individ îşi manifestă 
şi îşi dezvoltă aptitudinile. De aceea, corespondenţa dintre nivelul şi tipul aptitudinilor individuale şi 
specificul profesiei alese asigură obţinerea unor performanţe superioare în activitate. Identificarea 
aptitudinilor elevilor reprezintă, aşadar, primul pas în activitatea de orientare profesională. Unele 
aptitudini ale elevilor pot fi identificate relativ uşor de către profesor, prin observarea activităţii lor în 
sarcini specifice şi înregistrarea performanţelor deosebite pe care aceştia le manifestă. Alte aptitudini 
specifice sau complexe pot fi evidenţiate şi măsurate prin testarea psihologică de specialitate. 

Atunci când un individ îşi utilizează aptitudinile la un înalt nivel şi în mod creativ în cadrul unei 
activităţi, spunem că are talent. Talentul presupune prezenţa unor predispoziţii ereditare specifice 
care, prin influenţa benefică a unui mediu de activitate propice, conduc la dezvoltarea unui nivel 
superior al aptitudinilor. Ca sistem complex de aptitudini, talentul poate fi identificat doar atunci când 
individul este stimulat de solicitările unei activităţi sociale specifice. 

Aptitudinile şi talentul de care dispune un individ pot rămâne în stare latentă până când solicitările 
mediului şi activităţile derulate stimulează manifestarea şi dezvoltarea acestora. Astfel se explică de ce 
unii oameni descoperă târziu că au înclinaţii pentru o activitate, pe parcursul dezvoltării lor socio-
profesionale (talentele târzii). De asemenea, unii indivizi îşi descoperă aptitudinile doar atunci când o 
profesie nouă a apărut pe piaţa muncii. Iată de ce reorientarea în carieră, renunţarea la o anumită 
profesie şi alegerea alteia poate fi o sursă de împlinire şi satisfacţii personale şi nu doar un moment 
stresant şi confuz, aşa cum este perceput la nivelul simţului comun. 

Caracterul general şi transferabil al unora dintre aptitudini facilitează succesul individului în 
profesie, chiar şi în condiţiile mobilităţii profesionale sau schimbării locului de muncă. 

Fiecare ocupaţie sau profesie solicită din partea individului un anumit set de aptitudini generale 
sau specifice. Gradul de complexitate şi specializare a aptitudinilor solicitate diferă însă, de la o 
profesie la alta. Unele profesii presupun o angajare motivaţională şi afectivă mai ridicată din partea 
individului. Atunci când aptitudinile sunt însoţite de motivaţii puternice, iar dezvoltarea acestora este 
susţinută afectiv de către individ în exercitarea unui anumit gen de activitate, se cristalizează vocaţia. 
Cele mai cunoscute tipuri de vocaţie sunt: vocaţia artistică, vocaţia pedagogică, vocaţia ştiinţifică, 
vocaţia politică, vocaţia economică, vocaţia militară. 

Profesia-vocaţie constituie nu doar cadrul cel mai înalt de exprimare a particularităţilor 
individuale (aptitudini, talent, motivaţii, afectivitate), ci prezintă, în acelaşi timp, valenţe importante la 
nivel social. Vocaţia se asociază cu un nivel ridicat al creativităţii individului, produsele activităţii 
acestuia contribuind la progresul social general. Pentru pedagogul român Constantin Narly, profesia-
vocaţie reprezintă obiectivarea idealului în educaţie, prin care „principiul social îşi găseşte maximum 
de realizare” şi tot prin profesie „fiecare individ în parte îşi află maximum de afirmare de sine, 
maximum de înfăptuire a originalităţii sale specifice.” 

  
• •                     Succesul în exercitarea unei profesii depinde nu doar de prezenţa aptitudinilor, 

talentului sau vocaţiei. Profesia angajează individul în toate dimensiunile personalităţii sale, 
un rol important fiind al atitudinilor. Atitudinile manifestate în cadrul unei profesii se referă 
la modul de raportare a individului şi reacţiile sale faţă de sarcinile de lucru, faţă de 
colegi/superiori sau faţă de propria dezvoltare profesională. 

Atunci când individul subestimează solicitările profesiei alese în raport cu posibilităţile sale reale, 
pot apărea comportamente de sub-mobilizare şi superficialitate, care se pot solda cu eşecuri sau 
nerealizări în plan profesional. Individul constată mai târziu că solicitările sunt mai dificile decât îşi 
imaginase iniţial şi, astfel, se poate instala o stare de tensiune cu efecte negative asupra performanţelor 
profesionale. Pe de altă parte, în situaţia în care solicitările profesiei se află sub nivelul real al 
capacităţilor individului, se pot manifesta stări de abandon şi renunţare. De aceea, cunoaşterea 
prealabilă a specificului profesiei şi a solicitărilor pe care aceasta le presupune reprezintă o condiţie 
esenţială în construirea unor atitudini adecvate faţă de profesia aleasă. Un rol la fel de important îl 
joacă autocunoaşterea şi autoestimarea reală a capacităţilor.  

Atitudinea individului faţă de colegi, şefi sau subalterni influenţează în mod semnificativ climatul 
şi performanţele profesionale. Prin comunicarea directă cu ceilalţi, exercitarea profesiei devine 



principala activitate prin care individul se socializează, comunică şi participă la coeziunea afectivă a 
grupului profesional. Dimpotrivă, o situaţie conflictuală la locul de muncă poate avea efecte negative 
în planul dezvoltării personale a individului. Atitudinile faţă de ceilalţi se pot situa la polul pozitiv: 
simpatie, bunăvoinţă, acceptare, prietenie, cooperare sau la cel negativ: antipatie, respingere, 
concurenţă, conflict. În acest sens, este important ca programele de formare profesională, pe lângă 
dezvoltarea abilităţilor profesionale, să cultive atitudini pozitive faţă de lucrul în echipă şi 
comunicarea productivă cu ceilalţi. 

Referitor la atitudinea faţă de propria dezvoltare profesională şi la posibilitatea promovării 
ierarhice în profesia exercitată, R. Peter a formulat un celebru principiu care îi poartă numele 
(Principiul lui Peter). Conform acestui principiu, fiecare individ care este în ascensiune profesională 
tinde să atingă nivelul maxim al incompetenţei sale. Argumentele sale evocă faptul că ascensiunea 
profesională presupune ocuparea unor posturi superior ierarhice, care solicită competenţe din ce în ce 
mai complexe; astfel, cu cât un individ urcă mai mult în ierarhia profesională, cu atât el se 
îndepărtează de nivelul posibilităţilor sale reale, devenind din ce în ce mai incompetent. Deşi aparent 
contradictoriu, Principiul lui Peter ar putea fi valabil în cazul în care ascensiunea profesională nu se 
realizează pe baza competenţelor reale şi a experienţelor dobândite de individ în ascensiunea sa 
ierarhică. Principiul lui Peter reprezintă, totodată, un îndemn conform căruia ascensiunea profesională 
să se facă în concordanţă cu nivelul de dezvoltare a competenţelor la un moment dat (şi nu doar după 
vechime, aşa cum se realiza în trecut) şi fiecare individ să se oprească la nivelul la care poate realiza 
maximum de performanţă. Faptul nu neagă însă, posibilitatea fiecărui individ de a acumula experienţe 
din ce în ce mai complexe şi de a fi competent într-un post care se îndepărtează de activitatea pe care o 
desfăşura la începutul carierei. Aceasta, cu atât mai mult cu cât avansarea poate deveni un puternic 
element motivaţional pentru o dezvoltare profesională tot mai complexă. 

  
• •          Pe lângă studiul atitudinilor faţă de muncă, cercetările din psiho-sociologie au vizat 

analiza motivaţiei muncii ca ansamblul condiţiilor responsabile pentru obiectivele, calitatea 
şi intensitatea comportamentului în muncă. Studiile în domeniu au identificat un set de valori 
profesionale care se referă la aspecte particulare ale activităţii profesionale şi pot constitui 
motivaţie a muncii (cf. D. E. Super, Etude de l‘inventaire des valeurs professionnelles): 
• •         altruism: posibilitatea de a contribui la binele altora prin munca depusă; 
• •         valori estetice: înfrumuseţarea vieţii prin produsele muncii, mai ales, legate de 

interesele artistice; 
• •         stimulare intelectuală: dorinţa de învăţare continuă prin procesul muncii; 
• •         reuşită profesională: munca motivată de dorinţa de reuşită; 
• •         independenţă: dezvoltarea spiritului de manifestare liberă prin muncă; 
• •         prestigiu: urmărirea creşterii prestigiului personal; 
• •         conducere: manifestarea calităţilor manageriale; 
• •         avantaje economice: motivarea efortului prin remunerarea activităţii; 
• •         siguranţă profesională: dezvoltarea sentimentului de securitate psihologică şi socială; 
• •         ambianţă fizică satisfăcătoare: asigurarea unui mediu relaxant de activitate; 
• •         relaţii cu superiorii şi cu colegii: dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi comunicare; 
• •         mod de viaţă: dezvoltarea unui stil de viaţă, pe baza tipului de activitate desfăşurată 

la locul de muncă; 
• •         varietate şi creativitate: dezvoltarea spiritului de independenţă şi creativitate prin 

munca depusă.  
Toate aceste dimensiuni valorice sunt apreciate diferit, ierarhia lor stabilindu-se în funcţie de 

situaţii profesionale concrete şi motivaţii profesionale specifice. 
  
  
  



Elemente specifice unei ocupaţii 

Orice profesie presupune un ansamblu de cunoştinţe şi deprinderi. „Punerea în practică” a unei 
profesii – ocupaţia – presupune, dincolo de un anumit domeniu şi nivel de pregătire profesională, o 
serie de elemente caracteristice:  
  

• •       unelte şi instrumente de lucru 
Acestea cuprind: maşini, utilaje, instrumente, echipamente, instalaţii, construcţii, maşini de 

transport, materiale utilizate în meseria respectivă. În literatura de specialitate, toate aceste unelte şi 
instrumente sunt cuprinse sub numele de capital fix al unei organizaţii. 
  

• •       spaţiu de lucru 
Fiecare meserie presupune amenajarea unui loc de muncă: o anumită suprafaţă de producţie, 

înzestrată cu mijloace de muncă şi organizată pentru realizarea unei operaţii sau a unei lucrări de către 
muncitor, în condiţii de muncă precizate.  

Mediul de activitate este foarte divers, în funcţie de specificul meseriei, putând fi un spaţiu 
interior (întreprindere, atelier, birou, laborator, sala de clasă etc.) sau exterior (şantier, câmp etc.). 

În anumite condiţii şi pentru anumite meserii, spaţiul de muncă implică situaţii de risc: risc de 
accident (în meseriile în care se lucrează cu maşini şi utilaje grele sau dificil de mânuit); risc de 
intoxicare (în meseriile în care se lucrează cu substanţe chimice, gaze toxice, praf etc.); risc de 
epuizare fizică (în meseriile care presupun un grad mare de repetitivitate a activităţii, munci fizice sau 
program dificil de lucru) sau epuizare nervoasă (în meseriile care implică stres şi oboseală psihică). 
Toate aceste situaţii de risc pot să determine: accidente de muncă, boli profesionale sau afecţiuni 
generale ale sănătăţii muncitorilor. 

Aceste aspecte constituie obiect de studiu pentru disciplinele psihologia muncii, fiziologia muncii 
şi medicina muncii, care propun soluţii de diminuare a efectelor factorilor de risc. 
  

• •       durata muncii 
În România, durata standard a unei zile de lucru este de 8 ore. Există însă, diferenţe privind durata 

şi organizarea orarului de muncă, în funcţie de condiţiile de muncă din diferite domenii de activitate: 
• •        program de lucru în 2 sau 3 schimburi/zi (de exemplu, în spitale, uzine cu foc 

continuu); 
• •        program de lucru prelungit (de exemplu, 10-12 ore/zi pentru zidar), redus (de 

exemplu, 5-7 ore/săptămână pentru profesor universitar, miner) sau neregulat (de exemplu, 
pentru ziarist, procuror, antrenor sportiv). 

Fiecare persoană ocupată are dreptul la concediu, a cărui durată se stabileşte în funcţie de mai 
multe criterii: post ocupat, vechime în muncă, condiţiile de muncă, funcţie etc. 
  

• •       condiţii de salarizare 
Pentru fiecare categorie de meserii se prevede un anumit salariu convenţional. La acesta se 

adaugă aplicarea de tarife speciale şi sporuri pentru: ore suplimentare de lucru, condiţii dificile de 
muncă, activitate în zone defavorizate (mediu rural, zone izolate) etc. 

Considerat din punctul de vedere al aspectelor descrise, locul de muncă nu este numai o „muncă” 
sau „contrariul şomajului”, ci devine conjugarea tuturor elementelor care îi sunt ataşate: recunoaşterea 
calificărilor, accesul la formarea continuă, condiţii de securitate, avantaje economice, participarea la 
acţiunea colectivă etc. Toate aceste elemente sunt importante în măsura în care timpul petrecut de o 
persoană la locul de muncă pe parcursul vieţii este relativ îndelungat. 

  
  
  

Postul de muncă şi deontologia profesională 
  



  
Postul de muncă reprezintă cea mai simplă diviziune organizatorică, definit ca ansamblu de 

obiective, sarcini, competenţe şi responsabilităţi asociate persoanelor angajate în întreprindere. 
Trăsăturile postului de muncă se definesc prin: 
• •        competenţe profesionale: exprimă nivelul de pregătire, experienţa, prestigiul profesional 

care permit realizarea obiectivelor postului de muncă; 
• •        sarcini (autoritate profesională): reprezintă limita în care angajatul are dreptul să 

acţioneze pentru realizarea obiectivelor postului de muncă;  
• •        responsabilitate: reprezintă obligaţia (materială, disciplinară, penală) de a îndeplini 

sarcini şi atribuţii derivate din obiectivele postului de muncă. 

 
Stabilirea unui relaţii optime între cele trei dimensiuni ale postului de muncă asigură eficienţa 
activităţii şi evită disconfortul psihologic şi eventualele conflicte de rol. 
În exercitarea oricărei meserii se impun, dincolo de implementarea unor norme de activitate 

practică, anumite principii etice. Astfel, deontologia profesională presupune un ansamblu de norme 
etice care trebuie respectate în exercitarea unei ocupaţii. Aceste norme derivă din statutul ocupaţiei 
respective la nivel social şi din relaţia persoana angajată – alţi membri ai grupului de lucru sau 
beneficiari ai activităţii desfăşurate. Normele de deontologie profesională capătă o importanţă sporită 
în cazul ocupaţiilor care presupun asigurarea de servicii sociale şi relaţii directe cu beneficiarii. Un 
exemplu în acest sens: în cazul serviciilor medicale există tradiţia aşa-numitului „jurământ al lui 
Hipocrate”, care defineşte norme morale şi etice de activitate a medicilor (respectarea principiului 
demnităţii umane, respectarea dreptului la viaţă ca drept fundamental al fiecăruia, susţinerea 
principiului nevoii şi al solidarităţii cu persoanele aflate în situaţii de risc etc.). 
  



  
  
  

 



  
  
  

ANEXA 
  
  

Standarde ocupaţionale, profiluri ocupaţionale şi standarde de pregătire profesională pentru 
meseria ZIDAR PIETRAR 

  
Definiţie:  
Zidarul pietrar execută lucrări de zidărie, construieşte şi repară fundaţii, pereţi, coşuri înalte, cuptoare, 
clădiri etc. prin îmbinarea cărămizilor, pietrelor sau materialelor similare, după anumite reguli, 
folosind un liant (mortar) pentru fixarea acestora. 
  
Profilul ocupaţional al meseriei zidar pietrar 
  
Conţinutul muncii: aprovizionarea cu materiale, scule şi dispozitive necesare locului de muncă; 
executarea unui strat drenant de nisip sau balast; executarea unui pat de piatră brută în gropile de 
fundaţii; cioplirea pietrelor pentru aşezare; dozarea mortarului pentru zidărie din piatră; executarea 
pereţilor; rostuirea cu mortar între pietre; finisarea faţadelor; verificarea lucrărilor. 
  
Unelte şi instrumente de lucru: mistrie, ciocan de zidar, cancioc, scafă, lopată, fier pentru rostuit, 
dreptar, echer, cumpănă, fir cu plumb, furtun de nivel, ladă de mortar, daltă, şpiţ etc. 
  
Program de lucru: se lucrează, de regulă, 12 ore/zi, în regim de şantier. 
  
Mediu de activitate: activitatea se desfăşoară în aer liber sau în interior şi impune purtarea unui 
echipament de protecţie.  
  
Situaţii de risc: pericol de accidentare prin cădere de la înălţime, traumatisme mecanice, apariţia unor 
boli profesionale. 
  
Cerinţe pentru exercitarea meseriei: 

• •       cerinţe medicale: stare bună de sănătate fizică şi psihică; robusteţe şi rezistenţă la efort 
fizic susţinut; integritatea anatomo-funcţională a membrelor superioare şi inferioare; acuitate 
vizuală, auditivă, tactil-kinestezică normale; 

• •       cerinţe psihice: bună coordonare a mişcărilor; percepţie şi reprezentare spaţială; memorie 
vizuală; rezistenţă la sarcini repetitive; 

• •       cerinţe de educaţie şi pregătire profesională: absolvirea învăţământului obligatoriu cu 
certificat de capacitate; absolvirea şcolii profesionale cu diplomă de absolvire, absolvirea unor 
cursuri de calificare de scurtă durată (3 luni) sau ucenicia la locul de muncă. 

  
Ocupaţii înrudite: zidar coşuri de fabrică, zidar şamotor, zidar roşar tencuitor. 
  
Dinamica ocupaţiei pe piaţa muncii: La nivel naţional activează ca zidari pietrari 88.344 bărbaţi şi 
5.221 femei (cf. Recensământului din 1992). În prezent, această meserie este solicitată pe piaţa forţei 
de muncă, numărul construcţiilor (mai ales a celor particulare) crescând foarte mult. 
  

Standardul ocupaţional al meseriei zidar pietrar 
  

Domeniile de 
competenţă 

Unităţile de competenţă 

Competenţe 
fundamentale 

1. 1.        Comunicarea interactivă la locul de muncă 
2. 2.        Efectuarea unor calcule matematice simple 



Competenţe 
generale la locul de 
muncă 

3. 3.        Aplicarea normelor de tehnica securităţii muncii, protecţia mediului 
4. 4.        Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi de control al calităţii 
5. 5.        Planificarea activităţilor zilnice şi a timpului de muncă 
6. 6.        Identificarea şi selectarea materialelor de bază folosite la lucrările de zidărie şi 

tencuieli 
Competenţe 
specifice 

7. 7.        Executarea lucrărilor de zidărie din cărămidă 
8. 8.        Executarea lucrărilor de zidărie din piatră naturală 
9. 9.        Executarea lucrărilor de zidărie complexă 
10. 10.     Executarea tencuielilor simple drişcuite 
11. 11.     Executarea tencuielilor decorative 
12. 12.     Executarea elementelor profilate decorative 

Pentru fiecare unitate de competenţă sunt descrise conţinuturi de activităţi şi seturi de probe de 
evaluare. 
  
  
Standardul de pregătire profesională în meseria zidar pietrar 
  
Meseria zidar pietrar face parte din familia ocupaţională „Construcţii şi lucrări publice”. 
Standardul de pregătire profesională pentru meseria zidar pietrar descrie, pentru fiecare unitate de 
competenţă din standardul ocupaţional, următoarele elemente: 

• •      competenţele de cunoaştere, competenţele de execuţie şi competenţele sociale; 
• •      anul de studii în care este urmărită formarea acestora: anul I al şcolii profesionale – 

pregătirea de bază, anul II – pregătirea generală, anul III – pregătirea de specialitate; 
• •      recomandări pentru dezvoltarea de curriculum şi materiale auxiliare; 
• •      recomandări privind formele de evaluare continuă şi de examinare finală. 

Pentru exemplificare, prezentăm în continuare conţinutul standardului de pregătire profesională pentru 
unităţile de competenţă nr. 1 şi nr. 7: 
  
Unitatea de competenţă nr. 1:  
Comunicarea interactivă la locul de muncă 
  

Competenţe de cunoaştere Pregătire 
de bază 

Pregătire 
generală 

Pregătire de 
specialitate 

1. 1.        Utilizează un vocabular adecvat situaţiilor de comunicare la 
locul de muncă. 

X X   

2. 2.        Se exprimă oral şi în scris conform normelor de limbă 
literară. 

X X   

3. 3.        Redactează un text până la nivelul descrierii unei tehnologii 
de execuţie. 

X X   

4. 4.        Identifică sursele de informare tehnologică. X X X 
5. 5.        Utilizează vocabularul tehnic al meseriei şi al familiei 

ocupaţionale respective. 
X X X 

6. 6.        Interpretează planuri, scheme, tabele şi simboluri la diferite 
nivele de execuţie. 

X X X 

7. 7.        Descrie operaţiile de lucru conform fişei tehnologice. X X X 
8. 8.        Citeşte texte specifice operaţiilor de bază ale meseriei într-o 

limbă străină. 
X X   

  
Competenţe de execuţie Pregătire 

de bază 
Pregătire 
generală 

Pregătire de 
specialitate 

1. 1.        Analizează şi selectează informaţiile în situaţii specifice 
lucrărilor. 

X X   

2. 2.        Utilizează informaţiile legate de execuţia lucrărilor. X X X 
3. 3.        Comunică şi reacţionează adecvat situaţiei şi 

interlocutorului. 
X X X 

4. 4.        Alege mijlocul de comunicare propriu executării unei X X X 



Competenţe de execuţie Pregătire 
de bază 

Pregătire 
generală 

Pregătire de 
specialitate 

lucrări: schiţe, documente scrise, dialog. 
5. 5.        Foloseşte simboluri pentru reprezentarea materialelor şi 

elementelor de construcţie. 
X X   

6. 6.        Procesează documente de corespondenţă şi calcul legate de 
lucrările specifice. 

X X   

  
Competenţe sociale Pregătire 

de bază 
Pregătire 
generală 

Pregătire de 
specialitate 

1. 1.        Apreciază posibilităţile optime de organizare a locului de 
muncă. 

  X X 

2. 2.        Informează şeful punctului de lucru asupra modului de 
realizare a lucrărilor. 

X X X 

3. 3.        Raportează maistrului stadiul de execuţie a lucrărilor. X X X 
4. 4.        Adaptează cerinţele beneficiarului referitoare la lucrările 

solicitate. 
  X X 

5. 5.        Manifestă atitudini manageriale în cadrul formaţiei de 
lucru. 

    X 

6. 6.        Apreciază raporturile ierarhice şi profesionale în care se 
află cu interlocutorii. 

    X 

7. 7.        Foloseşte cunoştinţele de educaţie antreprenorială pentru 
iniţierea unei mici antreprize. 

    X 

8. 8.        Analizează şi ia decizii în organizarea unei activităţi pe 
cont propriu. 

    X 

9. 9.        Întocmeşte o cerere, un curriculum vitae (CV) sau o 
scrisoare de prezentare.  

X X   

  

Unitatea de competenţă nr. 7:  
Executarea lucrărilor de zidărie din cărămidă 
  

Competenţe de cunoaştere Pregătire 
de bază 

Pregătire 
generală 

Pregătire de 
specialitate 

1. 1.        Enumeră elementele de construcţii care se execută din 
zidărie de cărămidă. 

X     

2. 2.        Identifică materialele necesare execuţiei zidăriilor din 
cărămidă. 

X     

3. 3.        Citeşte planurile şi detaliile de execuţie.   X   
4. 4.        Defineşte caracteristicile materialelor necesare la 

executarea zidăriilor din cărămidă. 
X     

5. 5.        Enumeră tipurile de corpuri ceramice folosite la executarea 
zidăriilor. 

X     

6. 6.        Enumeră tipurile de zidării din cărămidă.   X X 
7. 7.        Identifică sculele, dispozitivele şi instrumentele de măsură 

şi control folosite la executarea şi verificarea zidăriilor din 
cărămidă.  

  X X 

8. 8.        Descrie tehnologia de execuţie a zidurilor de diferite 
grosimi.  

    X 

  
  

Competenţe de execuţie Pregătire 
de bază 

Pregătire 
generală 

Pregătire de 
specialitate 

1. 1.        Trasează şi măsoară zidurile, golurile, intersecţiile şi 
ramificaţiile pereţilor. 

    X 

2. 2.        Prepară mortarul pentru zidărie conform reţetei. X     
3. 3.        Alege corpurile ceramice necesare executării zidăriei. X     



Competenţe de execuţie Pregătire 
de bază 

Pregătire 
generală 

Pregătire de 
specialitate 

4. 4.        Execută elemente de construcţii de zidărie din ceramică 
de diferite grosimi. 

  X X 

5. 5.        Montează armături antiseismice, ghermele, grile de 
ventilaţie în zidărie. 

    X 

6. 6.        Rostuieşte zidăria lucrată aparent.     X 
7. 7.        Verifică verticalitatea, orizontalitatea şi planeitatea 

suprafeţelor şi face corecturile necesare. 
  X X 

8. 8.        Mânuieşte uneltele de lucru şi instrumentele de măsurare 
şi verificare adecvate. 

  X X 

9. 9.        Montează şi demontează schelele simple.   X X 
10. 10.     Îşi organizează locul de muncă pe principii ergonomice.     X 

  
  

Competenţe sociale Pregătire 
de bază 

Pregătire 
generală 

Pregătire de 
specialitate 

1. 1.        Consultă şeful ierarhic asupra soluţiilor optime de 
execuţie. 

X X X 

2. 2.        Se conformează dispoziţiilor şefului ierarhic. X X X 
3. 3.        Răspunde solicitărilor clientului.     X 
4. 4.        Colaborează cu colegii de echipă în efectuarea operaţiilor 

necesare realizării lucrării. 
X X X 

5. 5.        Evaluează materialele necesare executării lucrării.   X X 
6. 6.        Îşi asumă responsabilitatea lucrărilor executate.     X 
7. 7.        Evită risipa de materiale şi poluarea pe raza şantierului şi 

în vecinătatea acestuia. 
X X X 

8. 8.        Asigură ordinea şi curăţenia la locul de muncă. X X X 
9. 9.        Este punctual şi respectă termenul de punere în funcţiune 

stabilit. 
X X X 

  
Pentru fiecare competenţă descrisă mai sus se fac recomandări privind dezvoltarea de curriculum 

la fiecare disciplină de studiu inclusă în planul de învăţământ: ce unităţi de conţinut sunt necesare 
pentru studiu, în vederea dezvoltării competenţelor prevăzute de standardul de performanţă. 

De asemenea, se stabilesc elemente de organizare şi desfăşurare a formelor de evaluare teoretică 
şi practică. 
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Întrebări de autoevaluare 
   
   

1. 1.       Construiţi o scurtă argumentare privind rolul social/psihologic (la alegere) al muncii.  

2. 2.       Alegeţi una dintre schimbările de pe piaţa muncii din România şi identificaţi consecinţele 
acesteia asupra mobilităţii profesionale. 

3. 3.       Precizaţi elementele de diferenţiere între noţiunea de ocupaţie şi cea de profesie, 
exemplificând cu situaţii concrete. 

4. 4.       Descrieţi relaţia dintre standard ocupaţional, profil ocupaţional şi standard de pregătire 
profesională. 

5. 5.       Alegeţi o meserie şi încercaţi să elaboraţi câteva unităţi de competenţă pentru standardul 
ocupaţional al acesteia. 

6. 6.       Identificaţi aptitudinile necesare profesiei pe care o practicaţi. 

7. 7.       Explicaţi termenul de profesie-vocaţie. Apreciaţi valenţele acestui concept în contextul 
dinamicii ocupaţionale din societatea contemporană. 



8. 8.       Enumeraţi principalele elemente specifice unei ocupaţii şi exemplificaţi caracteristicile 
acestora pentru o anumită profesie. 

9. 9.       Specificaţi principalele responsabilităţi ale postului de muncă pe care sunteţi angajaţi în 
prezent. 

10. 10.   Identificaţi câteva elemente de deontologie profesională ale profesiei de: a) profesor, b) 
funcţionar public, c) taximetrist. 
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Rezumat 
  

Cariera si explorarea mediului înconjurator se afla în centrul sistemului de sprijinire a orientarii în 
cariera. 

În aplicarea acestor programe, toti actorii implicati în educatia elevilor trebuie sa joace un anumit 
rol. Pregatirea unor astfel de programe de interventie este extrem de importanta si devine posibila 
numai daca se poate asigura suficient sprijin. Este, de asemenea, foarte clar ca un bun feedback trebuie 
sa fie avut în vedere chiar de la început.  

În cele ce urmeaza se ofera o analiza detaliata a unor programe de actiune concrete. 
Continutul modulului acorda atentie programului general de explorare a mediului cu elevii din 

învatamântul secundar. Sunt incluse si câteva programe specifice legate de orientarea spre munca si 
tranzitia spre piata muncii. 
  



  
  

Explorarea carierei si a mediului 
  

Cadrul general 
  

Problema explorarii mediului înconjurator este una dintre cele mai stabile în toate modelele 
teoretice si practice utilizate în orientarea profesionala. Indiferent de modelul teoretic, explorarea 
mediului este întotdeauna esentiala. Situatia este aceeasi, indiferent daca folosim modelul traditional al 
potrivirii – în care alegerea carierei se face în urma unor activitati de auto-explorare profunda si de 
studiere a oportunitatilor, recurgându-se apoi la “rationamentul” logic – sau utilizam modelele cele 
mai recente bazate pe o viziune contextuala, în care alegerea carierei de catre o persoana poate fi 
înteleasa numai în contextul mediului, asa cum îl traieste aceasta si în functie de semnificatia pe care i-
o acorda. 

În toate programele de orientare si de alegere a carierei este esential sa existe etapa explorarii 
pietei fortei de munca si a oportunitatilor educationale. Se poate discuta despre cum si când sa se ofere 
ceva, dar nu se poate pune în discutie necesitatea acestui element. 

Problema fundamentala este legata de modalitatile de încorporare a etapei de explorare a mediului 
în programele educationale. 

În conformitate cu abordarea holista a orientarii profesionale explorarea mediului: 
• •       trebuie sa fie accesibila tuturor elevilor, 
• •       trebuie sa implice toti actorii din procesul educational, 
• •       desi trebuie sa se acorde o atentie deosebita momentului de tranzitie în/din 

învatamânt (când trebuie sa se faca o optiune educationala sau referitoare la intrarea pe piata 
fortei de munca), acestea trebuie sa fie un proces continuu, 

• •       poate face parte dintr-un curs de orientare profesionala, dar poate fi consolidata prin 
activitati din cadrul orelor obisnuite de predare si prin testarea realitatii în afara procesului de 
învatamânt, în situatii care nu prezinta amenintari de nici un fel. 

  
Explorarea mediului are doua scopuri. Pe de o parte, contribuie la extinderea cunostintelor 

referitoare la oportunitatile de cariera si la continutul carierei, pe de alta parte serveste ca posibilitate 
pentru elevi în a-si testa rezultatele auto-explorarii. Se stie din dinamica procesului de dezvoltare a 
carierei ca explorarea mediului si auto-explorarea sunt strâns corelate, se influenteaza si pot chiar sa se 
consolideze reciproc. În timp ce exploreaza mediul, elevii pot descoperi anumite lucruri referitoare la 
deprinderile necesare etc., care nu au fost niciodata prospectate în cadrul unei auto-explorari. Aceasta 
poate declansa o noua etapa în auto-evaluare. Prin informatiile dobândite în timpul explorarii carierei, 
elevii pot sa reevalueze anumite aspecte ale profilului lor personal, ceea ce poate duce la o schimbare a 
imaginii de sine. Exista si o alta influenta. În timp ce se auto-evalueaza si descopera aspecte specifice 
ale profilului personal, elevii îsi pot da seama dintr-odata ca poseda anumite calitati esentiale pentru 
unele profesii. 
  

Aceasta înseamna ca programele de explorare a mediului trebuie sa fie planificate pe tot parcursul 
carierei educationale si sa fie complementare cu activitatile de auto-explorare. 

În elaborarea programelor trebuie sa se tina seama de urmatoarele aspecte: 
• •           caracteristicile de dezvoltare ale elevilor. În anumite momente ale dezvoltarii, elevii sunt 

orientati mai mult catre lumea exterioara, în timp ce în alte momente sunt mai interesati de ei 
însisi si de lumea colegilor de generatie. De asemenea, momentele de criza de identitate (de 
exemplu, trecerea de la copilarie la adolescenta) vor defini activitatile lor de explorare. 

• •           catre ce parte a mediului se îndreapta atentia elevilor. La vârsta scolara mica, elevii sunt 
orientati mai mult catre explorarea mediului social direct, în timp ce mai târziu se deschid noi 
orizonturi. În functie de aceasta, se va stabili cine trebuie sa fie implicat în activitate. În timp ce 
într-un stadiu mai timpuriu, persoanele din comunitatea locala pot oferi informatii si chiar pot 
actiona în calitate de modele, aceasta nu se mai întâmpla în timpul copilariei târzii si a 



adolescentei. Adolescentii trebuie sa se confrunte cu persoane din alte parti ale tarii sau chiar ale 
lumii. Persoanele implicate sau folosite în calitate de modele trebuie sa fie usor de recunoscut de 
catre elevi si sa aiba o anumita legatura cu mediul lor social real, dar trebuie sa conduca si la 
deschiderea de noi orizonturi. 

• •           profilul evolutiei carierei. Programele de explorare a mediului trebuie sa ia în considerare 
maturitatea de care dau dovada elevii în alegerea carierei. Elevii care nu au atins nivelul de 
dezvoltare necesar pentru a face fata problemelor de luare a deciziei, în care sunt sau ar trebui sa 
fie implicati, nu trebuie sa fie fortati prea mult sa lucreze în domeniul explorarii mediului 
înconjurator pentru a-si dezvolta cunostintele asupra lumii fortei de munca. În cazul lor este mai 
potrivit sa se lucreze la auto-explorare si autodezvoltare, pentru ca elevul sa fie condus spre un 
profil adaptat caracteristicilor de situatie si de vârsta. Aceasta nu înseamna ca acesti elevi nu pot 
fi implicati în activitati de grup de explorare a mediului. Dimpotriva, ei ar trebui sa ia parte la 
aceste activitati, dar consilierii trebuie sa fie constienti de faptul ca activitatile vor servi altui scop. 
În cazul lor, explorarea mediului va trebui folosita ca sprijin pentru auto-evaluare si dezvoltare. 
De aceea este necesar ca acesti elevi, sa zicem „imaturi“ (desi nu sunt cu adevarat imaturi), sa se 
bucure de o atentie individuala în plus si de mai mult feedback, care sa completeze activitatile 
normale prevazute în cadrul programului de grup. 

• •           tipul de program educational de care apartine copilul. De exemplu, un program pentru elevii 
dintr-o scoala profesionala va trebui sa fie diferit fata de unul dintr-un liceu teoretic si chiar în 
cadrul liceelor pot exista diferente în functie de profiluri (de exemplu, profilul tehnic fata de cel 
teoretic). În învatamântul profesional trebuie sa se acorde mai multa atentie aspectelor legate de 
munca fizica, în timp ce în liceele teoretice atentia trebuie sa se îndrepte spre oportunitatile de 
învatamânt superior. Programele avute în vedere trebuie sa tina seama de nevoile elevilor nu 
numai prin continutul lor, ci si prin diferentierea abordarilor (tehnicile folosite, persoanele 
implicate etc.) si sa tina întotdeauna seama de caracteristicile populatiei scolare. 

  
Persoanele responsabile cu organizarea activitatii de explorare a mediului trebuie sa aiba în vedere 

ca societatea actuala se îndreapta spre: 
• •         o lume în schimbare rapida, ceea ce presupune ca trebuie sa-i ajutam pe tineri sa se gândeasca 

la evolutiile viitoare. Explorarea pietei traditionale a muncii nu-i va abilita pe elevi pentru viitor. 
• •         o lume tehnologica mai complexa, ceea ce presupune ca elevii trebuie sa fie sprijiniti sa-si 

dezvolte potentialul la maximum. Este nevoie, de asemenea, ca si acele grupe care, prin traditie, au 
fost mai putin interesate de tehnologie, sa fie stimulate sa-si deschida gândirea catre aceste 
oportunitati noi. Pentru ca o tara sa fie adusa la nivelul necesar de tehnologie va fi nevoie de 
grupuri mai mari de persoane care sa fie implicate în aceste domenii ale pietei muncii decât 
înainte. Grupurile traditionale care se îndreapta în aceasta directie nu vor acoperi cerintele pietei 
muncii. Trebuie atrase grupuri noi. 

  
Pregatirea pentru viitor presupune, fara îndoiala, evitarea modurilor traditionale de gândire în 

relatiile dintre sexe cât si stereotipurile legate de prestigiu. Si în noua societate profesiile tehnice si 
„gulerele albastre“ vor ramâne la fel de importante în comert. Distinctia dintre profesiile traditional 
barbatesti (inginer, politist, chirurg, ofiter în armata) si femeiesti (crainica, balerina, designer 
vestimentar, sora medicala) începe, de asemenea, sa dispara. Acest fenomen este legat de continutul în 
schimbare si, uneori, de importanta si recompensa muncii. Profesii care erau cândva exclusiv 
barbatesti (de exemplu, medic) devin din ce în ce mai mult profesii femeiesti, în timp ce cu alte 
profesii (de exemplu, sora medicala) se întâmpla exact invers. 
  
  
  

Principii generale 
  
  

Orice program de explorare a mediului poate fi împartit în trei stadii de activitate: pregatirea, 
implementarea / executia si monitorizarea procesului / rezultatelor. În fiecare din aceste stadii trebuie 



sa se respecte anumite orientari generale. Înainte de începerea activitatii propriu-zise, echipa de 
orientare scolara trebuie sa formeze o asa-numita „grupa de actiune“. Aceasta grupa de actiune va fi 
actorul cheie în întregul program. 
  
  

1. Stadiul pregatitor 
  

Toate persoanele din cadrul scolii care pot sa ia parte la aceasta parte a programului de orientare 
ar trebui convocate la întâlnirile pregatitoare. 

Distributia sarcinilor în stadiul pregatitor: 
Directorul joaca un rol important în stadiul initial de planificare: aproba activitatile propuse, 

stimuleaza si convinge întreaga comunitate scolara de importanta explorarii mediului si pune la 
dispozitie mijloacele necesare (bani pentru materiale, personal, transport etc.). Dupa ce se încheie 
stadiul initial al planificarii, rolul directorului poate scadea. Va mai interveni si va participa la 
activitatile ulterioare în functie de necesitati. 

  
Coordonatorii de an de studiu (daca exista în cadrul sistemului – în caz contrar rolul lor va fi 

preluat de consilierii interni), vor reprezenta forta motrice din spatele întregului program sub toate 
aspectele sale (administrativ si conceptual): 
• •           ei ar trebui sa joace, împreuna cu consilierii si, eventual, alti experti externi, un rol 

important în elaborarea propunerilor pentru program. Aceasta propunere va include informatii 
asupra scopurilor generale, asupra momentului, continutului activitatilor, metodologiei, 
materialului care va fi folosit si, evident, informatii referitoare la atributiile fiecarui participant la 
program. Vor trebui incluse si procedurile de evaluare intermediara si finala (vezi mai jos). Nu 
trebuie scapate din vedere nici ideile în legatura cu modul în care programul ar putea fi revizuit 
ori de câte ori este necesar. În aceasta parte a rolului lor, o chestiune importanta este sa se încerce 
evitarea suprapunerii cu alte activitati de orientare (uneori fara legatura cu orientarea 
profesionala); 

• •           este important sa se discute proiectul cu directorul înainte ca acesta sa fie prezentat grupului 
de actiune; 

• •           acesta va juca un rol fundamental în prezentarea acestui program echipei de orientare 
scolara si grupei speciale pentru a obtine aprobarea si pentru a-l adapta de comun acord. În 
aceasta sarcina este inclusa si motivarea profesorilor pentru a participa (aici va fi, fara îndoiala, 
nevoie de sprijin din partea directorului); 

• •           dupa ce programul este aprobat, membrii grupului trebuie sa fie implicati, împreuna cu 
consilierii si alti experti, în formarea profesorilor care vor contribui la realizarea programului; 

• •           profesorii de specialitate vor fi ajutati sa-si elaboreze materialele de care au nevoie la clasa. 

Profesorii. Toti profesorii implicati în program trebuie sa aiba posibilitatea de a evalua impactul 
propunerilor asupra activitatilor la clasa. Cu ajutorul coordonatorului de an de studiu si/sau al 
consilierilor, vor trebui sa încerce sa-si adapteze activitatile propuse în asa fel încât sa poata fi 
integrate în programa obisnuita si sa devina o parte componenta a scopurilor lor educationale. Este 
foarte important ca profesorii sa spuna clar pentru ce activitati au nevoie de sprijin si formare 
suplimentara. Daca aceste conditii sunt îndeplinite în mod corespunzator, profesorii vor contribui la 
sprijinirea programului. 
  
  

2. Stadiul implementarii si executarii programului 
  

Implementarea si realizarea programului poate fi împartita în trei parti distincte: prezentarea, 
executarea si feedback-ul. 

• •         Prezentarea în fata parintilor 



Înainte de începerea propriu-zisa a programului, acesta trebuie prezentat parintilor. Ei trebuie sa 
primeasca informatii ample în legatura cu activitatile proiectate, ratiunea din spatele acestora, 
locul de desfasurare si persoanele implicate. De asemenea, trebuie clarificate scopurile. Acest 
lucru este necesar pentru a se asigura o atitudine pozitiva si sprijin din partea parintilor. Parintilor 
li se poate cere, câteodata, sa-si ajute elevii în cadrul programului sau chiar sa joace un rol activ în 
acesta. Sprijinul din partea parintilor poate fi crucial. Aceasta prezentare va fi facuta de un grup de 
persoane implicate în grupul de actiune ca reprezentanti ai diversilor factori implicati (directorul, 
profesorii, specialistul si/sau expertii). 

• •         Prezentarea în fata elevilor 
Prezentarea în fata elevilor este total diferita de cea facuta în fata parintilor. Scopul prezentarii nu 
este sa li se explice programul si de ce se face acesta. Ratiunea acestei prezentari, care nu trebuie 
sa fie în nici un caz un fel de prelegere sau sesiune informativa este sa-i motiveze pe participanti si 
sa le trezeasca entuziasmul. 
  

• •         Executarea programului 
  

Profesorii 
- -          Este de preferat ca cele mai multe activitati sa fie incorporate în programa de învatamânt si sa 

fie efectuate de profesorii de specialitate. Aceasta abordare este importanta pentru ca ofera elevilor 
sentimentul ca explorarea carierei este o parte importanta si evidenta a vietii normale. Daca 
explorarea carierei este numai o parte din activitatile speciale extrascolare, devine artificiala, fara 
nici un impact sau cu un impact redus asupra gândirii si comportamentului elevilor. Prin 
integrarea ei în materiile predate la clasa, impactul va fi mult mai mare, dar în acelasi timp va fi 
si o ocazie unica pentru elevi sa-si dea seama ca ceea ce învata la clasa le va servi în realitate si 
mai târziu, în cariera lor. Acest ultim aspect este în avantajul profesorilor. Elevii s-ar putea sa 
devina mult mai motivati pentru ceea ce fac la clasa. 

- -          Profesorii ar trebui sa faca observatii sistematice asupra reactiilor elevilor si asupra 
rezultatelor activitatilor lor. Acestea ar trebui centralizate într-o analiza individuala a fiecarui elev. 

- -          Elevilor ar trebui sa li se ceara sa-si noteze rezultatele activitatilor si observatiile personale 
într-un fel de caiet special. Profesorii ar trebui sa aiba grija ca acest caiet sa existe, dar sa nu dea 
note pentru el. 
  
Coordonatorii de an 

- -          Acestia ar trebui sa coordoneze implementarea programului si sa aiba grija ca toti 
participantii sa îsi realizeze sarcinile asupra carora s-a convenit de comun acord. 

- -          Uneori, pot sa efectueze anumite lucrari singuri. Acestea sunt, de regula, activitatile 
extrascolare (de exemplu, vizita la o întreprindere) sau activitati de grup (de exemplu, discutii în 
grup, jocuri de rol etc.), folosite pentru sesiunea de recapitulare care sa le permita elevilor sa 
exprime ceea ce au simtit la clasa sau sa reflecteze asupra a ceea ce au acumulat în timpul 
activitatilor de la clasa. Scopul acestui tip de activitati este de a-i face pe elevi sa înteleaga faptul 
ca: (i) nu sunt singurele persoane care au nevoie de aceste informatii, (ii) gândesc diferit fata de 
colegii lor de generatie în anumite privinte si (iii) nu exista numai un singur mod corect de a gândi 
si de a decide în legatura cu problemele carierei. 

- -          Coordonatorul de an de studiu ar trebui sa foloseasca la aceste sesiuni de recapitulare 
informatiile culese de profesori (vezi mai sus) si ceea ce si-au notat elevii în caietele lor. 
  
Consilierii sau alti experti straini 

- -          Consilierii pot sa intervina în anumite activitati de grup extrascolare în care este nevoie de 
cunostinte si deprinderi speciale. 

- -          Cu toate acestea, rolul lor cel mai important este legat de sprijinul individual acordat elevilor 
în legatura cu orientarea în cariera. 

- -          Evident ca ei trebuie sa fie implicati si în supervizarea si implementarea programelor si sa 
acorde sprijin si instruire ori de câte ori este nevoie profesorilor si coordonatorilor de an. 

  



• •         Feedback-ul 
- -          În anumite momente specifice din cadrul programului si în mod obligatoriu la sfârsitul 

acestuia, de preferinta prin grija coordonatorului de an sau a consilierului, elevii trebuie sa aiba 
posibilitatea de a exprima ceea ce au învatat si modul în care s-a integrat acest lucru în dezvoltarea 
carierei lor (vezi mai sus). 

- -          Elevii trebuie sa descopere ca eforturile lor au contribuit la dezvoltarea. personala si la 
progresul catre luarea unor decizii întelepte în privinta propriei cariere. Aceasta descoperire si 
întelegere a impactului explorarii asupra propriei conceptii este la fel de importanta ca si 
strângerea informatiilor care contribuie la o mai buna cunoastere si întelegere a lumii fortei de 
munca si a oportunitatilor educationale. 

- -          Aceste sesiuni sau activitati de feedback reprezinta, în acelasi timp, o ocazie excelenta pentru 
organizarea unei evaluari a activitatilor de explorare a mediului înconjurator. 

  
  

3. Stadiul monitorizarii procesului si [U1]a rezultatelor 
  
• •         Ca parte componenta a activitatilor de consiliere si orientare a elevilor. 

Activitatile de explorare a carierei îi ajuta pe elevi sa dobândeasca o mai buna cunoastere si o 
întelegere profunda a posibilitatilor de cariera si sa-si îmbunatateasca profilul dezvoltarii carierei 
(sa ajunga la un nivel mai înalt de maturitate). Aceste evolutii trebuie sa fie evaluate de scoala 
într-un mod formal structurat si sa devina, astfel, o parte usor de recunoscut în cadrul celorlalte 
informatii cu privire la performantele individuale si dezvoltarea elevului. Aceste informatii vor 
putea fi folosite, întotdeauna, când scoala este solicitata sa dea sfaturi cu privire la educatie sau 
cariera. 
Trebuie sa se elaboreze proceduri clare pentru definirea acelor parti ale informatiilor care pot fi 
incluse în profilul personal al elevului si a modului în care pot fi folosite aceste informatii. Acest 
lucru este esential datorita aspectelor deontologice legate de încorporarea informatiilor personale 
în dosarele scolii. În mod special, coordonatorii de an de studiu si consilierii trebuie sa fie bine 
pregatiti pentru a face fata acestor probleme si pentru a respecta deontologia.  
  

• •         Evaluarea si revizuirea programului 
- -          Evaluarea programului de catre elevi va trebui sa fie însotita de o evaluare facuta de profesori 

sau de alti actori. 
- -          În timpul stadiului de pregatire, va trebui sa se defineasca o procedura de evaluare. Evaluarea 

trebuie sa fie prevazuta ca un stadiu intermediar, precum si la sfârsitul programului. Esentiala este 
aici stabilirea tintei finale si a celor intermediare înainte de începerea programului.  

- -          Procedurile formale de evaluare trebuie dezvoltate si testate. 
- -          Revizuirea programului trebuie sa fie raspunderea întregii grupe speciale. 
  
  
  

Activitatile de explorare a carierei 
  
  

În lucrarea de fata se vor da exemple pentru grupe diferite de vârsta. În mod evident, nu se va 
analiza sistematic faza de pregatire. Se va descrie numai implementarea si executia ca atare. Momentul 
exact în cadrul calendarului scolar trebuie sa fie stabilit în functie de situatia locala specifica. Pentru 
programele propuse se da numai o indicatie orientativa. 

Activitatile de explorare a carierei pornesc adesea de la programa de învatamânt, dar sunt 
întotdeauna suplimentate si de activitati extrascolare. Acestea trebuie sa fie încadrate într-un program 
mai larg de orientare profesionala care acorda atentie celorlalte tipuri de sprijin din cadrul orientarii 
carieri (auto-explorarea, dezvoltarea identitatii culturale, independenta în procesul de luare a deciziei 
etc.) si chiar si cadrul general de orientare. 

Comment [U1]:  

http://ospzd.ise.ro/Ro/module/6.htm#_msocom_1#_msocom_1�


Exemplele date în cadrul lucrarii de fata ilustreaza modul în care activitatile din cadrul programei 
si cele extrascolare se completeaza reciproc. Nu se va face decât rareori referire la încadrarea lor într-
un program mai amplu de orientare. 

Educatia în vederea orientarii carierei  
la grupa de vârsta 10 -11 ani (gimnaziu) 

  
Vârsta de 10-11 ani este o perioada propice pentru explorarea mediului. Elevii si-au elaborat deja 

un sistem definit de valori si au anumite idei despre punctele lor forte. Este mai putin evidenta 
întelegerea punctelor slabe. Se poate accepta ideea ca cei mai multi elevi se afla într-o perioada relativ 
stabila si manifesta interes pentru lumea exterioara. 

Acest program ar trebui sa fie planificat, de preferinta, în cea de-a doua jumatate a anului scolar. 
Activitatile finale trebuie sa aiba loc la sfârsitul anului scolar într-o perioada relativ calma, nu în 
perioada de examene.  
  

Saptamâna 1 
  

Cine Este recomandata prezenta coordonatorului de an si/sau a consilierului, a 
profesorilor si a directorului. 

Ce Prezentarea programului în fata parintilor 
Scopul Informarea si motivarea parintilor, trezirea entuziasmului. 
Cum Sesiune de informare. 
Rezultatul Parintii sunt informati si entuziasti în legatura cu participarea lor activa la program. 

  
Saptamâna 2 

  
Cine Profesorul de informatica (sau de orice alta specialitate). 
Ce Activitate obisnuita la clasa. 
Scopul - Motivarea elevilor pentru îmbogatirea cunostintelor. 

- Constientizarea faptului ca nu toata lumea are aceeasi parere cu privire la 
importanta meseriilor. 

Cum - Profesorul prezinta 2 - 3 profesii în clasa. 
- Elevii sunt stimulati sa numeasca alte profesii gândindu-se la cele exercitate de 
parintii, vecinii si rudele lor. 
- Din aceasta lista se vor selecta aproximativ 15 profesii pentru a fi examinate în 
continuare. În alegerea acestor profesii, profesorul trebuie sa se straduiasca sa 
îmbine echilibrat profesiile tehnice/ manuale cu cele intelectuale si sa fie incluse si 
câteva profesii mai noi, netraditionale. Este bine, de asemenea, sa existe si câteva 
profesii mai putin obisnuite pentru femei (de exemplu, politist, sofer de camion 
etc.). 
- Fiecare din profesiile discutate trebuie sa fie analizata în conformitate cu o 
schema. În aceasta discutie elevii vor trebui sa reflecteze la întrebarea: care este 
continutul profesiei, de ce pregatire este nevoie înainte de a începe exercitarea 
acesteia etc. 
- Se recomanda sa se foloseasca urmatoarea abordare didactica. Lista de profesii 
este, pâna la un anumit punct, alcatuita în prealabil de profesor (desi este nevoie de 
o anumita flexibilitate). Cu toate acestea, profesorul va trebui sa lanseze o discutie 
de grup care sa fie condusa de el. Este esential ca elevii sa aiba impresia ca ei sunt 
cei care descopera si decid în privinta listei de profesii si a schemei de analiza. În 
felul acesta, ei devin participanti activi. 
- Elevii vor trebui, de asemenea, sa evalueze importanta si prestigiul profesiei. 
Printr-o discutie în grup vor încerca sa ierarhizeze profesiile în functie de 
importanta si prestigiu. 



Rezultatul Elevii înteleg mai bine pe ce criterii trebuie evaluate profesiile si ca exista o 
diferenta între elevi în modul în care evalueaza importanta si prestigiul profesiei. 

  
Saptamâna 3 

  
Cine Profesorul de specialitate. 
Ce O activitate obisnuita la clasa. 
Scopul Largirea si aprofundarea cunostintelor despre profesie. 
Cum - Elevii lucreaza în grupuri mici de discutii (4 - 5) si li se cere sa elaboreze un proiect 

de 10 întrebari model care trebuie sa fie puse pentru a se explora o profesie. 
- Întrebarile tuturor grupurilor sunt inventariate si trecute pe tabla.  
- Prin discutia în grup cu întreaga clasa se elaboreaza lista finala a întrebarilor. Ca de 
obicei, profesorul îndruma discutia si stie în prealabil cum trebuie sa arate lista care 
va reiesi din discutie. Întrebarile trebuie sa reprezinte toate categoriile diferite de 
evaluare de care este nevoie pentru a se întelege si a se evalua o profesie. 
- Fiecare dintre grupele de discutii este rugata sa intervieveze doua persoane cu functii 
diferite si sa foloseasca întrebarile elaborate în clasa. Abordarea de grup este 
recomandata pentru ca cei mai multi dintre elevi nu sunt înca pregatiti pentru un 
interviu individual. Li se acorda o saptamâna pentru aceasta sarcina. 

Rezultatul Elevii descopera cum poate fi explorata o profesie si vor dobândi mai multe 
cunostinte despre anumite ocupatii. 

  
Saptamâna 4 

  
Cine Profesorul de specialitate. 
Ce O activitate obisnuita de clasa. 
Scopul Largirea si aprofundarea cunostintelor despre profesii. 
Cum - Fiecare grupa anunta profesiile la care a lucrat. Aceasta ofera deja o lista de profesii. 

- Vor fi selectate aproximativ 5 profesii pentru a fi prezentate mai departe. Celelalte 
profesii vor fi folosite la sesiunea urmatoare. Fiecare grup va trebui sa aiba 
posibilitatea de a face cel putin o prezentare. 
- Pentru fiecare dintre profesiile prezentate se va elabora un model de „Fisa a 
postului“. Aceasta se elaboreaza în cadrul unei discutii cu toata clasa si rezultatul este 
scris pe tabla. 
- Fiecare elev completeaza pentru toate profesiile propria „Fisa a postului“. 
- Aceste carti-index vor servi ca material pentru alte clase si vor permite adaugarea de 
informatii noi. 

Rezultatul Elevii îsi vor largi si aprofunda cunostintele referitoare la profesii. 
  

Saptamâna 5 

Acelasi lucru ca si în saptamâna 4, dar cu alte profesii. 
  

Saptamâna 6 
  

Cine Profesorul de specialitate si angajatii unei companii locale. 
Ce Vizita la o firma locala. 
Scopul Aprofundarea si largirea cunostintelor despre profesii. 
Cum - Se efectueaza vizite la o companie locala în care sunt reprezentate cât mai multe 

profesii. O companie de productie care are si „gulere albastre“ (muncitori) si 
functionari este ideala. Problema securitatii elevilor trebuie sa joace un rol cheie în 
alegerea companiei. 
- Elevilor li se traseaza sarcina de a intervieva 2 - 3 angajati pe baza întrebarilor pe 
care le-au elaborat si sa completeze un „caiet-index al profesiilor“. Acest lucru se 



face, de preferinta, în echipe compuse din doi elevi. Diverse echipe vor acoperi uneori 
acelasi gen de profesie. 

Rezultatul Elevii vor putea sa-si testeze cunostintele într-o situatie reala. Vor avea cunostinte mai 
ample si mai profunde asupra profesiilor. 

  
Saptamâna 7  

  
Acelasi lucru ca si în saptamâna 6, dar de aceasta data vor trebui sa realizeze un interviu individual. 
  

Saptamâna 8 
  

Cine Profesorul de specialitate. 
Ce Activitate obisnuita la clasa. 
Scopul Largirea si aprofundarea cunostintelor despre profesie si descoperirea faptului ca 

lucrul în echipa poate sa duca la îmbunatatirea cunostintelor. 
Cum - Se elaboreaza lista de profesii despre care au fost culese informatii în timpul vizitei 

la întreprindere. 
- Se prezinta rezultatele câtorva interviuri pe profesii. Este important sa fie selectate 
acele profesii pentru care au facut interviuri mai multi elevi. Aceasta le va permite 
sa-si completeze reciproc cunostintele si sa descopere ca întotdeauna se pot obtine 
mai multe informatii atunci când se lucreaza în echipa. 
- Fiecare elev elaboreaza un caiet-index de profesie pentru cele prezentate sau le 
completeaza pe cele pe care le-a realizat deja. 

Rezultatul Elevii au cunostinte mai ample si mai aprofundate despre profesii si au realizat ce 
înseamna, în realitate, evaluarea diferitelor categorii de profesii. 

  
Saptamâna 9 

  
Cine Profesorul de specialitate si un profesionist. 
Ce Activitate obisnuita la clasa. 
Scopul Largirea si aprofundarea cunostintelor despre profesii. 
Cum - Un profesionist face o prezentare în fata clasei si elevii pot sa puna întrebari. Pot sa 

foloseasca lista de întrebari si caietele-index de profesie. 
- Elevii alcatuiesc un caiet-index. 
- Aceasta activitate este inclusa deoarece permite invitarea unei persoane care exercita 
o profesie mai putin cunoscuta sau o profesie considerata netraditionala. Este 
preferabil ca la o astfel de activitate sa fie invitat unul din parintii elevilor din scoala. 
Aceasta va face sa creasca interesul si influenta modelului asupra elevilor. Trebuie 
evitata prezentarea unor profesii neobisnuite, considerate negative de catre elevi. 
Aceasta ar putea dauna atât activitatii, cât si elevului ai carui parinti au facut 
prezentarea. 

Rezultatul Elevii si-au largit si aprofundat cunostintele asupra unei profesii mai putin cunoscute.  
  
  

Saptamâna 10 

La fel ca si în saptamâna 9 
  

Saptamâna 11 
  
Cine Grupa speciala de actiune. 
Ce Raport si discutii în grup asupra activitatilor. 
Scopul Evaluarea programului si re-elaborarea lui daca este necesar. 
Cum - Pe baza unei analize a progresului înregistrat de elevi. 



- Evaluarile facute de membrii grupei de actiune bazate pe feedback-ul oferit de 
parinti, elevi si ceilalti membri ai personalului scolii. 
- Discutii de grup. 

Rezultatul Un program îmbunatatit în privinta continutului, a abordarii didactice si a scopurilor. 
  

Desi evaluarea programului este activitatea finala, exista anumite posibilitati interesante de 
extindere a programului. Programul de explorare a mediului în cadrul scolii poate fi consolidat daca se 
realizeaza anumite activitati aditionale. Acestea au însa nevoie de sprijinul întregii comunitati locale. 
Situatia ideala ar fi sa se ofere elevilor posibilitatea sa-si testeze cunostintele si sa aplice ceea ce au 
învatat într-o situatie reala. 

Anumite comunitati locale organizeaza în acest scop un fel de „zi de explorare“ pentru elevi. Este 
o zi în care magazinele locale, firmele si companiile au „usa deschisa pentru elevi“. Aceasta zi este, de 
regula, o sâmbata sau o zi de vacanta. Elevii pot sa faca o vizita în toate organizatiile în care sunt 
bineveniti si pot primi informatii în legatura cu ceea ce se petrece acolo. În unele cazuri elevii pot juca, 
pentru o perioada limitata de timp, rolul unuia dintre angajati si pot ajuta în timp ce acestia îsi 
desfasoara activitatea. Este o ocazie pentru elevi sa testeze ceea ce au învatat si sa-si aplice 
deprinderile dobândite în a lua interviuri. 

Desi aceste zile sunt organizate, de regula, de comitetul local, în care sunt reprezentate comitetele 
firmelor sau ale serviciilor pentru tineret, ar fi bine ca scolile sa faca parte din aceste programe. 
Aceasta le-ar permite sa sublinieze anumite chestiuni care pot sa contribuie la programul scolii de 
explorare a mediului înconjurator. 

Evident ca la aceste „zile locale ale explorarii de catre elevi“ pot participa si alti elevi, care nu au 
urmat cursul de pregatire pentru explorarea profesiilor. Vor învata foarte multe, poate nu într-un mod 
sistematic, dar s-ar putea sa le trezeasca interesul pentru posibilitatile de explorare a carierei într-o 
perioada ulterioara a dezvoltarii lor. 

Daca exista posibilitatea organizarii unui astfel de program, se recomanda urmatoarea abordare: 
  

Saptamâna 12 
  

Cine Consilierul sau coordonatorul de an de studiu. 
Ce Activitate extrascolara. 
Scopul Motivarea si pregatirea elevilor în vederea participarii la „ziua de explorare pentru 

elevi“. 
Cum - Coordonatorul da informatii în legatura cu modul în care este organizata ziua si ce 

magazine/firme vor participa. 
- Într-o discutie de grup se analizeaza ceea ce se poate face în ziua respectiva. Elevii 
trebuie sa-si exprime preferintele si sa se confrunte cu preferintele altora. 
- Se pregateste participarea individuala si se recomanda folosirea „caietelor-index ale 
profesiilor“. Elevii pot fi rugati sa gaseasca doua profesii pe care înca nu le-au 
explorat si sa completeze un caiet-index pentru ele. 

Rezultatul Elevii sunt motivati si pregatiti pentru participare. 
  

Saptamâna 13 
  

Cine Comitetul local de organizare. 
Ce  Ziua de explorare pentru elevi. 
Scopul Sa-i ajute pe elevi sa cunoasca experienta profesiilor si a activitatilor locale. 
Cum Magazinele, firmele si companiile locale au „usile deschise pentru elevi”, permit 

accesul elevilor la activitatile lor curente si îi lasa sa ajute la activitatile lor obisnuite. 
Rezultatul Elevii au o întelegere mai buna asupra vietii în câmpul muncii. 

Saptamâna 14 

Cine Consilierul sau coordonatorul de an de studii. 



Ce Activitati extrascolare ca sesiune de feedback. 
Scopul Sa se dea elevilor posibilitatea sa reflecteze asupra propriei experiente. 
Cum - Discutii în grup asupra experientei si participarii la „Ziua explorarii pentru elevi”. 

- Completarea caietelor-index de profesii. 
Rezultatul Vor avea o viziune mai realista asupra profesiilor si asupra pietei muncii si vor întelege ca este nevoie de 

mai multa explorare. 
  
  

Educatia pentru cariera la grupa de vârsta 16-18 ani (liceu) 
  

Grupa de vârsta cuprinsa între 16 si 18 ani este puternic orientata spre sine si spre colegii de 
generatie. Lumea adultilor este vazuta în opozitie cu lumea adolescentilor si adultii nu sunt acceptati 
ca parteneri care pot sa dea sfaturi. Colegii de vârsta exercita mult mai multa influenta asupra alegerii 
carierei si asupra conceptiei despre sine decât adultii. Aceasta face ca lucrul cu aceasta grupa de vârsta 
sa fie foarte dificil. 

Indiferent de probleme si de dificultatea trezirii entuziasmului pentru explorarea carierei, acest 
lucru ramâne în continuare esential. Adolescentii trebuie abordati la aceasta vârsta cu foarte multa 
delicatete pentru a fi îndemnati sa se gândeasca foarte curând la alegerea unei cariere. Trebuie sa 
devina constienti de faptul ca decizia pe care o vor lua la 17-18 ani le va influenta toata viata. 
Rezultatul acestor activitati de sensibilizare care nu fac parte din explorare propriu-zisa a mediului 
muncii, vor defini totusi, în mare masura, interesul adolescentilor pentru activitatile de explorare si, în 
consecinta, succesul unor astfel de programe la aceasta grupa de vârsta. 

„Programul de educatie pentru cariera“ consta în organizarea unor activitati care încep de la un 
subiect din cadrul programei curente de învatamânt în jurul caruia se construiesc sarcini pentru elevi; 
acestea îi obliga sa se implice în explorarea carierei si a oportunitatilor de continuare a studiilor. 

Pentru a avea o combinatie interesanta de cariere de explorat, trebuie sa fie incluse toate materiile 
din programa de învatamânt. Aceasta înseamna ca aceste activitati pot face parte din cursurile de 
limbi, din cursurile de stiinte sociale, de stiinte naturale si chiar de matematica. Daca se asigura câte o 
activitate pe an la fiecare curs în timpul ultimilor doi sau trei ani de liceu, elevii vor avea o imagine 
ampla a tuturor domeniilor profesionale. 

Evident ca acest proiect trebuie sa se încadreze într-un program mai amplu de orientare a carierei 
si ca diferitele activitati trebuie sa fie bine alese si complementare. Aceasta înseamna ca trebuie sa 
existe o forta de actiune speciala care sa supervizeze planificarea, selectarea subiectelor si activitatilor 
si implementarea acestora. 

Desi, sarcina repartizata fiecarui elev va fi evaluata si notata de profesori, aceasta trebuie sa 
devina o parte componenta a unui „dosar amplu de planificare“ al fiecarui individ în parte. De-a lungul 
anilor, elevii trebuie sa-si creeze un portofoliu în care sa adune toate sarcinile efectuate si alte activitati 
executate în cadrul explorari mediului si al auto-explorarii. Aceste dosare pot fi utilizate în mai multe 
activitati extrascolare organizate de coordonatorii de an de studii sau de consilieri. Rezultatul final al 
acestui dosar si al activitatilor de orientare va fi alegerea facuta de fiecare elev în ceea ce priveste 
continuarea studiilor sau începerea unei cariere. 

Aceste activitati pot fi repartizate elevilor în orice tip de educatie secundara: liceu teoretic sau 
tehnic, scoli profesionale, vocationale, iar sfera de actiune a explorarii va fi diferita. În scolile 
profesionale se va acorda mai multa atentie explorarii carierelor, în timp ce în liceele teoretice atentia 
se va îndrepta mai mult spre optiunile legate de continuarea studiilor în învatamântul superior. 
Principiile care se afla în spatele întregului program vor ramâne întotdeauna aceleasi. 

Iata un exemplu de abordare de acest tip: 
  

Cursul 
Fizica – mecanica 
  
Subiectul 
Forta motrice si forta de actiune 
  



Lucrari în clasa 
În cadrul studiilor teoretice referitoare la forta motrice si forta de actiune în fizica mecanica se 
folosesc adesea exemple din constructiile de poduri si cladiri. Proiectarea si construirea unui pod 
necesita colaborarea unui grup mare de profesionisti din diverse domenii de specializare. Proiectul 
are nevoie de aportul mai multor ingineri si arhitecti specializati. Constructia va avea nevoie de 
înca si mai multi specialisti, începând de la ingineri, sudori de înalta calificare si pâna la betonisti a 
caror calificare este mai redusa. Aceasta mare varietate de profesionisti care contribuie [U2]la 
realizarea unui pod face din el un subiect foarte interesant pentru explorarea carierelor. 
În orientarile teoretice si tehnice, elevii pot studia, de exemplu, profesii ingineresti, în timp ce în 
orientarea profesionala pot studia numeroase profesii manuale. 
Studierea profesiei de inginer este realizata prin repartizarea unei activitati realiste: un grup de 3 
elevi primeste sarcina de a construi un pod cu o lungime de 50 cm, care trebuie sa suporte o 
greutate cât mai mare. Evident, trebuie sa se ia în considerare si aspectul estetic. Problema pentru 
creativitatea lor se pune în limitarea materialelor disponibile. Li se da o cantitate limitata de 
frânghie, 80 g coli de hârtie format A4 si banda adeziva. Aceasta sarcina trebuie efectuata în clasa 
ca aplicatie la cunostintele despre forta motrice si forta de actiune[U3]. 
Pe lânga realizare podului, trebuie sa mai execute si o tema, adica sa redacteze un raport asupra 
experientei lor si a problemelor pe care le-au întâmpinat în construirea podului. 
Aceste doua parti ale sarcinii trebuie sa fie prezentate ca o lucrare de grup si sunt evaluate ca atare. 
Pe lânga aceasta, se repartizeaza si o sarcina individuala. Membrii grupului pot lucra împreuna în 
timp ce o pregatesc, dar trebuie sa-si scrie fiecare raportul pe o foaie separata. 
  
  
Pentru acest raport, elevii trebuie: 
- sa raspunda la urmatoarele întrebari: (i) ce ingineri specialisti sunt implicati în proiectarea si 
construirea podului, (ii) unde se pregatesc acesti ingineri, (iii) cine ajunge la facultatea respectiva si 
(iv) care este rolul fizicii în pregatirea lor. 
- sa studieze piata fortei de munca prin colectarea de anunturi despre locuri de munca pentru 
ingineri si prin analizarea acestora. În special, sa raspunda la întrebari ca: exista multe oportunitati 
pentru ingineri, ce fel de locuri de munca li se ofera, sunt bine platiti, ce solicita angajatorii de la 
candidati din punctul de vedere al studiilor, experientei, calitatilor de comunicare, personalitatii etc.  
Activitatea grupului si raportul scris sunt evaluate si notate de profesorul de fizica. 
  
Orientare 
Pe lânga aceasta, elevii sunt solicitati sa-si adauge la „dosarul personal“ de planificare a carierei, 
materialul pe care l-au strâns si raportul individual pe care l-au redactat. În dosarul lor de 
planificare vor trebui sa comenteze asupra urmatoarelor chestiuni: ce parere au despre aceasta 
sarcina, sa evalueze în ce masura se simt atrasi de profesia de inginer, sa explice optiunea lor[U4], sa 
aprecieze daca pot fi pregatiti pentru profesia de inginer în liceu si, daca sunt interesati de o 
asemenea cariera, ce ar trebui sa faca în vederea [U5]pregatirii pentru ea. 
Acest dosar nu va fi notat si reprezinta un document personal folosit pentru discutiile în grup si 
pentru sesiunile de recapitulare organizate de coordonatorul de an si de consilieri. 

  
  

Un program de lucru orientat  
spre grupa de vârsta de 16 -17 ani (liceu teoretic) 

  
Elevii liceelor teoretice fac parte dintr-un grup de adolescenti cu putine contacte cu piata fortei de 

munca. Aceasta lipsa de contact tinde sa se manifeste si în cazul profesorilor lor. Aceasta creeaza o 
situatie în care elevii nu sunt foarte bine informati asupra situatiei reale din viata. Unii dintre ei pot 
avea serviciu în timpul vacantelor sau al weekend-urilor dar evident, aceasta nu se întâmpla foarte des. 
Aceste servicii se afla la un nivel scazut de calificare si nu ofera o imagine corecta asupra a ceea ce se 
poate gasi pe piata fortei de munca. Problema este ce anume au de câstigat elevii din acest gen de 
experienta de munca? 

Comment [U2]:  

Comment [U3]:  

Comment [U4]:  
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Cei care se afla în învatamântul tehnic sau vocational au avantajul ca au contacte mai strânse cu 
întreprinderile si ca profesorii lor sunt mai familiarizati cu acestea. Într-adevar, ei sunt confruntati cu 
aspecte diferite ale pietei fortei de munca la cursurile lor tehnice sau profesionale. În multe cazuri sunt 
în contact direct cu întreprinderile prin faptul ca elevii sunt interni sau efectueaza practica în productie. 

Din acest motiv, programul de orientare spre munca trebuie sa-i aiba în vedere numai pe elevii a 
caror programa de învatamânt are putine contacte cu întreprinderile sau nici un fel de contacte. 
  
• •            Conceptul si scopurile generale 

Programul consta în trimiterea elevilor pe baza de voluntariat timp de o saptamâna în timpul 
vacantelor la o companie unde urmeaza sa faca observatii asupra modului în care lucreaza 
oamenii de acolo. Nu sunt integrati în procesul de productie sau în activitatile firmei. Stau de 
vorba cu oamenii, observa ceea ce fac si de ce. Scopul unei saptamâni petrecute în incinta 
întreprinderii este sa le ofere tinerilor posibilitatea de a se familiariza cu lumea industriei sau a 
firmelor de afaceri, de a simti ce înseamna relatiile de munca si organizatiile industriale. În 
acelasi timp, aceasta îi ajuta sa descopere importanta muncii în viata unui adult si le ofera 
oportunitati de a-si confirma si dezvolta propria conceptie. 

• •         Stadiul de pregatire 
Desi stadiul de pregatire pentru acest program nu va fi analizat în cadrul lucrarii de fata, totusi 
anumite precizari sunt necesare. Cei care doresc sa implementeze programul trebuie sa fie 
constienti de faptul ca acesta cere o pregatire îndelungata si aprofundata. Trebuie gasite 
organizatiile dispuse sa-i primeasca pe elevi. Cele mai multe organizatii nu sunt prea încântate sa 
primeasca tineri interni carora sa li se permita numai sa observe ce se întâmpla. Acestea prefera 
persoane care pot sa munceasca, contribuind, astfel, la procesul de productie. Problema asigurarii 
si a raspunderii scolii pot fi foarte importante. Scoala îsi asuma raspunderea pentru tot ceea ce se 
întâmpla cu elevii pe parcursul programului de plasament. Scoala trebuie sa-i informeze pe parinti 
si sa ceara aprobarea acestora. 
O alta problema ar fi elaborarea de materiale necesare pentru program. Grupa de actiune care 
raspunde de acest program trebuie sa elaboreze un caiet de lucru care sa fie folosit de elevi si un 
manual al profesorului pentru profesorii de la anumite obiecte implicati în program. 
  

• •         Pregatirea elevilor pe parcursul anului scolar 
Pregatirea elevilor pentru stagiul de internat („angajare” provizorie) poate avea loc în cea de-a 
doua jumatate a anului scolar si dureaza 30 de ore. Scopul principal al acesteia este sa-i faca pe 
elevi sa înteleaga ce înseamna sa ceri un loc de munca (sunt pusi sa faca o cerere pentru internat, 
o cerere de angajare, sa-si aranjeze un interviu etc.) si ceea ce pot sa se astepte sa gaseasca în 
mediul de munca. De asemenea, trebuie sa fie pregatiti pentru sarcinile lor din perioada de stagiu 
de internat. 
  
O secventa tipica de activitati scolare si extrascolare va trebui sa cuprinda urmatoarele: 

1. 1.       Introducere (2 ore – extrascolare) 
Introducerea, de regula, începe prin prezentarea unui film sau a unei casete video cu privire la 
munca si relatiile de munca. Acest film va trebui sa sublinieze cât de exigenta poate fi munca si 
cum poate influenta viata cuiva. Va trebui sa ilustreze, de asemenea, cât de dificile si dureroase 
pot fi uneori relatiile de munca. Adesea, este folosit în acest scop filmul lui Charley Chaplin 
Modern Times. Dupa o discutie despre munca si relatiile de munca, se explica scopurile si 
avantajele unui program orientat spre munca. 
Aceasta introducere are drept scop sa-i motiveze pe elevi pentru participarea la program. 
  
2. 2.       Activitati în timpul orelor la clasa (acestea pot sa difere în functie de scoala si de 

optiunea din învatamântul secundar superior) 
- -          Limba materna (6 ore): include scrierea unei cereri si a unui Curriculum Vitae (CV), 

efectuarea unui interviu de selectie în clasa, citirea unor texte despre organizatiile industriale. 



- -          Istorie (2 ore): istoria social-economica cuprinzând istoria relatiilor de munca, 
industrializarea etc. 

- -          Limbi straine (4 ore): stabilirea unei întâlniri pentru interviu, o conversatie telefonica, citirea 
unui text tehnic etc. 

- -          Geografie (2 ore): geografia economica a zonei. 
- -          Etica (3 ore): discutarea ideii satisfactiei oferite de cariera, a stresului, a succesului si a 

ambitiei. 
- -          Stiinte (4 ore): discutarea regulilor de protectie a muncii în scoala si referiri la mediul 

înconjurator, controlul calitatii. 
  
3. 3.       Activitati specifice (extrascolare) 

- -          Explorarea carierei (3 ore) efectuata de coordonatorul clasei sau de consilier: familiarizarea 
cu terminologia specifica din relatiile de munca (ocupatie, loc de munca, functie, pozitie, relatii 
interne - externe etc.). 

- -          Organizare practica (6 ore) tinuta de coordonatorul de an sau de consilier: toti participantii 
primesc un caiet cu informatii asupra modului în care sa-si stabileasca întâlnirile, un set de reguli 
în legatura cu ceea ce trebuie facut în caz de accident etc. Caietele sunt distribuite la începutul 
programului. Anumite parti din aceste caiete trebuie completate în timpul unora dintre activitatile 
de la orele de clasa pe obiecte (vezi mai sus). Se discuta sarcina care trebuie îndeplinita pe 
parcursul stagiului, precum si raportul care trebuie întocmit la sfârsitul perioadei. 
  

• •         Feedback. 
Caietul de lucru si raportul scris sunt înapoiate coordonatorului de an de studii sau consilierului la 
începutul urmatorului an scolar. Coordonatorul organizeaza câteva sedinte extrascolare pentru 
discutii de grup, dând [U6]astfel posibilitatea participantilor sa-si împartaseasca experientele cu 
colegii de generatie. Importanta sesiunilor de evaluare consta în posibilitatea de a obtine 
informatii direct de la sursa despre experienta diverselor sectii si grupuri de profesii. 

  
  

Orientarea catre piata fortei de munca  
(filiera tehnologica si cea vocationala) 

  
Elevii din cadrul învatamântului tehnologic si vocational nu au nevoie de foarte mult sprijin 

pentru a gasi informatii legate de cariera lor si de programele educationale. Asa cum s-a spus mai sus, 
acestia au posibilitati ample de a strânge informatiile necesare. Cu toate acestea, exista anumite 
aspecte care nu se bucura întotdeauna de suficienta atentie. Acestea sunt legate de problema obtinerii 
un loc de munca, de relatiile de la locul de munca, de drepturile si îndatoririle unui angajat, de 
consecintele faptului ca nu mai esti elev, ci membru al societatii persoanelor adulte. De asemenea, nu 
se discuta suficient de des subiectul începerii unei eventuale cariere pe cont propriu. 

Scolile ar trebui sa organizeze pentru elevii care se afla în ultimii doi ani de liceu doua tipuri de 
activitati: un Proiect tematic referitor la piata fortei de munca si un Seminar al absolventilor de liceu. 
Seminarul trebuie sa fie considerat un corolar care sa încheie proiectul tematic. 
  
• •         Proiectul tematic referitor la piata fortei de munca 

Pentru acest proiect este nevoie de aproximativ patru saptamâni în timpul semestrului al doilea al 
anului scolar. Cele mai multe dintre activitati sunt incorporate în activitatile obisnuite de la clasa 
si sunt completate de câteva întâlniri extrascolare si vizite în afara scolii. Unele scoli prefera 
totusi, sa organizeze o saptamâna de proiecte tematice, în timpul carora orele obisnuite sunt 
înlocuite prin activitati tematice legate de proiect. Aceasta abordare necesita foarte multa 
planificare si este posibila numai daca sunt incluse toate clasele terminale. 
Exemplul prezentat în lucrarea de fata descrie un proiect care se întinde pe mai multe saptamâni. 
Introducere (2 ore – extrascolare). 
Coordonatorul de an sau consilierul prezinta tema. Pentru aceasta introducere se poate folosi un 
film sau o caseta video (vezi mai sus). În introducere se include si o discutie în grup sau câteva 
explicatii cu privire la program. 
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Sesiune informativa (10 - 12 ore – în cadrul programului). 
Profesorii de obiecte îsi asuma raspunderea pentru aceste sesiuni informative, desi coordonatorul 
de an de studiu poate fi implicat si el în anumite privinte. Aceste activitati trebuie sa includa, 
întotdeauna, activitati practice. Este recomandabil, de asemenea, sa fie invitati si fosti absolventi 
ai scolii. Acestia pot servi ca model pentru elevi si impactul lor este uneori mai important decât 
impactul specialistilor sau al expertilor externi. 
Schema tipica a unor astfel de sesiuni este urmatoarea: 
- Sa lucrezi ca angajat: 
Aceasta presupune informatii despre serviciile de sprijin social (de ex., Agentia Nationala / 
Judeteana de Ocupare si Formare Profesionala, sindicate, companiile de asigurare etc.) si despre 
regulamente si proceduri. Trebuie sa se acorde atentie drepturilor juridice si, în general, 
reglementarilor de ordin legal referitoare la salariati. Aceasta activitate devine atragatoare pentru 
participanti, daca au posibilitatea de a exersa anumite lucruri, cum ar fi completarea unor 
formulare (pentru a se înregistra la oficiile pentru plasarea fortei de munca, pentru a intra într-o 
organizatie etc.) sau daca pot sa relateze întâmplari legate de acest subiect pe care le-au auzit de la 
fosti absolventi. Uneori poate fi invitat si un fost absolvent sa participe la sesiunea de discutii. 
- Sa lucrezi ca întreprinzator: 
Aici sunt necesare informatii despre regulamente, organizatii profesionale, servicii de sprijin. 
Cum sa se finanteze o astfel de întreprindere etc. Se pot organiza si vizite la întreprinderi mici. 
Fostii absolventi pot servi ca sursa de informatii si ca model de urmat. 
- Munca temporara: 
Se dau explicatii cu privire la avantaje si dezavantaje. Cum sa gasim un loc de munca provizoriu? 
- Finantare si asigurari: 
Explicatii cu privire la serviciile bancare, împrumuturi etc. Discutia va trebui sa fie deschisa cu 
avantajele si pericolele unor institutii financiare. Se vor da, de asemenea, anumite indicatii cu 
privire la activitatea de asigurare, de exemplu, asigurarile de sanatate (ce acopera si ce nu acopera 
acestea), alt tip de asigurari legate de situatia în care devii persoana independenta sau locuiesti 
singur (în special, în legatura cu asigurarea vehiculele cu motor). Un anumit tip de activitate poate 
fi cererea de informatii de la reprezentantii sau organizatiile locale si analizarea brosurilor si 
informatiilor adunate. 
- Serviciile de sprijin: 
Se ofera informatii cu privire la serviciile de sprijin local si public, precum si la cele particulare. 
Scopul este acela de a-i face constienti pe elevi de existenta acestor servicii si de genul de sprijin 
pe care îl ofera. 
- Activitati de îndrumare (8 ore – extrascolare): 
Aceste activitati ar trebui efectuate, de preferinta, de cineva cu experienta în domeniul consilierii, 
deoarece activitatile respective vor influenta atitudinile, asteptarile si imaginea despre sine a 
fiecaruia. 
- Timpul liber: 
Subiectul utilizarii timpului liber în mod constructiv este extrem de important, mai ales ca uneori 
poate exista un grup relativ mare de participanti confruntati cu somajul. În acest cadru poate fi 
prezentata problema diferitelor roluri posibile în viata si modul în care se influenteaza unul pe 
altul. Trebuie abordata, de asemenea, problema modului în care somajul influenteaza atitudinile si 
motivatiile. Este o ocazie de explorare a posibilitatilor de îmbinare a studiului (în învatamântul 
seral) cu munca. Este esential sa se poarte o discutie în legatura cu avantajele si dezavantajele 
educatiei extrascolare si în acest scop este bine sa fie invitat un fost absolvent care sa vorbeasca 
despre propria experienta si despre modul în care a profitat de educatia suplimentara. 
- Cum sa obtii un loc de munca: 
Cum si unde sa gasim anunturi pentru locuri de munca în ziare sau în alte locuri, cum sa scriem 
cererile si CV-urile, interviurile de selectie, testarile etc. Aceasta parte a programului este 
orientata, în special, catre actiune si trebuie sa fie construita în jurul unui caiet de lucru. 
Activitatile sunt comparabile cu ceea ce se face în cadrul Programului de Orientare pentru Munca 
(vezi mai sus). 
  

• •         Seminarul absolventilor 



Este vorba de o zi întreaga de întâlniri cu un grup de specialisti externi sau experti care reprezinta 
Agentia Nationala / Judeteana de Ocupare si Formare Profesionala, un sindicat, o companie de 
asigurari de sanatate, o banca, o companie de asigurari etc. Evident, reprezentantii locali ai 
acestor institutii sunt obisnuiti cu astfel de întâlniri si vor trimite aici exact persoanele cu care, 
eventual, absolventii vor avea de-a face mai târziu.  
Aceasta zi este organizata, de regula, în semestrul al doilea pentru toate clasele terminale. Ziua 
este organizata ca o conferinta, cu activitati cuprinse între orele 9.00 - 12.00 si apoi 13.00 - 17.00, 
la care specialistii prezinta de sase ori aceleasi informatii pentru un alt grup de elevi. Este de 
preferat ca acestia sa fie împartiti în grupuri mici de maximum 15- 20 de persoane, care sa se 
roteze de la un specialist la altul. Aceasta permite organizarea unor seminare cu sase specialisti 
straini si cu participarea a maximum 120 de elevi.  
Evident, trebuie sa se respecte un program foarte strict si fiecare grup trebuie sa aiba o schema 
foarte clara cum sa se mute de la o sesiune la alta. Cel mai bine este sa se repartizeze fiecarui 
specialist extern câte o sala de clasa în care îsi poate organiza o mica expozitie si va face o scurta 
prezentare, urmata de întrebari si raspunsuri. Fiecare grup va avea la dispozitie 45 de minute 
pentru fiecare sesiune. Urmatoarele 15 minute vor fi folosite ca pauza si pentru a se muta dintr-o 
clasa în alta, la alt specialist sau pentru a avea contacte individuale cu fiecare specialist. Ultima 
ora a zilei este optionala si poate fi folosita pentru ca elevii sa se mute, în mod liber, de la un 
specialist la altul sau pentru a stabili contacte personale. 
Seminarul este pregatit în timpul Proiectului tematic pentru piata fortei de munca. Pregatirea 
elevilor este esentiala pentru a maximiza beneficiile participarii la o astfel de activitate. Ei trebuie, 
de asemenea, sa fie activi în timpul seminarului[U7] ca atare. Elevilor li se traseaza sarcini 
concrete (de exemplu, li se adreseaza întrebari specifice la care trebuie sa gaseasca raspunsurile, 
de regula, raspunsuri pe care le pot obtine numai daca discuta cu un specialist sau expert extern) 
pentru a li se stimula atentia. În vederea acestei abordari, coordonatorul de an sau consilierul 
trebuie sa pregateasca în prealabil sesiunile cu specialistii externi. Acestia vor trebui sa primeasca 
un exemplar al întrebarilor si al caietului de lucru. Vor trebui informati, de asemenea, cu privire la 
scopurile seminarului si la modul în care este inclus într-un cadru mai amplu de orientare (de 
exemplu, în timpul Proiectului tematic pentru piata fortei de munca). Aceste informatii sunt 
necesare pentru a li se explica foarte clar ce doreste scoala de la ei. 
Informatiile culese de catre elevi si raspunsurile la întrebari sunt discutate, dupa aceea, în grupuri 
mici sub supravegherea coordonatorului de an sau a consilierului. Aceste sesiuni sunt extrascolare 
si pot dura doua ore pentru fiecare grup. 

  
  
  

Concluzii 
  
  

Descrierea programelor de explorare arata clar ca implementarea unor astfel de programe necesita 
un efort considerabil din partea tuturor celor implicati. Programele propuse nu trebuie sa fie 
considerate însa, pe deplin realizabile. Scoala trebuie sa evalueze ce programe si chiar ce parti ale 
programelor ar putea fi cele mai adecvate pentru aceasta situatie deosebita. Nevoile elevilor, situatia 
sociala locala si disponibilitatea resurselor trebuie sa fie cele care sa orienteze deciziile referitoare la 
alegerea unui anumit program.  

Una dintre partile cele mai dificile ale unor astfel de programe este elaborarea caietelor de lucru, a 
manualelor pentru profesori si procurarea cartilor cu exemple de activitati posibile. Acestea exista în 
numar mare si sunt produse pe scara internationala. Arata extrem de interesant si atragator. Acest lucru 
este valabil pentru materialele pe suport de hârtie, înca si mai adevarat pentru cele pe suport electronic 
si multimedia. Multe dintre aceste pachete de informatii îi atrag pe elevi pentru ca sunt interesant 
alcatuite si trezesc interesul tinerilor. 

Folosirea acestor materiale poate rezolva unele dintre problemele legate de elaborarea 
materialelor si sarcina aceasta devine astfel mai usoara. 
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Totusi nu se întâmpla întotdeauna asa. Trebuie sa recunoastem, de la bun început, ca preturile 
unor astfel de materiale pot fi destul de ridicate si depasesc adesea bugetele scolilor. Daca se adopta un 
astfel de sistem pentru a fi folosit cu grupuri mari, el devine o cheltuiala anuala recurenta. Cele mai 
multe dintre aceste materiale nu pot fi utilizate decât daca, pe lânga costurile initiale generate de 
achizitionarea instalatiilor, sunt acoperite apoi si cele necesare pentru consumabile, care trebuie 
achizitionate regulat. 

Dar nu aceasta este problema principala. Mult mai important este faptul ca aceste materiale nu 
sunt întotdeauna adaptate cerintelor scolii. În primul rând, trebuie sa recunoastem ca acest gen de 
materiale se bazeaza pe abordari teoretice care nu se potrivesc întotdeauna cu modelul folosit de 
scoala. În cazul unor materiale este dificil sa se depisteze conceptele teoretice care se afla la baza lor. 
Pe de alta parte, aceste materiale au fost elaborate initial pentru a fi utilizate în anumite culturi si în 
anumite tari, si nu pot fi preluate ca atare în alte conditii. Nu se pune numai problema traducerii 
materialelor în limba locala. Este întotdeauna nevoie ca ele sa fie testate si revizuite în privinta 
eficacitatii si a fiabilitatii lor, daca sunt utilizate într-un mediu nou. Aceasta revizuire si testare cere 
foarte mult timp si este costisitoare, fara a se putea garanta rezultate pozitive în urma folosirii lor si a 
tuturor eforturilor depuse. 

Este mult mai bine ca aceste materiale sa fie utilizate numai ca exemple si surse de idei si sa se 
elaboreze materiale proprii, adaptate la situatia locala, la nevoile si resursele existente. 

Pentru a motiva si a trezi entuziasmul elevilor, materialele simple pot fi la fel de eficiente. 
Trebuie sa fie totusi clar ca aceste materiale nu trebuie întelese de elevi ca o sarcina în care lor le 
revine numai un rol pasiv. 

Caietele de lucru în care ei trebuie numai sa completeze niste chestionare sau sa raspunda la 
anumite întrebari în timp ce stau în banca vor fi considerate foarte asemanatoare cu temele pentru 
acasa de la orele obisnuite. Nu vor sesiza diferenta dintre o tema la literatura si aceasta explorare a 
carierei. 

Caietele de lucru trebuie sa-i stimuleze sa joace un rol activ, sa discute cu oamenii, sa faca 
anumite lucruri, sa discute cu colegii de vârsta sau cu alte persoane asupra anumitor chestiuni etc. 
Elevii, în special adolescentii, sunt dornici sa vorbeasca despre ei însisi, sa afle ce gândesc altii despre 
ei; doresc sa exploreze lumea. Ceea ce nu doresc însa, este sa se simta controlati de adulti. Doresc sa 
aiba sentimentul ca pot lua decizii si ca tin lucrurile sub controlul lor. 

Cheia succesului programelor de explorare consta tocmai în asigurarea acestui sentiment. Toti cei 
care sunt implicati în astfel de programe trebuie sa aiba în permanenta în vedere acest lucru. 
  



  
  

Întrebari de autoevaluare 
  
  
1. 1.       Care sunt scopurile explorarii mediului? 
2. 2.       Reflectati asupra câtorva dintre chestiunile cheie care trebuie sa fie luate în considerare când 

se elaboreaza programe de explorare a mediului. 
3. 3.       Care sunt cele trei stadii principale ale activitatii pe parcursul desfasurarii acestui gen de 

programe? 
4. 4.       Cui trebuie prezentata întotdeauna, o activitate de explorare a mediului înainte de a o putea 

începe? 
5. 5.       Ce importanta prezinta ziua de explorare pentru elevii din gimnaziu? 
6. 6.       De ce trebuie inclusa explorarea carierei ca parte a unor activitati obisnuite de clasa la nivelul 

învatamântului secundar superior? 
7. 7.       Cum trebuie sa fie pregatitii copiii pentru un stagiu într-o întreprindere? Si de ce este acest 

lucru important? 
8. 8.       Cum puteti pregati un seminar pentru absolventi? 
9. 9.       Ce importanta au caietele de sarcini si misiunile în programele de explorare? 
10. 10.   Aveti nevoie de programe sofisticate pentru explorarea carierei? 
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Rezumat 
  
  

Fiecare dintre noi avem mai multe roluri în viaţă. Importanţa fiecărui rol poate să difere în mod 
considerabil, în funcţie de stadiul de dezvoltare. În cadrul modulului sunt explicate diferitele roluri, 
modul în care sunt alese aceste roluri şi cum se produc schimbările acestora. 
  
  

Introducere 
  
  

Cele mai multe romane sunt construite în jurul unor personaje. Fiecare personaj joacă un anumit 
rol în intriga romanului. Comportamentul lor prezintă un model mai mult sau mai puţin coerent. 
Modelele se pot modifica uneori, în funcţie de mediul social în care acţionează personajele, deşi 
caracteristicile sale fundamentale rămân aceleaşi. 

În realitate, fiecare individ deţine în societate mai multe poziţii sau roluri. Pentru fiecare din 
aceste roluri, individul prezintă un model mai mult sau mai puţin coerent de comportament, care este 
caracteristic pentru rolul respectiv şi care ia în considerare normele sociale şi aşteptările celorlalţi în 
privinţa comportamentului de rol. Pe lângă aceasta,  individul are şi o concepţie proprie cu privire la 
ceea ce este corespunzător rolului şi îşi dezvoltă un stil personal pentru a face faţă situaţiilor care îi 
afectează comportamentul-rol. În funcţie de discrepanţele dintre interpretarea personală şi aşteptările 
mediului, individul va primi răspunsuri / un „feedback” (sub formă de recompense sau pedepse) de la 

http://ospzd.ise.ro/Ro/module/7.htm#_Toc515776181#_Toc515776181�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/7.htm#_Toc515776181#_Toc515776181�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/7.htm#_Toc515776182#_Toc515776182�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/7.htm#_Toc515776182#_Toc515776182�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/7.htm#_Toc515776183#_Toc515776183�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/7.htm#_Toc515776183#_Toc515776183�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/7.htm#_Toc515776184#_Toc515776184�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/7.htm#_Toc515776184#_Toc515776184�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/7.htm#_Toc515776185#_Toc515776185�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/7.htm#_Toc515776185#_Toc515776185�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/7.htm#_Toc515776186#_Toc515776186�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/7.htm#_Toc515776186#_Toc515776186�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/7.htm#_Toc515776187#_Toc515776187�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/7.htm#_Toc515776187#_Toc515776187�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/7.htm#_Toc515776188#_Toc515776188�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/7.htm#_Toc515776188#_Toc515776188�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/7.htm#_Toc515776189#_Toc515776189�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/7.htm#_Toc515776189#_Toc515776189�


ceilalţi. Acest feedback va influenţa modul în care individul îşi va adapta comportamentul său de rol şi 
va contribui la perfecţionarea acestuia. 
  
  
  

Durata de viaţă şi rolurile din timpul vieţii 
  
  

Individul deţine mai multe roluri în societatea contemporană. Rolul lui în muncă este numai unul 
dintre acestea. Iniţial, orientarea şi consilierea profesională s-au concentrat pe acest unic rol, lăsând 
neatinse celelalte roluri pe care le îndeplineşte individul. În ultima vreme, cercetătorii şi practicienii au 
devenit conştienţi de faptul că rolul în muncă nu poate fi separat de alte roluri. De exemplu, gradul de 
angajare a două persoane care au acelaşi loc de muncă va fi influenţat de rolul acestora în familie. O 
femeie căsătorită având şi doi copii va avea probabil o concepţie diferită despre importanţa profesiei 
sale, comparativ cu o femeie necăsătorită care locuieşte cu părinţii. Cercetătorii au acum tendinţa de a 
utiliza termenul de carieră cu referire la toate rolurile pe care le joacă o persoană pe parcursul vieţii. 
Aceasta a dus, în cazul modelului durata de viaţă, spaţiul de viaţă al lui Donald Super, la 
recunoaşterea faptului că o carieră trebuie definită ca o „îmbinare de secvenţe de roluri jucate de un 
individ în timpul întregii sale vieţi“. 

Modelul duratei de viaţă şi spaţiului de viaţă, elaborat de Super, identifică şase roluri importante: 
copil, elev/student, lucrător, cetăţean, persoană în timpul său liber şi familist. Acest ultim rol 
poate fi subîmpărţit în trei subroluri: soţ/soţie, susţinător al familiei, părinte. Viaţa individului este 
structurată în jurul acestor roluri. Determinanţii personali (factorii psihologici şi biologici) şi cei 
situaţionali (factorii socio-economici şi istorici) vor influenţa alegerea şi dezvoltarea acestor roluri, 
performanţele într-un anumit rol sau dezangajarea din acesta. 

De regulă, numai două sau trei roluri deţin un loc central, în timp ce celelalte sunt fie absente, fie 
reprezentate într-o măsură mai mică. Importanţa rolurilor depinde şi de mediu şi de nivelul de 
dezvoltare a personalităţii respective. De exemplu, un student va considera că rolurile lui principale 
sunt cele de student, de persoană care îşi petrece timpul liber şi de tânăr. După absolvire, acelaşi 
individ va intra în rolurile de lucrător, familist şi cetăţean. Totuşi, aceasta depinde de timpul şi locul 
în care trăieşte acest student, deoarece în anumite societăţi situaţia poate fi diferită. De exemplu, în 
unele ţări, majoritatea studenţilor sunt căsătoriţi; pentru ei, rolul de familist este deja esenţial şi 
înlocuieşte în mod corespunzător pe acela de tânăr. Chiar şi rolul de petrecere a timpului liber poate 
deveni minim şi înlocuit cu acela de lucrător, deoarece studentul trebuie să îşi câştige existenţa. 
  

Este clar că structura de viaţă (constelaţia de roluri) este influenţată de dinamica dezvoltării 
carierei şi diferă de la un individ la altul şi în cazul aceluiaşi individ de-a lungul ciclului de 
dezvoltare. Recunoaşterea existenţei diferitelor roluri ridică problema importanţei relative a rolurilor. 
În special, în cadrul orientării carierei este vorba despre importanţa deosebită pe care o dobândeşte 
rolul de lucrător în raport cu celelalte roluri din viaţă. 
  

Donald Super şi echipa lui de la „Work Importance Study“ (Cercetarea Importanţei Muncii) a 
rezolvat această chestiune introducând conceptul de proeminenţa rolului, care poate fi definit ca 
„importanţa şi proeminenţa unui rol în raport cu alte roluri importante din viaţă“. Proeminenţa rolului 
se reflectă în comportament, atitudini şi cunoştinţe legate de un anumit rol. 

Pentru fiecare dintre roluri trebuie să fie luate în considerare trei aspecte: 
• •        participarea la rol: reflectarea bugetului de timp şi a efortului dedicat unui anumit rol; 
• •        angajarea faţă de un anumit rol: implicarea afectivă într-un rol; 
• •        orientarea faţă de rol: cunoştinţele şi înţelegerea rolului. 
Aceste componente pot fi văzute ca aspecte independente ale rolului. Implicarea afectivă într-un 

un rol (angajarea) poate exista fără o bună cunoaştere sau înţelegere a rolului (orientare). În ciuda 
ataşamentului sentimental, participarea efectivă la rol poate fi limitată din cauza situaţiei în care 
trăieşte individul. Invers, o implicare în rol fără ataşament afectiv şi fără înţelegere este, de asemenea, 
posibilă. 



  
În cazul elevilor de liceu, se pot defini şase roluri importante, după cum urmează: 
Adolescent: îşi petrece timpul cu cei de aceeaşi vârstă, în relaţia cu părinţii se simte dependent de 

aceştia, are nevoie de sprijin etc. 
Elev: alege o anumită filieră de studiu, merge la şcoală, se pregăteşte pentru ore, studiu formal sau 

informal (la şcoală, acasă), efectuează temele pentru acasă etc. 
Lucrător: activităţi care aduc un venit sau un profit, la un loc de muncă sau ca liber profesionist. 
Cetăţean: activităţi în organizaţii comunitare, cum ar fi cluburi de tineret, Crucea Roşie, 

organizaţii de servicii sociale, organizaţii de cartier etc. 
Petrecerea timpului liber: participarea la activităţi sportive, privitul la televizor, hobby-uri, 

cinematograf, teatru, lecturi, petrecerea timpului cu prietenii sau cu familia. 
Familist: curăţenie în casă, pregătirea mesei, cumpărături, îngrijirea membrilor familiei (copii mai 

mici, bunici etc.). 
  

Pentru a evalua importanţa rolurilor, se pot pune următoarele tipuri de întrebări: 
Participare: Ce faci în prezent sau ce ai făcut în ultima vreme? Cât timp petreci cu această 

activitate? 
Implicare afectivă: Ce simţi în legătură cu aceasta? 
Orientare: Ce ştii despre această activitate? Ce oportunităţi vezi în legătură cu aceasta? 

  
  
  

Alegerea rolurilor 
  
  

Alegerea rolurilor şi luarea deciziilor devin chestiuni problematice ori de câte ori individul îşi 
asumă un rol nou, îl dezvoltă pe cel avut sau anticipează tranziţia spre alt rol. Evident, procesul 
decizional şi opţiunile referitoare la rol sunt influenţate de contextul în care individul activează.  
Factorul socio-economic poate determina proeminenţa rolului. În anumite cercuri, rolul de lucrător 
este considerat esenţial şi situat cu mult înaintea rolului de elev/student. Acelaşi lucru este valabil dacă 
se iau în considerare aspecte culturale sau etnice. 
  

Există mai multe niveluri în procesul de alegere a rolurilor: 
La nivelul de bază se alege tipul de rol. Acest proces este influenţat de caracteristicile de 

personalitate şi preferinţe, dar şi de mediu. 
Al doilea nivel este legat de evaluarea importanţei rolului. Aceasta se face în funcţie de 

cuantumul de timp investit în exercitarea rolului respectiv. 
Al treilea nivel se centrează pe gradul de adaptare. Aceasta se referă la măsura în care individul 

îşi adaptează rolul la propriile preferinţe, capacităţi şi concepţie despre rol. Aici poate fi inclusă şi 
adaptarea caracteristicilor (preferinţelor) personale la cerinţele rolului.  

Al patrulea nivel se referă la stilul de a exercita rolul. Cum îţi joci rolul: cu un angajament deplin, 
crezi în el sau este numai o executare a regulilor, aşa cum se aşteaptă de la tine.  
  

Parcurgerea acestor niveluri trebuie să conducă la o constelaţie satisfăcătoare de roluri. O alegere 
eficace presupune autocunoaşterea şi cunoaşterea caracteristicilor fiecărui rol. Acest fapt nu este uşor 
de realizat. Contribuţia esenţială a consilierilor şi a profesorilor este să ofere elevilor feedback, pentru 
a-i sprijini în procesul cunoaşterii de sine şi cunoaşterii rolurilor. 



Schimbarea rolurilor 

Schimbarea rolurilor poate fi rezultatul unui proces iniţiat de individ sau rezultatul unei schimbări 
a mediului. 

Schimbarea de rol legată de modificarea contextului depăşeşte posibilităţile de control ale 
individului. O astfel de schimbare reprezintă un proces lent şi duce, întotdeauna, la incertitudine cu 
privire la modul în care trebuie jucat noul rol. De exemplu, în momentul de faţă, familiile în care ambii 
soţi lucrează sunt în plină frământare. Femeile dintr-o astfel de familie, deşi sunt pe deplin angajate în 
propria carieră, îndeplinesc şi cea mai mare parte a rolului de familist. Soţii lor, deşi sunt adesea de 
acord cu carierele soţiilor şi sprijină aspiraţiile lor profesionale, îşi găsesc foarte greu timp pentru 
treburile casnice şi nu le împart întotdeauna cu soţiile. Această situaţie creează probleme. Nu mai este 
clar pentru cei doi parteneri care sunt rolurile lor în familia cu doi salariaţi. 
  

Acelaşi gen de dificultăţi apare şi atunci când un individ trebuie să îşi schimbe rolul. Renunţând 
la un rol şi înlocuindu-l cu altul, trece printr-o perioadă de rezolvare a unor probleme, de inovaţie, 
modificare şi depăşire a sentimentului de rezistenţă la schimbare. Este o perioadă de instabilitate şi de 
îngrijorare. 
  

Pentru consilieri şi profesori trebuie să fie clar faptul că elevii în perioada de tranziţie vor avea 
nevoie de timp şi de sprijin pentru a se pregăti şi pentru a se adapta la noi roluri. De asemenea, 
sprijinul nu trebuie să se limiteze la problema legată de un anumit rol, ci şi la structurile valabile 
pentru întreaga viaţă şi la toate rolurile corespunzătoare acestora. 

Jocul de rol 

Conceptul de rol îl leagă pe individ de matricea socială în care funcţionează. Din acest motiv, 
jocul de rol include aspecte individuale şi colective, interne şi externe. 
  

Criteriul cheie de evaluare este eficacitatea şi satisfacţia oferită de modul în care este îndeplinit 
rolul. Întrucât individul şi mediul (acesta putând fi format din alţi indivizi) nu au aşteptări şi judecăţi 
congruente, evaluarea jocului de rol este dificilă. Individul poate avea impresia că a interpretat bine un 
rol, în timp ce mediul vede rolul respectiv ca pe o performanţă nesatisfăcătoare. 
  

Evaluarea jocului de rol este determinată de: 
• •        variabilele personale, cum ar fi aşteptările şi percepţiile individului cu privire la 

propriile calităţi şi capacităţi; 
• •        angajarea afectivă; 
• •        participarea activă; 
• •        posesia cunoştinţelor relevante; 
• •        eficacitatea interpretării; 
• •        satisfacţia dobândită de pe urma rolului îndeplinit; 
• •        satisfacţia oferită de alegerea rolului, legată de echilibrul între ceea ce dai şi ceea ce 

primeşti. 
  

Problema este însă că individul îndeplineşte mai multe roluri în acelaşi timp. Aceasta poate duce 
la situaţia în care obţinerea satisfacţiei şi eficacităţii într-un rol poate influenţa satisfacţia şi eficacitatea 
în interpretarea altui rol. Consilierii cunosc foarte bine fenomenul de nemulţumire dintr-un anumit rol, 
care se răsfrânge în insatisfacţia din alt rol. De exemplu, la elevi, nemulţumirea cauzată de rolul de 
copil poate afecta rolul de elev şi poate crea o situaţie şcolară neplăcută. 



  
Din acest punct de vedere, practicienii ar trebui să încerce să evalueze calităţile clienţilor pentru 

toate rolurile importante din viaţa acestora şi să le evalueze performanţele jocului de rol atât din 
perspectivă internă, cât şi externă. 

Dezangajarea din rol 

Dezangajarea din rol se referă la procesul de diminuare a investiţiilor într-un rol care duce, în 
ultimă instanţă, la renunţarea totală la acesta. 
  

Procesul de dezangajare este uşor şi adesea poate fi o experienţă pozitivă, un fel de sentiment de 
uşurare, atunci când individul: 

• •        este nemulţumit de performanţele sale în rolul actual şi în structura sa de viaţă; 
• •        consideră că perspectiva unui rol nou şi a unei noi structuri de viaţă este atrăgătoare;  
• •        este sigur că va putea face faţă unui rol nou şi unei noi structuri de viaţă; 
• •        speră să se simtă mai bine într-o nouă structură de viaţă şi într-un mediu nou. 

  
În aceste condiţii, dezangajarea devine posibilă şi procesul de pregătire pentru tranziţie este 

fezabil. Cu toate acestea, dacă una dintre condiţiile menţionate mai sus nu este îndeplinită, se va 
ajunge la dificultăţi în dezangajare, ba chiar la instalarea unui sentiment de insatisfacţie, asociat cu 
apatia în luarea unei decizii etc. Ceea ce este şi mai grav într-o astfel de situaţie este ca individul să 
intre în noul rol cu sentimentul că nu posedă calităţile şi resursele necesare. În acest caz, va îndeplini 
în noul rol sarcini şi comportamente satisfăcătoare dar nu foarte necesare, ba uneori disfuncţionale, 
specifice rolului anterior. Această conduită este marcată de sindromul bagajului. 
  

Consilierii şi profesorii trebuie să se asigure că la sfârşitul învăţământului secundar elevii sunt 
bine pregătiţi pentru tranziţia către învăţământul superior sau către piaţa forţei de muncă. În ambele 
cazuri, elevii trebuie să simtă că a venit timpul să îşi schimbe rolurile, să îşi vadă noul rol (student sau 
lucrător) ca o alternativă atrăgătoare în locul rolului de până atunci şi să fie siguri că vor fi capabili să 
facă faţă acestui nou rol (imaginea pozitivă despre sine). 



  
  
  

Concluzii 
  
  

Conceptele de rol din timpul vieţii, structură a vieţii şi rol predominant sunt folositoare în 
înţelegerea procesului de dezvoltare a carierei şi a problemelor legate de luarea deciziei. 
  

În general, se acceptă ideea că oportunităţile în carieră variază în funcţie de individ, roluri şi 
context. Dar şi deciziile în legătură cu modul de interpretare a unui anumit rol (nivelul de angajare şi 
de participare), de adaptare la cerinţele rolului (adaptarea rolului sau a individului) şi trecerea de la un 
rol la altul (preluarea unui rol nou, renunţarea la roluri demodate) sunt momente de tensiune şi 
incertitudine, care pot necesita intervenţia consilierilor. Analiza structurii de viaţă şi a importanţei 
rolului poate dezvălui probleme fundamentale, care se pot acutiza în anumite momente de schimbare. 
De exemplu, nehotărârea unui elev la sfârşitul liceului se poate explica prin ataşamentul faţă de rolul 
de copil şi prin temerea de a nu-şi dezamăgi părinţii. 
  

Este esenţial pentru consilieri să aibă o evidenţă a structurii de viaţă a elevilor şi a performanţei în 
toate rolurile care pot fi importante pentru elev, în fiecare moment în care este de aşteptat o schimbare. 
Consilierul trebuie să ştie cum au fost alese fiecare dintre roluri şi cum sunt îndeplinite. Această 
analiză include o bună înţelegere a participării, a angajamentului şi orientării pentru fiecare dintre 
rolurile importante. Procesul dezangajării din rol trebuie supervizat cu grijă. Elevii trebuie ajutaţi să 
accepte schimbarea de roluri, necesară pentru a se maturiza şi a beneficia de un alt context şi de alte 
structuri de viaţă. Elevii trebuie să exploreze noul rol şi cerinţele acestuia, să îşi dezvolte încrederea că 
vor fi capabili să facă faţă acestui nou rol cu succes, deoarece posedă calităţile şi cunoştinţele 
necesare. 
  
  



  
  
  

Întrebări de autoevaluare 
  
  
1. 1.       Identificaţi câteva roluri pe care le poate juca cineva în timpul vieţii. 
  
2. 2.       Ce niveluri se pot distinge în procesul de alegere a rolului? 
  
3. 3.       Ce iniţiază o schimbare de rol? 
  
4. 4.       Cum poate o persoană să-şi evalueze propria performanţă? 
  
5. 5.       În ce condiţii se poate produce o dezangajare din rol? 
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Rezumat 
  
  

Acest modul îşi propune să trateze, într-o formă succintă, principalele consecinţe ale trecerii de la 
economia planificată la economia de piaţă. 

Totodată, urmăreşte evidenţierea celor mai importante reglementări privind piaţa muncii: cele 
vizând măsurile pasive de ocupare a forţei de muncă (ajutorul de şomaj, alocaţia de sprijin, ajutorul de 
integrare profesională, compensaţiile pentru concedieri colective) şi prevederile referitoare la măsurile 
active – programe de formare profesională (cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare sau alte 
forme de pregătire adresate atât şomerilor, cât şi persoanelor ocupate), servicii de informare şi 
consiliere, de consultanţă şi mediere, precum şi diverse acţiuni menite să faciliteze crearea şi ocuparea 
de noi locuri de muncă (subvenţionarea salariilor absolvenţilor învăţământului profesional, special, 
liceal şi superior, scutirea de taxe fiscale şi sociale, credite cu dobânzi reduse în scopul creării şi 
dezvoltării de întreprinderi mici şi mijlocii în sectorul producţiei materiale, al serviciilor şi turismului 
şi pentru întreprinderile care creează noi locuri de muncă, ajutor pentru iniţierea unei afaceri, 
consultanţă antreprenorială, târguri de locuri de muncă, incubatoare de afaceri etc.). 

Cuprinde, de asemenea, informaţii privind instituţiile pieţei muncii: instituţiile cererii şi ofertei de 
forţă de muncă, instituţii ale echilibrului forţei de muncă (guvern, sindicate, patronat, organizaţii cu rol 
în domeniul politicilor active şi pasive, cu funcţii de control al aplicării legislaţiei muncii şi 
corectitudinii raporturilor de muncă, formare, informare, mediere, plasare), instituţii ale protecţiei 
sociale. 

Sunt prezentate şi principalele tendinţe privind ocuparea forţei de muncă şi şomajul: rata de 
ocupare şi rata şomajului, şomajul de lungă durată, grupurile cu cel mai mare risc de şomaj etc. 
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Prin prezentarea aspectelor menţionate se încearcă să se atragă atenţia asupra relaţiei care trebuie 
să existe între dinamica pieţei muncii şi activitatea de orientare şcolară şi profesională, asupra 
contribuţiei pe care aceasta o poate avea la reducerea fenomenului şomajului, la inserţia profesională 
reuşită a tinerilor, la creşterea satisfacţiei muncii, la sporirea interesului pentru dezvoltarea propriei 
cariere. 
  
Consecinţe ale trecerii de la economia planificată la economia de piaţă 

  
În perioada anterioară anilor '90, aproape întreaga economie era etatizată, mai puţin de 13% 

aparţinând sectorului privat. Producţia industrială era concentrată în unităţi supradimensionate, situaţie 
care genera un grad ridicat de rigiditate, dificultăţi majore de adaptare la noile evoluţii înregistrate în 
ţările dezvoltate. 

Se manifesta, totodată, o motivaţie redusă pentru muncă, alimentată, printre altele, şi de politica 
artificială de „ocupare deplină”, care ascundea totuşi un „şomaj deghizat”. 

Schimbările politice intervenite în 1990 au impus trecerea de la economia planificată la economia 
de piaţă. Într-o primă etapă, acest fapt s-a soldat cu adâncirea efectelor perturbatoare ale 
dezechilibrelor structurale moştenite – în condiţiile în care România era una dintre cele mai sărace ţări 
din sistemul comunist – accentuate de pregătirea insuficientă a clasei politice, de practicarea unui 
management neperformant, ca şi de lipsa de pregătire a populaţiei pentru a acţiona în condiţiile 
mecanismelor de piaţă. Multiplele probleme cu care se confruntă economia românească şi în prezent 
se datorează, printre altele, ritmului lent al reformei pentru care s-a optat în cea mai mare parte a anilor 
de tranziţie. 

Tranziţia la economia de piaţă a produs puternice efecte în planul ocupării forţei de muncă, atât ca 
volum, cât şi ca structură, eficienţă şi comportament. Criza ocupării apare încă de la începutul anilor 
'90, fiind consecinţa declinului economic. Acesta se manifestă mai pregnant în primii ani; din 1992 
apar anumite semne de însănătoşire parţială, pentru ca în 1996 să se înregistreze o a doua „cădere” a 
economiei, tendinţă care diferenţiază România de alte ţări aflate în stadiul economiei de tranziţie 
(Ungaria, Polonia, Slovenia) şi care se situează pe o curbă ascendentă. 

Prăbuşirea economiei planificate, scăderea dramatică a performanţelor sale au condus la reacţii 
ale pieţei forţei de muncă nu numai în ceea ce priveşte reducerea numărului de locuri de muncă, dar şi 
a salariilor reale. Astfel, deşi încă la nivelul anului 1990 veniturile salariale reale din România erau 
printre cele mai scăzute din Europa, acestea s-au redus în continuare, ajungând să reprezinte, în 
prezent, mai puţin de 60% din cele corespunzătoare anului de referinţă. Faptul a condus la deteriorarea 
continuă a condiţiilor de viaţă pentru categorii de populaţie din ce în ce mai numeroase, multe 
gospodării trăind astăzi sub pragul minim de sărăcie. 

Prin impactul său economic şi social de durată, criza ocupării forţei de muncă reprezintă o zonă 
de acumulare a unor stări conflictuale care ameninţă coeziunea socială. 

Principalele forme de manifestare a crizei, asupra cărora vom reveni, sunt: 
• •       scăderea populaţiei ocupate; 
• •       precarizarea ocupării şi accentuarea proceselor de subocupare; 
• •       sporirea numărului de persoane care desfăşoară o activitate secundară; 
• •       apariţia unei categorii de forţă de muncă exclusă de pe piaţa muncii – persoanele 

descurajate, care nu mai pot fi considerate resurse de muncă, proces care se cronicizează. 
  
  
  

Precizări conceptuale 
  
  

Studiile şi analizele privind piaţa muncii operează cu o serie de concepte adaptate criteriilor 
standard recomandate de Biroul Internaţional al Muncii (BIM), cele mai importante dintre acestea 
fiind explicitate1

                                                 
1[1] Pentru explicitarea conceptelor s-a utilizat ca sursă Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării 

[1] în continuare. 



Populaţia activă cuprinde toate persoanele care furnizează forţa de muncă disponibilă pentru 
producţia de bunuri şi servicii, incluzând populaţia ocupată şi şomerii. 

Populaţia ocupată cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste, care desfăşoară o activitate 
economică sau socială producătoare de bunuri sau servicii, în scopul obţinerii unor venituri sub formă 
de salariu, plată în natură sau alte beneficii. 

Program de lucru complet: programul aferent unei norme întregi, aşa cum este prevăzut prin 
contractul colectiv de muncă (durata normală). 

Programul de lucru parţial: programul a cărui durată prevăzută prin contractul individual de 
muncă este semnificativ mai mică decât durata normală. 

Persoane subocupate: persoanele care au un loc de muncă, dar au lucrat – independent de voinţa 
lor – mai puţin decât durata obişnuită de lucru şi care doresc şi caută să lucreze mai multe ore. 

Şomerii – în sens BIM – sunt persoanele de 15 ani şi peste, care îndeplinesc simultan următoarele 
condiţii: nu au un loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul obţinerii de venituri, sunt în 
căutare unui loc de muncă utilizând diferite metode pentru a-l găsi (înscrierea la Agenţiile de Ocupare 
a Forţei de Muncă sau la agenţii particulare de plasare, iniţierea de demersuri pentru a începe o 
activitate pe cont propriu, publicarea de anunţuri şi răspuns la anunţuri, apelarea la prieteni, rude, 
colegi, sindicate etc.) şi sunt disponibile să înceapă lucrul (în următoarele 15 zile) dacă şi-ar găsi 
imediat un loc de muncă. În aceeaşi categorie sunt incluse: persoanele fără loc de muncă, disponibile 
să lucreze, care aşteaptă să fie rechemate la lucru sau care au găsit un loc de muncă şi urmează să 
înceapă lucrul la o dată ulterioară; persoanele care în mod obişnuit fac parte din populaţia inactivă 
(elevi, studenţi, pensionari), dar care sunt în căutarea unui loc de muncă şi sunt disponibile să înceapă 
lucrul. 

Şomerii înregistraţi: persoanele înscrise la AOFM, indiferent dacă primesc sau nu ajutor de 
şomaj, alocaţie de sprijin sau alte forme de protecţie socială. 

Statut profesional: situaţia unei persoane, în funcţie de modul de obţinere a veniturilor prin 
activitatea depusă. În funcţie de acest criteriu, persoanele ocupate pot fi incluse în următoarele 
categorii: 

• •       salariat – persoana care îşi exercită activitatea pe baza unui contract de muncă într-o 
unitate economică sau socială – indiferent de forma de proprietate – sau la persoane 
particulare, în schimbul unei remuneraţii sub formă de salariu, în bani sau în natură, sub 
formă de comision etc; 

• •       patron – persoana care îşi exercită ocupaţia (meseria) în propria unitate (întreprindere, 
agenţie, atelier, magazin, birou, firmă etc.), pentru a cărei activitate are angajaţi unul sau 
mai mulţi salariaţi; 

• •       lucrător pe cont propriu – persoana care îşi exercită activitatea în unitatea proprie sau 
într-o afacere individuală, fără a angaja vreun salariat, fiind ajutat sau nu de membrii 
familiei, care nu sunt remuneraţi; din această categorie fac parte: întreprinzătorii 
independenţi (vânzătorii ambulanţi, meditatorii, femeile care îngrijesc copii, cărăuşii, 
taximetriştii particulari etc.), liber profesioniştii (artiştii plastici, avocaţii, muzicanţii 
ambulanţi), zilierii ocazionali, colaboratorii care lucrează pe baza unei convenţii civile de 
prestări servicii sau a unei înţelegeri, agricultorii individuali sau care lucrează în asociaţii 
agricole; 

• •       lucrător familial neremunerat – persoana care îşi exercită activitatea într-o unitate 
economică familială condusă de un membru al familiei sau o rudă, pentru care nu primeşte 
remuneraţie sub formă de salariu sau plată în natură (gospodăria ţărănească este considerată 
o astfel de unitate); 

• •       membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative – persoana care lucrează 
fie ca proprietar de teren agricol într-o societate agricolă, fie ca membru al unei cooperative 
meşteşugăreşti, de consum sau de credit. 

Populaţia în vârstă de muncă: persoanele cu vârsta cuprinsă între 15-(60) 65 ani. 
Populaţia inactivă: persoanele care nu sunt ocupate, nu fac parte nici din categoria şomerilor şi 

se află în una din următoarele situaţii: 

                                                                                                                                                         
(AMIGO), Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice. 



• •        elevi sau studenţi; 
• •        pensionari (indiferent de categorie); 
• •        casnice; 
• •        persoane întreţinute de alte persoane ori de stat sau care se întreţin din alte venituri 

(chirii, dobânzi, rente etc.). 
Persoane descurajate: persoanele inactive, disponibile să lucreze şi care sunt în căutarea unui loc de 
muncă, dar nu au întreprins nimic în acest scop; persoane inactive disponibile să lucreze, dar care nu 
caută un loc de muncă din următoarele motive: 

• •        cred că nu există locuri libere sau nu ştiu unde să caute; 
• •        nu se simt pregătite profesional;  
• •        cred că nu vor găsi de lucru din cauza vârstei sau au căutat altădată şi nu au găsit. 

  
  
  
Legislaţia şi reglementările privind piaţa muncii. Măsuri active şi pasive 

de ocupare 

Conform legislaţiei şi practicii europene, protecţia socială reprezintă unul dintre obiectivele 
principale ale politicii sociale, care se bazează îndeosebi, pe sistemul de securitate socială. Sistemul 
securităţii sociale cuprinde: asigurările sociale, alocaţiile familiale, asistenţa socială şi prevederile 
referitoare la sănătatea publică. 

Legislaţia adoptată după 1990 a luat în considerare problemele complexe ale unei categorii de 
populaţie care a devenit tot mai numeroasă – cu unele oscilaţii – de-a lungul perioadei de tranziţie, 
anume şomerii. 

Noile reglementări erau menite să acopere o serie de zone deficitare sub aspect legislativ: în 
primul rând protecţia socială şi reintegrarea profesională a şomerilor; formarea profesională, 
calificarea şi recalificarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Au fost avute în vedere şi 
alte aspecte: instituţionalizarea negocierilor colective; relaţiile colective şi individuale de muncă; 
conflictele de muncă. 

Prevederile care au vizat şomerii fac parte integrantă din sistemul asigurărilor sociale şi cuprind 
compensaţii băneşti, precum şi o serie de măsuri menite să stimuleze ocuparea forţei de muncă. 

Prima categorie se referă la măsurile pasive ale politicii de ocupare şi au ca scop compensarea 
parţială a pierderii venitului obţinut din muncă, drept urmare a intrării în şomaj. Acestea cuprind: 

• •        ajutorul de şomaj, prevăzut pentru primele 270 de zile, după pierderea locului de 
muncă; 

• •        alocaţiile de sprijin, pentru o perioadă ulterioară de 18 luni, dacă cei în cauză nu au 
reuşit să găsească un loc de muncă;  

• •        ajutorul de integrare profesională, similar ajutorului de şomaj şi acordat tinerilor 
absolvenţi ai învăţământului superior, liceal, profesional sau de ucenici.  

De ajutorul de integrare profesională beneficiază: 
• •        absolvenţii învăţământului preuniversitar şi universitar care, într-o perioadă de 60 de 

zile de la absolvire, nu au reuşit să se încadreze în muncă; 
• •        tinerii care înainte de efectuarea stagiului militar nu au fost încadraţi în muncă şi care, 

într-o perioadă de 30 de zile de la data încheierii stagiului militar, nu s-au putut angaja; 
• •        absolvenţii şcolilor speciale pentru handicapaţi, care nu au loc de muncă. 

Tinerii absolvenţi care nu au reuşit să găsească un loc de muncă primesc, după expirarea perioadei în 
care au beneficiat de ajutor de integrare profesională, alocaţie de spijin. 

Persoanele care primesc ajutor de şomaj, alocaţie de sprijin sau ajutor de integrare profesională 
pot beneficia de cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare sau alte forme de pregătire 
profesională. Cheltuielile pe care le implică aceste forme de pregătire sunt acoperite din fondul de 
şomaj. În perioada în care o persoană primeşte ajutor de şomaj, alocaţie de sprijin sau ajutor de 



integrare profesională şi atâta timp cât urmează un curs de calificare, persoana respectivă beneficiază 
şi de alocaţie de stat pentru copii, asistenţă medicală gratuită proprie şi pentru membrii familiei. 

Începând din 1997, la măsurile pasive enumerate mai sus, printr-o serie de acte normative 
(Ordonanţele de Urgenţă nr. 9/1997, 22/1997, 36/1998, 69/1998, 4/1999, 98/1999), se adaugă alte 
măsuri de protecţie socială care vizează persoanele ale căror contracte individuale de muncă sunt 
desfăcute ca urmare a concedierilor colective. Acestea se aplică salariaţilor cu contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată şi care sunt disponibilizaţi prin concedieri colective, efectuate în 
procesele de restructurare, reorganizare, închidere operaţională parţială sau totală a activităţii, 
privatizare sau lichidare, de către societăţi comerciale, companii naţionale, precum şi regii autonome, 
societăţi comerciale ori alte unităţi aflate sub autoritatea administraţiei publice centrale sau locale, 
unităţi şi instituţii finanţate din fonduri bugetare şi extrabugetare (O.U. nr. 9/1997). Primele acte 
normative au vizat anumite categorii de personal disponibilizat (salariaţii din industria mineritului, 
salariaţii Căilor Ferate Române, cei ai regiilor autonome de electricitate RENEL, gaze naturale 
Romgaz şi petrol Petrom ş.a.). Ordonanţa de Urgenţă nr. 98/1998 înlătură unele inechităţi generate de 
reglementările anterioare, menţinând, totuşi, unele diferenţe. 

Protecţia socială a persoanelor disponibilizate prin concedieri colective se realizează prin diferite 
modalităţi, unele având caracter de măsuri active, ponderea cea mai mare revenind, însă, măsurilor 
pasive. Persoanelor disponibilizate li se acordă plăţi compensatorii, care sunt egale cu salariul mediu 
net pe unitate realizat în luna anterioară disponibilizării. Acestea se acordă numai salariaţilor încadraţi 
cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi sunt diferenţiate în funcţie de vechime: 6 salarii 
pentru salariaţii cu o vechime de până la 5 ani, 9 salarii pentru salariaţii cu vechime de 5-15 ani şi 12 
salarii pentru cei cu vechime de peste 15 ani. Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective 
primesc, de regulă, plăţile compensatorii în rate lunare. Ei beneficiază şi de ajutor de şomaj şi alocaţie 
de sprijin după încetarea plăţilor compensatorii. 

Sistemul plăţilor compensatorii capătă un caracter activ – sumele respective fiind acordate în una 
sau două tranşe – în condiţiile în care: 

• •        beneficiarul prezintă o propunere de afaceri în vederea dezvoltării unei societăţi 
comerciale (individual sau în asociere), iniţierii unei activităţi pe cont propriu, 
achiziţionării de inventar agricol; 

• •        beneficiarul se angajează să utilizeze suma respectivă pentru crearea unei asociaţii 
familiale sau pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale (individual sau în asociere). 

Sistemul plăţilor compensatorii implică o serie de efecte negative: reduce motivaţia pentru muncă, 
împovărează economia (în recesiune, cu buget de austeritate), afectează bugetul de asigurări sociale, 
conduce la tensiuni sociale. Chiar efectele pozitive scontate – dezvoltarea mediului de afaceri, 
reconversia industriilor şi resurselor umane ş.a. – se situează mult sub nivelul aşteptărilor, sistemul 
respectiv dovedindu-se relativ ineficient. 

Finanţarea plăţilor compensatorii se realizează din fondul de şomaj, precum şi din surse externe 
rambursabile şi nerambursabile. 

Măsurile active de ocupare cuprind toate activităţile orientate spre crearea de noi locuri de 
muncă şi sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

Principalele măsuri active, care sunt puse în aplicare de Agenţiile Judeţene de Ocupare a 
Forţei de Muncă, coordonate de Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă, sunt: 

• •        calificare şi recalificare; 
• •        mediere şi plasament; 
• •        subvenţionarea unui cuantum din salariu în scopul angajării absolvenţilor; 
• •        credite acordate întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) pentru crearea de noi locuri de 

muncă în vederea angajării şomerilor. 
În scopul diversificării măsurilor active de ocupare, a fost dezvoltată o gamă complexă de 

servicii, care cuprinde:  
• •        servicii de mediere a muncii în vederea corelării cererii şi ofertei de forţă de muncă; 
• •        servicii de orientare şi consiliere în carieră; acestea sunt furnizate atât persoanelor 

aflate la începutul carierei sau pe parcursul vieţii active, cât şi celor care se află în faza 
opţiunii pentru un anumit domeniu de pregătire profesională în cadrul formării iniţiale; 



• •        servicii de intermediere în vederea găsirii unui loc de muncă; 
• •        servicii de consultanţă şi asistenţă în vederea creării şi dezvoltării de afaceri proprii; 
• •        servicii pentru ocupare temporară, de cele mai multe ori în domeniul lucrărilor de 

interes pentru comunitate; 
• •        servicii de formare profesională (calificare, recalificare, policalificare, specializare, 

perfecţionare); 
• •        servicii de asistenţă în scopul reconversiei personalului devenit excedentar ca urmare 

a privatizării, restructurării şi reorganizării întreprinderilor cu capital majoritar de stat, 
regiilor autonome, întreprinderilor cu pierderi; 

• •        servicii pentru acordarea, în condiţii avantajoase, de credite în vederea creării sau 
dezvoltării de IMM-uri, în scopul ocupării persoanelor în căutarea unui loc de muncă; 

• •        servicii pentru stimularea persoanelor fizice şi juridice în scopul angajării cu contract 
individual de muncă, pe o perioadă nedeterminată, a absolvenţilor diferitelor niveluri de 
învăţământ prin subvenţionarea salariului în proporţie de 70% din salariul de bază net la 
data angajării, pe o perioadă de 12 luni (18 luni, în cazul persoanelor handicapate), cu 
obligaţia angajatorilor de a menţine contractul individual de muncă cel puţin 3 ani de la 
data angajării. 

În legătură cu ultima măsură amintită, este de menţionat faptul că, încă din 1992, a fost creat un 
mecanism de stimulare a agenţilor economici în vederea angajării tinerilor absolvenţi (Legea nr. 
87/1992, Ordonanţa Guvernului nr. 32/1994, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/1997). 
Principiul de bază al acestui mecanism, indiferent de prevederile concrete, rezidă în subvenţionarea, 
pentru o anumită perioadă de timp, a unei părţi din costul salarial al absolventului angajat. În condiţiile 
crizei economice, a dificultăţilor cu care se confruntă angajatorii înşişi – fie cei reprezentaţi de marile 
întreprinderi, fie de IMM-uri – precum şi datorită utilizării fondului de şomaj pentru alte măsuri de 
protecţie a şomerilor – active, dar, în special, pasive – numărul beneficiarilor de această măsură de 
ocupare este relativ redus. 

Cheltuielile destinate măsurilor pasive şi celor active de ocupare sunt suportate din Fondul de 
şomaj. Acesta este alimentat, în cea mai mare proporţie, de întreprinderi (5% din masa salarială brută) 
şi salariaţi (1% din salariul brut). La acestea se adaugă subvenţii de la bugetul de stat, dacă celelalte 
surse nu acoperă necesarul. Aşa cum am mai amintit, unele măsuri de protecţie a şomerilor au fost 
acoperite şi din surse externe de finanţare rambursabile şi nerambursabile. 

O analiză a modului cum a fost distribuit fondul de şomaj pentru acoperirea cheltuielilor implicate 
de măsurile active, respectiv pasive de ocupare, reflectă, pentru întreaga perioadă de tranziţie, 
prevalenţa costurilor destinate politicilor pasive ale pieţei muncii. Raportul nu a fost constant, 
manifestând anumite oscilaţii. Astfel, până în 1997, există o tendinţă de sporire a cheltuielilor pentru 
măsuri active; după această perioadă, însă, ca urmare a accentuării proceselor de 
restructurare/lichidare a unor ramuri industriale şi la nivelul unor regii autonome, implicit ca urmare a 
reglementărilor privind protecţia şomerilor în cazul concedierilor colective, ponderea cheltuielilor 
destinate măsurilor active se reduce în favoarea celor pasive: de la 78,8% în 1992 (anul în care s-a 
înregistrat cel mai mare număr de şomeri) la 94,1% în 1999. Această schimbare a raportului, datorată, 
în principal, plăţilor compensatorii, cărora le este destinată o proporţie de 25% din fondul de şomaj, 
are implicaţii importante în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă, ceea ce conduce la menţinerea 
unei rate ridicate a şomajului. Apare evidentă, în condiţiile în care componenta activă a plăţilor 
compensatorii nu şi-a atins eficienţa scontată, necesitatea alocării unui cuantum mai ridicat din fondul 
de şomaj pentru măsuri active de ocupare şi în primul rând pentru crearea de noi locuri de muncă, 
pentru calificare şi recalificare. 
  
  
  

Instituţii ale pieţei muncii 
  
  



Ca urmare a noilor condiţii şi exigenţe din economie şi concomitent cu dezvoltarea cadrului 
legislativ corespunzător, s-a diversificat şi perfecţionat şi sistemul instituţional al pieţei muncii. În 
prezent, există un sistem instituţional nou care, pe măsură ce va fi consolidat, va putea răspunde 
nevoilor prezente şi de perspectivă ale dezvoltării şi funcţionării pieţei muncii. 

Instituţiile pieţei muncii, în funcţie de domeniile pe care le reglementează şi rolurile pe care le 
îndeplinesc, pot fi grupate în mai multe categorii: 

• •        instituţii ale cererii de forţă de muncă: agenţi economici, Direcţiile Judeţene de 
Muncă, patronat ş.a.; 

• •        instituţii ale ofertei de forţă de muncă: familia, şcoala, agenţiile judeţene de ocupare, 
Ministerul Educaţiei etc.; 

• •        instituţii ale echilibrului pieţei muncii: guvern, sindicate, patronat, organizaţiile cu rol 
în domeniul politicilor active şi pasive de ocupare; 

• •        instituţii ale protecţiei sociale: guvern, agenţi economici, Direcţiile Judeţene de 
Muncă şi Protecţie Socială ş.a. 

Un principiu major care a stat la baza dezvoltării sistemului instituţional al pieţei muncii a fost 
descentralizarea. În acest sens, Ministerul Muncii reprezintă instituţia care elaborează strategiile şi 
politicile de ocupare, formare profesională şi protecţie socială a şomerilor. Acesta îşi îndeplineşte 
atribuţiile prin Direcţiile Judeţene de Muncă şi prin instituţiile publice, de interes naţional, care aplică 
şi/sau controlează modul de aplicare a legislaţiei în domeniu: Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei 
de Muncă (ANOFP), Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA), Inspecţia 
Muncii (IM). ANOFP îi corespund, în plan teritorial, Agenţiile Judeţene de Ocupare a Forţei de 
Muncă (AJOFM) şi Unităţile Locale de Ocupare a Forţei de Muncă (ULOFM). 

Alte principii care au stat la baza dezvoltării sistemului instituţional al pieţei muncii au fost: 
• •        dezvoltarea parteneriatului social la nivel naţional, teritorial şi sectorial în domeniul 

ocupării forţei de muncă şi administrării fondului de şomaj; 
• •        gratuitatea serviciului public de ocupare; 
• •        nondiscriminarea şi egalitatea de şanse sub aspectul oportunităţilor şi tratamentului pe 

piaţa muncii; 
• •        protecţia socială a şomerilor ş.a. 

ANOFM are ca principale obiective: 
• •        instituţionalizarea dialogului social în domeniul ocupării şi formării profesionale; 
• •        aplicarea strategiilor în domeniul ocupării şi formării profesionale; 
• •        aplicarea măsurilor de protecţie socială. 

Împreună cu structurile sale teritoriale, are competenţe în organizarea, conducerea şi realizarea 
politicii de ocupare a forţei de muncă şi de protecţie socială a personalului aflat în căutarea unui loc de 
muncă. 

Conform legii, principalele atribuţii ale ANOPM sunt următoarele: 
• •        organizează serviciile de ocupare a forţei de muncă; 
• •        furnizează şi finanţează servicii de formare profesională, în concordanţă cu politica de 

ocupare a forţei de muncă şi tendinţele pieţei muncii, în scopul facilitării încadrării în 
muncă; 

• •        susţine relaţii de parteneriat şi cofinanţare în crearea de noi locuri de muncă, 
îndeosebi în zonele în care piaţa muncii este tensionată; 

• •        orientează persoanele neîncadrate în muncă şi mediază între acestea şi angajatori, în 
vederea realizării echilibrului dintre cererea şi oferta de forţă de muncă; 

• •        elaborează şi propune proiectul de buget al Fondului pentru plata ajutorului de şomaj; 
• •        administrează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj; 
• •        propune Ministerului Muncii proiecte de acte normative în domeniul ocupării şi 

formării profesionale şi al protecţiei sociale a persoanelor neîncadrate în muncă ş.a. 
După cum se poate constata, legea atribuie ANOFM rolul de a pune în practică atât măsurile 

active de ocupare – de stimulare a creării de locuri de muncă, precum şi cele pasive – de protecţie 
socială a şomerilor. 



  
  
  

Tendinţe privind ocuparea forţei de muncă şi şomajul 
  
  

Ocuparea forţei de muncă în România rămâne una dintre zonele cele mai tensionate ale tranziţiei. 
Principala tendinţă care se manifestă în ultimii 10 ani în ceea ce priveşte volumul ocupării forţei de 
muncă este continua sa reducere. Procesul este generat atât de evoluţiile demografice – cu o mai mică 
influenţă, deocamdată, reducerea drastică a natalităţii şi a sporului natural începând să se manifeste în 
acest deceniu – cât, în special, de capacitatea redusă de absorbţie a economiei. Ca urmare, în perioada 
1990-1999, populaţia civilă ocupată s-a redus cu 2400 mii persoane, iar numărul de salariaţi cu 
aproximativ 3500 mii persoane. În acelaşi interval, rata brută de ocupare a populaţiei totale s-a 
diminuat de la 46,7% la 37,5%, iar a persoanelor în vârstă de 15-64 ani de la 72,7% la 57,5%. 

Tendinţele demografice, îndeosebi fenomenul de îmbătrânire a populaţiei, ca şi diminuarea ratei 
populaţiei ocupate au condus la modificări importante în ceea ce priveşte raportul de dependenţă 
economică, observabil în creşterea numărului persoanelor dependente de populaţia care contribuie la 
asigurările sociale şi constituirea resurselor statului (vezi Tabel 1). 
  
Tabel 1. Indicatori ai potenţialului de muncă din România, în perioada 1990-1999 

Indicatori 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Pop. totală 
(mii) 

23206,7 23185,1 22789,0 22755,3 22730,6 22681,0 22607,6 22545,9 22488,6  22455,5 

Pop. civilă 
ocup. (mii)  

10839,5 10786 10458 10062 10011 9493 9379 9023 8813 8419,6 

Nr. salariaţi 
(mii) 

8142,2 7483,5 6627,4 6385,3  6200,6 6047,7 5893,9 5399,1 5181,6 4563,9 

Spor 
natural 

3,0 1,0 -0,2 -0,6 -0,8 -1,6 -2,5 -1,9 -1,5 -1,4 

Rata brută 
de ocupare 

46,7 46,5 45,9 44,2 44,0 41,9 41,5 40,0 39,2 37,5 

Raport de 
dependenţă 
economică 

1139,6 1114,9 1178,1 1260,8 1268,6 1386,6 1407,7 1496,6 1551,9 ... 

Sursa: Anuarul statistic al României 1997. Bucureşti, CNS, 1998. România în cifre. Breviar statistic. Bucureşti, 
CNS, 1998. Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice – Balanţa forţei de muncă 1992-1999. 
  

În contextul evoluţiilor de pe piaţa forţei de muncă, al declinului ocupării, s-au produs o serie de 
deplasări structurale. În prezent, structura populaţiei civile ocupate, pe sectoare ale economiei este 
anacronică, riscantă (vezi Tabel 2), reflectând concomitent: 

• •        procesul de dezindustrializare şi reagrarizare a ocupării; 
• •        capacitatea modestă a sectorului servicii de a absorbi şi reţine o parte importantă a 

populaţiei disponibilizate din industrie (deşi acest sector pare să înregistreze, în general, o 
evoluţie ascendentă, în cifre absolute, ocuparea în cadrul său se reduce); 

• •        riscul pseudoterţializării ocupării, cu efecte negative asupra unui trai decent şi/sau 
asupra polarizării activităţilor speculative. 

Aceste tendinţe exercită o puternică influenţă asupra sistemului de calificări, asupra posibilităţii 
de identificare a nevoilor viitoare de formare profesională, asupra relaţiei dintre cererea de forţă de 
muncă şi oferta sistemului de educaţie şi formare profesională. 

Tabel 2. Structura populaţiei civile ocupate în România, pe sectoare economice, în perioada 1990-1999 
- în % - 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Agricultură 29,1 29,8 33,0 36,0 36,5 34,5 35,5 37,6 38,1 41,3 

Ind. şi constr. 43,5 39,9 37,1 35,8 34,4 33,6 34,3 32,0 30,7 24,4 

Servicii 27,4 30,3 29,9 28,2 29,1 31,9 30,2 30,4 31,2 30,4 



Sursa: Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice. 2000. 

În funcţie de forma de proprietate, se constată o evoluţie importantă a sectorului privat de la 
27,1% în 1990 la 68,5% în 1999 (în cifre absolute de la 2936,9 mii persoane la 5769,9 mii). Ponderea 
populaţiei ocupate în sectorul privat creşte atât în agricultură (în 1999 aceasta deţinea peste 95%), cât 
şi în industrie şi servicii. 

În ceea ce priveşte structura populaţiei ocupate după criteriul statutului profesional, principalele 
schimbări se referă la: 

• •        reducerea ponderii salariaţilor în cadrul populaţiei civile ocupate (de la 75,1% în 1990 
la 53,0% în 1999); 

• •        sporirea numărului de lucrători pe cont propriu (17,1% în 1994 şi 21% în 1999) şi a 
lucrătorilor familiali neremuneraţi, categorie din care face parte şi populaţia care lucrează 
în agricultură (15,2%, respectiv 17,1% în aceiaşi ani de referinţă); 

• •        menţinerea la un nivel relativ constant a numărului patronilor. 
Pe grupe de ocupaţii, ponderea cea mai ridicată la nivelul anului 1999 o deţin agricultorii şi lucrătorii 
calificaţi în agricultură (38,5%), muncitori-meseriaşi (17,7%), tehnicieni, maiştri şi asimilaţi (8,2%), 
lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi (6,7%), specialişti cu ocupaţii intelectuale şi 
ştiinţifice (6,7%), funcţionari administrativi (3,9%), conducători şi funcţionari superiori din 
administraţia publică şi din unităţi social-economice (2,2%). 

Structura populaţiei ocupate în funcţie de statutul educaţional relevă faptul că unei ponderi de 
aproape 2/3 din total îi corespunde o instruire de nivel secundar sau superior, situaţie care permite 
aprecierea că forţa de muncă din România dispune de o pregătire de nivel ridicat. Luând în considerare 
criteriul vârstei, gradul cel mai înalt de instruire (învăţământ post-obligatoriu) corespunde persoanelor 
din grupele de 25-34 ani (aproximativ 90%) şi 35-49 ani (77%). 
  
Tabel 3. Structura populaţiei ocupate pe grupe de vârstă şi niveluri de instruire în 1999 

- în % -. 

Niveluri de învăţământ TOTAL 
Grupe de vârstă 

15-24 
ani 

25-34 
ani 

35-49 
ani 

50-64 
ani 

65 ani 
şi peste 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Superior 8,5 2,3 10,2 11,3 9,1 1,0 

Postliceal şi de maiştri 4,5 2,8 3,8 6,0 6,0 0,5 

Liceal 29,3 35,4 49,8 31,3 9,0 1,3 

Profesional şi de ucenici 21,6 23,4 25,7 28,5 12,4 2,2 

Gimnazial 21,4 30,8 8,9 19,4 31,9 28,0 

Primar sau fără şcoală 
absolvită 

14,7 5,3 1,6 3,5 31,6 67,0 

Sursa: Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO). C. N. S., 1999. 
  

Reducerea volumului ocupării forţei de muncă este acompaniată de apariţia şi extinderea 
şomajului. Numărul şomerilor înregistraţi creşte semnificativ în 1992, odată cu transformările 
implicate de trecerea de la economia planificată la economia de piaţă. Fenomenul îşi continuă curba 
ascendentă până în 1996, când se reduce semnificativ, după care îşi reia tendinţa crescătoare; tendinţă 
continuă şi în prezent, ca urmare a accelerării procesului de privatizare, restructurare şi lichidare a 
unor întreprinderi. La nivelul anului 1999, numărul şomerilor înregistraţi era de 1130,3 mii persoane, 
reprezentând o rată de 11,5%; în acelaşi an, numărul şomerilor BIM era de 790 mii persoane (6,8%). 
  
Tabel 4. Numărul şomerilor şi rata şomajului, în perioada 1991-1999 

Indicatori 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Şomeri 
înregistraţi  

337,4 929,0 1164.7 1223,9 998,4 675,6 881,4 1025,1 1130,3 

Rată şomaj  3,0 8,2 10,4 10,9 9,5 6,6 8,9 10,4 11,5 



Şomeri BIM  ... ... ... 971,0 967,9 723,0 736,5 773,0 790 
Rată şomaj 
BIM 

... ... ... 8,2 8,0 6,2 6,4 6,8 6,8 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică şi Studii economice – Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării 
(AMIGO),1995-1999. Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională, 2000. 

Distribuţia şomerilor pe niveluri de instruire şi formare reflectă o concentrare mare a 
fenomenului în categoria persoanelor care au absolvit învăţământul liceal, precum şi cel profesional şi 
de ucenici; urmează, în ordine, absolvenţii învăţământului gimnazial, primar şi cei fără şcoală 
absolvită. Numărul şomerilor cu pregătire universitară este redus, atât pe total, cât şi pe sexe. 
Distribuţia se păstrează, în general, pe întreaga perioadă 1991-1999. 

La nivelul anului 1999, structura populaţiei de şomeri după nivelul de pregătire a fost următoarea: 
şomeri cu studii superioare – 3,7%, şomeri cu studii postliceale şi tehnice de maiştri – 2,7%, cu liceu 
(inclusiv treapta I) – 40,9%, şcoală profesională şi de ucenici – 29,7%, gimnaziu – 17,9%, şcoală 
primară – 3,8% şi fără şcoală absolvită – 1,3%. Proporţiile respective se menţin, în general, şi în cadrul 
grupei de vârstă 15-24 ani. 
Tabel 5. Numărul şi structura şomerilor BIM după nivelul de instruire în anul 1999 

Nivel de instruire Total 15-24 ani 
Număr % Număr % 

Total 789913 100,0 306931 100,0 
Universitar (de lungă şi scurtă durată) 29504 3,7 7631 2,5 
Postliceal de specialitate, tehnic de maiştri 21365 2,7 5566 1,9 
Liceal 267610 33,9 122247 39,8 
Profesional, complementar, de ucenici 234655 29,7 74654 24,3 
Treapta I liceală 55133 7,0 10243 3,3 
Gimnazial 141441 17,9 69237 22,6 
Primar (clasele I-IV) 29902 3,8 11688 3,8 
Fără şcoală absolvită 10303 1,3 5665 1,8 

Sursa: Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO), CNS, 2000. 

De altfel, trebuie menţionat că tinerii în vârstă de 15-24, iar din această grupă femeile şi cei 
rezidenţi în mediul urban reprezintă categoriile cele mai vulnerabile în faţa riscului de şomaj. În mod 
constant, rata şomajului corespunzătoare grupurilor menţionate a fost de aproximativ 3 ori mai mare 
decât rata medie. 

Tabel 6. Rata şomajului la tineri, în perioada 1995-1999 

  mart. 
1995 

1996 1997 1998 1999 

Total 20,8 20,2 18,0 18,3 18,8 

Bărbaţi 19,9 17,5 15,9 17,3 19,0 

Femei 23,4 23,9 20,7 19,7 18,6 

Rata medie a şomajului  8,0 6,2 6,4 6,8 6,8 
Sursa: Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO), 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, CNS. 
  

Modul de distribuţie a ratei şomajului, pe grupe de vârstă, la nivelul anului 1999, reflectă aceeaşi 
situaţie: ponderea mult mai ridicată a şomajului în rândul tinerilor şi reducerea acesteia pe măsură ce 
se înaintează în grupele superioare de vârstă (vezi Tabel 7). 

Tabel 7. Rata şomajului BIM pe grupe de vârstă, sexe şi medii, în anul 1999 

  Total 15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50 ani şi 
peste 

Total 6,8 18,8 7,5 5,7 2,0 

Masculin 7,4 19,0 7,9 6,0 2,7 



Feminin 6,2 18,6 7,1 5,4 1,1 

Urban 10,3 29,2 9,4 7,2 5,0 

Rural 3,5 10,5 5,0 2,9 0,5 
Sursa: Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO), CNS, 2000. 

La cele de mai sus trebuie adăugat un alt fapt alarmant: în 1999, peste 80% dintre şomerii intraţi 
pentru prima dată pe piaţa muncii erau în vârstă de 15-24 ani. Situaţia nu este specifică numai anului 
menţionat, ci este o continuare a tendinţelor înregistrate şi în anii anteriori. Această stare de fapt 
conduce la concluzia că există încă deficienţe de comunicare şi transparenţă între cererea de forţă de 
muncă şi oferta de calificări a sistemului de educaţie şi formare, că şcoala încă „produce şomeri”. În 
acelaşi timp, dificultăţile de identificare a nevoilor viitoare de forţă de muncă, de calificări, generată 
de o anumită lipsă de coerenţă a strategiei de dezvoltare a economiei constituie una dintre explicaţiile 
situaţiilor menţionate. 

Durata medie a şomajului, în 1999, înregistrează o scădere faţă de anii precedenţi, fiind de 16,0 
luni, faţă de 17,8 luni în 1996, cu diferenţe importante pe grupe de vârstă: 12,5 luni pentru şomerii de 
15-24 ani, 17,3 luni pentru cei de 25-34 ani, 18,7 luni pentru şomerii de 35-49 ani şi 20,3 luni pentru 
cei în vârstă de 50 ani şi peste. Riscul cel mai mare pentru şomajul de lungă durată îl prezintă, aşadar, 
persoanele de peste 50 de ani, acestea fiind, în general, mai greu acceptate de angajatori şi mai puţin 
deschise spre diferite forme de recalificare şi reconversie, care, eventual, le-ar facilita reinserţia 
profesională. 

Persoanele care se aflau în şomaj de peste un an în 1999 reprezentau 44,3% din total, în scădere 
cu 7 puncte procentuale faţă de anii 1996-1997, dar în creştere cu 2,4 puncte procentuale faţă de anul 
1998. O proporţie importantă dintre acestea sunt persoane descurajate, care au renunţat să mai caute un 
loc de muncă. Îngrijorător este, în acelaşi timp, faptul că aproximativ 50% din numărul total al 
persoanelor descurajate care au încetat să mai caute de lucru erau tineri în vârstă de 15-24 ani 
(51% bărbaţi şi respectiv 49,5% femei), mai mult cu 7 puncte procentuale faţă de anul 1997. 

După cum a mai fost amintit, şomerii, inclusiv absolvenţii diferitelor niveluri de educaţie şi 
formare profesională iniţială care nu au fost niciodată încadraţi în muncă, beneficiază de o serie de 
măsuri de protecţie socială, atât pasive, cât şi active. 

În ceea ce priveşte beneficiarii de ajutor de integrare profesională (formă de protecţie socială 
destinată absolvenţilor care nu au găsit un loc de muncă), în absenţa unor date concrete privind 
numărul lor, total şi pe niveluri de formare, în cadrul fiecărei promoţii de absolvenţi, pot fi realizate 
unele estimări ale ponderii acestora. Astfel, având în vedere că numărul absolvenţilor învăţământului 
profesional şi de ucenici, liceal, postliceal şi superior a fost în 1999 de aproape 360 de mii, iar al celor 
care primesc ajutor de integrare profesională de 106 mii (la 31 martie 2000), ponderea tinerilor care 
beneficiază de această formă de protecţie, cu alte cuvinte a celor care alimentează fenomenul 
şomajului în anul respectiv, este de aproximativ 30%, cifră care se menţine relativ constantă în ultimii 
ani. (Calculul s-a făcut prin raportarea numărului beneficiarilor ajutorului de integrare profesională la 
31 martie 2000 la absolvenţii anului şcolar 1998-1999, deoarece aceştia din urmă pot beneficia de 
forma respectivă de protecţie începând cu lunile septembrie-octombrie 1999, după susţinerea şi celei 
de-a doua sesiuni de bacalaureat). În anul 2000, cei mai mulţi dintre aceştia provin din învăţământul 
profesional şi de ucenici, fiind urmaţi de absolvenţii învăţământului liceal şi postliceal; tinerii care 
finalizează învăţământul superior2

Cifrele beneficiarilor de ajutor de integrare profesională sunt diferite de la un judeţ la altul, atât 
datorită diferenţelor în ceea ce priveşte numărul populaţiei şcolare şi al absolvenţilor diferitelor 
niveluri de învăţământ, în plan local, cât şi indicatorilor specifici ai dezvoltării economice, capacităţii 
diferite de absorbţie a forţei de muncă tinere de care dispune economia judeţului, gradului de 
urbanizare a acestuia etc. Astfel, printre judeţele cu cel mai mare număr de şomeri care au beneficiat 
de ajutor de integrare profesională – între 3600 şi peste 5000 de absolvenţi care au intrat direct din 

[2] reprezintă, în mod constant, categoria cea mai favorizată din 
perspectiva analizată. Cu alte cuvinte, se poate aprecia că dintre absolvenţii anului şcolar/universitar 
1998/1999, au realizat o inserţie profesională reuşită ceva mai mult de două treimi din total. 

                                                 
2[2] Estimări în raport cu absolvenţii fiecărui nivel de învăţământ sunt dificil de realizat, dat fiind modul de 

prezentare a informaţiilor de către Ministerul Muncii, care utilizează atât criteriul categoriei profesionale 
(muncitori), cât şi nivelul de instruire (studii medii, studii superioare). 



şcoală în şomaj – se numără Iaşi, Botoşani, Suceava, Vaslui, Prahova, Galaţi, Braşov, Dolj, Bacău şi 
Municipiul Bucureşti. La polul opus, în funcţie de acelaşi criteriu, se situează judeţele: Ilfov, Satu 
Mare, Giurgiu, Covasna, Maramureş, Tulcea, Arad, Sălaj, Ialomiţa, Călăraşi şi Timiş, cu mai puţin de 
1500 de şomeri care au beneficiat de ajutor de integrare profesională. 

Şomerii adulţi, dar şi tinerii absolvenţi ai diferitelor niveluri de învăţământ care intră direct în 
şomaj pot beneficia – aşa cum s-a mai amintit – şi de o serie de măsuri active de ocupare. Astfel, pe 
lângă posibilitatea frecventării cursurilor de calificare, recalificare şi perfecţionare, utilizării serviciilor 
de intermediere a Direcţiilor Generale de Muncă şi Agenţiilor de Ocupare a Forţei de Muncă, 
absolvenţii şomeri au posibilitatea să fie angajaţi prin subvenţionarea unui cuantum din salariu din 
Fondul de şomaj. De această măsură de ocupare beneficiază, însă, un număr relativ redus de tineri; 
conform datelor Ministerul Muncii, în anul 1999, numărul absolvenţilor angajaţi în aceste condiţii a 
fost de aproape 20 de mii (faţă de peste 350 de mii de absolvenţi ai diferitelor niveluri de învăţământ, 
în acelaşi an), din care mai mult de jumătate finalizaseră învăţământul superior. Mulţi angajatori, în 
condiţiile în care semnele de revigorare a economiei întârzie să se manifeste sau sunt prea timide, nu-şi 
permit angajarea tinerilor absolvenţi, indiferent de facilităţile pe care aceasta le implică. Unii dintre ei 
consideră că nu pot să formuleze cererea pentru angajarea de personal dintre absolvenţi, deoarece au 
dificultăţi în prognozarea propriilor nevoi de forţă de muncă, în condiţiile instabilităţii economice şi a 
mediului de afaceri. Rezerva agenţilor economici privind angajarea absolvenţilor provine şi din faptul 
că, în unele situaţii – mai multe sau mai puţine, generale sau locale – subvenţiile salariale le parvin cu 
întârziere. 

Una dintre măsurile active de ocupare care ar trebui să aibă rolul cel mai important în stimularea 
angajabilităţii – cursurile de calificare, recalificare şi perfecţionare – nu are impactul scontat, eficienţa 
acesteia fiind, în continuare, redusă. Spre exemplu, în trimestrul I al anului 2000, din totalul de peste 
12 mii persoane care au încheiat pregătirea în diferite cursuri organizate de către Agenţiile de Ocupare 
a Forţei de Muncă (din care peste 4 mii erau şomeri) numai 782 persoane au reuşit să se încadreze în 
activitate, ceea ce reprezintă 6,3%3

Datele prezentate reflectă necesitatea unor schimbări substanţiale în ceea ce priveşte modalităţile 
de organizare a cursurilor de calificare, recalificare şi perfecţionare, stabilirea domeniilor, 
specializărilor şi meseriilor respective în funcţie de nevoile locale reale de forţă de muncă. În 
condiţiile instabilităţii economice şi absenţei unei strategii coerente de dezvoltare economică, în plan 
naţional şi local, identificarea nevoilor de forţă de muncă, prezente şi de perspectivă, este un proces 
greu de realizat. 

[3]. 

  
  
  

Piaţa muncii şi implicaţiile asupra activităţii de consiliere şi orientare 
şcolară şi profesională 

  
  

Pentru a face faţă noilor presiuni sociale care privesc educaţia şi formarea, sistemul de învăţământ 
trebuie să continue procesul de schimbare şi adaptare la o dinamică a nevoilor de formare. 

Dacă o parte a dificultăţilor de angajare a tinerilor absolvenţi şi a ratei ridicate a şomajului în 
rândul acestora reprezintă consecinţe ale crizei economice, una dintre cauze este flexibilitatea încă 
redusă a sistemului de învăţământ, adaptarea insuficientă la cerinţele pieţei forţei de muncă. Se menţin 
astfel, situaţii în care prioritare în stabilirea planului de şcolarizare sunt resursele umane disponibile 
ale şcolii şi nu nevoile reale de formare. Totodată, se poate aprecia că sistemul informaţional al pieţei 
muncii este încă deficitar, dialogul între angajatori şi ofertanţi, dialog intermediat de AJOFM, nu este 
încă suficient consolidat, fapt care conduce la efecte negative asupra situaţiei ocupaţionale a 
absolvenţilor. 

În acest context, devine evident că şcoala trebuie să-şi asume roluri noi, suplimentare celor 
tradiţionale, prin implicarea sistematică în informarea, consilierea şi orientarea şcolar-profesională a 
tinerilor şi sprijinirea inserţiei acestora pe piaţa muncii. 
                                                 

3[3] Calculat pe baza datelor din Buletin statistic în domeniul muncii şi protecţiei sociale, nr.2 (30) /2000. 



În mod concret, în cadrul consilierii şi orientării, prezentarea unei profesii/meserii presupune 
furnizarea de informaţii privind o serie de aspecte: 
• •      descrierea profesiei sub aspectul conţinutului muncii (principalele categorii de activităţi şi 

operaţii exercitate, responsabilităţi etc.): instrumentele/uneltele de lucru, atribuţii şi responsabilităţi, 
natura activităţii de bază (muncă fizică, intelectuală, artistică etc.), mediul de activitate (condiţii de 
microclimat, mediul de lucru), programul de lucru; 

• •      riscurile ce pot interveni în exercitarea profesiei (de natură fizică sau psihică); 
• scopul şi obiectivele activităţii, precum şi produsele realizate; 
• •      cerinţele pentru exercitarea profesiilor, de natură: fizică, psihologică (inteligenţă, trăsături de 

personalitate), medicală (caracteristicile anumitor funcţii senzoriale, anatomo-fiziologice), juridică;  
• •      nivelul de educaţie şi formare profesională solicitat în vederea exercitării unei profesii/meserii;  
• •      nivelul de salarizare, condiţiile de promovare, alte facilităţi;  
• •      deprinderile transferabile (aptitudinile, deprinderile sau abilităţile posibil a fi utilizate şi în alte 

domenii profesionale, în cazul schimbării locului de muncă);  
• •      profesii/meserii înrudite în cazul reorientării profesionale. 

În acelaşi timp, în cadrul activităţii de orientare şi consiliere este necesar să se furnizeze elevilor 
şi alte informaţii privind: 
• •       modalităţile practice de căutare a unui loc de muncă şi pregătirea pentru prezentarea la un 

interviu în vederea angajării; 
• •       modul de întocmire a unui Curriculum Vitae;  
• •       dinamica profesiilor/meseriilor pe piaţa muncii: situaţia cererii şi ofertei de locuri de muncă, 

nevoile locale de forţă de muncă, profesiile, meseriile solicitate şi cele pentru care cererea este în 
declin etc.;  

• •       oportunităţile de angajare pentru tinerii absolvenţi; 
• •       drepturile de care pot beneficia aceştia în cazul în care întâmpină dificultăţi de angajare şi 

instituţiile cărora se pot adresa, în vederea obţinerii acestor drepturi; 
• •       oportunităţile de formare profesională continuă şi instituţiile furnizoare. 

Toate aceste informaţii oferă tinerilor posibilitatea opţiunii pentru profesii/meserii conforme cu 
interesele personale, dar şi cu cerinţele pieţei forţei de muncă, facilitându-le, în acelaşi timp, inserţia 
profesională. 
  



  
  
  

Întrebări de autoevaluare 
  
  
1. 1.    Care au fost principalele consecinţe ale trecerii de la economia planificată la economia de piaţă? 

  
2. 2.    Care au fost cauzele duratei prelungite a crizei economice în România? 

  
3. 3.    Care este diferenţa între populaţia activă şi populaţia ocupată? 

  
4. 4.    Ce caracteristici are categoria persoanelor descurajate?  

  
5. 5.    Care sunt principalele măsuri pasive de ocupare? 

  
6. 6.    Care sunt principalele măsuri active de ocupare? 

  
7. 7.    Care sunt măsurile de protecţie socială (active şi pasive) de care pot beneficia tinerii absolvenţi 

ai diferitelor niveluri de educaţie? 
  

8. 8.    Care sunt principalele instituţii ale pieţei muncii? 
  

9. 9.    Care sunt principalele tendinţe privind ocuparea forţei de muncă în România?  
  

10. 10. Care sunt principalele tipuri de informaţii care trebuie furnizate în cadrul activităţii de consiliere 
şi orientare?  
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Statul are obligaţii majore în definirea şi aplicarea politicii pieţii muncii. Instituţiile abilitate să 
garanteze proprietatea statului şi interesele populaţiei active dezvoltă strategii specifice de ocupare a 
forţei de muncă, în cadrul legal existent. 

Dinamica raporturilor dintre cererea şi oferta forţei de muncă impune folosirea, la nivel central şi 
regional, a unor mijloace adecvate de informare, pregătire iniţială şi continuă a tuturor segmentelor de 
populaţie: absolvenţi, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane interesate de începerea 
unei afaceri proprii etc. 

Pentru anumite categorii de populaţie, riscul şomajului prezintă o incidenţă sporită. În cazul 
acestora, sunt menţionate criterii de clasificare şi modalităţi de atenuare a impactului dezangajării din 
muncă. 

Modulul abordează sistemul de măsuri active şi pasive puse la dispoziţia persoanelor afectate de 
fenomenul şomajului, de către administraţiile publice locale în colaborare cu mediul de afaceri şi cu 
centrele specializate de pregătire a forţei de muncă. 
  
  
  
Schimbarea interpretărilor noţiunii de ocupare totală a forţei de muncă 

  
  

În conformitate cu sistemul de noţiuni ale economiei de piaţă, ocuparea totală a forţei de muncă 
se referă la situaţia în care şomajul nu poate apărea decât ca urmare a unui dezacord sau a unor raţiuni 
de ordin structural, adică atunci când există cel puţin la fel de multe posturi de muncă libere, câte 
persoane caută de lucru. Noţiunea a dobândit un conţinut complet diferit în statele socialiste, în măsura 
în care a existat, totuşi, o definiţie a acesteia. 
  

În condiţiile anilor ’50, scopurile, mijloacele şi metodele politicii de ocupare a forţei de muncă nu 
au fost exprimate clar şi complet. În lucrările de economie politică se pot găsi referiri care au 
identificat această noţiune cu utilizarea la maximum a întregii forţe de muncă disponibile. 
  

Începând din anii ’60, această noţiune a fost separată de eforturile depuse în vederea realizării 
celui mai înalt nivel de ocupare a forţei de muncă şi a reprezentat o stare specială de echilibru în care 
furnizarea de forţă de muncă făcea faţă cererii, independent de gradul de ocupare a forţei de muncă. A 
fost acceptat şi faptul că acest echilibru nu se referă numai la mâna de lucru în ansamblu, ci şi la 
cererea şi asigurarea grupurilor „furnizoare„ de mână de lucru, care sunt separate prin criterii de 
calitate şi care nu pot fi înlocuite unele cu altele. Recunoaşterea dreptului la un loc de muncă 
corespunzător cu calificarea apare în mod disimulat în această interpretare. Pe de altă parte, faptul că 
specialiştii pretindeau un loc de muncă în acord cu calificarea lor, iar opinia publică se aştepta ca acest 
lucru să fie garantat, era asigurat prin stabilirea riguroasă a unor cifre de şcolarizare (în special în 
învăţământul superior) şi prin funcţionarea unui sistem de învăţământ care pregătea experţi calificaţi. 
  

În anii ’60 s-au exprimat anumite opinii, după care în condiţiile de ocupare totală realizate în 
socialism prin economia planificată, centralizată, bazată pe proprietatea statului asupra mijloacelor de 
producţie – în conformitate cu Legea dezvoltării planice şi proporţionate a industriei – cererea şi 
oferta de forţă de muncă erau coordonate atât cantitativ, cât şi calitativ, ceea ce excludea şomajul şi 
prevenea orice tulburări ale echilibrului social. 
  

Această interpretare statică s-a dezvoltat şi s-a adaptat la cerinţele unei societăţi dinamice, în care 
nici un tip de echilibru nu poate fi decât relativ. În acest sens, ocuparea totală a forţei de muncă, 
înţeleasă ca stare de echilibru, nu poate fi decât o tendinţă, un rezultat al relaţiei şi interacţiunii 
continue dintre cererea şi oferta de forţă de muncă. 
  

La mijlocul anilor ’60 se ştia deja ce surse de forţă de muncă libere vor putea fi folosite în viitorul 
apropiat; societatea trebuia să fie pregătită pentru o stagnare şi o descreştere a capacităţii potenţiale a 
forţei de muncă în viitorul ceva mai îndepărtat. 



A devenit din ce în ce mai clar faptul că nici criteriul eficienţei nu era predominant, aşa cum ar fi 
trebuit să fie şi, deci, nu limita cererea de forţă de muncă. De aceea, pe lângă asigurarea ocupării 
totale, a devenit tot mai importantă folosirea în mod rentabil şi eficient a forţei de muncă. În anii aceia 
a fost exprimată pentru prima dată ideea că ocuparea totală a forţei de muncă este, în principal, datoria 
societăţii şi a statului, iar instituţiile administraţiei locale sunt chemate să joace un rol important, în 
timp ce datoria principală a întreprinderilor este să folosească forţa de muncă într-un mod eficient din 
punct de vedere economic. În afară de această declaraţie, nu s-a făcut nimic pentru îndeplinirea acestui 
scop. 
  

La sfârşitul anilor ’70, situaţia economică s-a schimbat radical. În aceste condiţii, problema 
trebuia regândită: cum va trebui interpretată ocuparea totală a forţei de muncă – pe care societatea 
trebuia să o garanteze şi în viitor?  

Răspunsul a fost următorul: ocuparea totală a forţei de muncă, respectarea dreptului la muncă 
cere, pe cât posibil, ca fiecare persoană să aibă un loc de muncă în conformitate cu calificarea sa. Însă, 
această cerinţă, teoretic corectă, nu are caracter absolut şi nu poate fi transpusă în practică decât dacă 
dreptul la un loc de muncă în conformitate cu calificarea dobândită nu devine un drept subiectiv; în 
plus, datorită modificării structurii cererii de forţă de muncă din economie, trebuie să se asigure 
formarea profesională continuă a lucrătorilor, precum şi schimbarea nomenclatorului de profesii. 
  
  
  

Rolul statului în influenţarea ocupării forţei de muncă 
  
  

Statul îndeplineşte două funcţii pe piaţa muncii în economiile socialiste. 
Pe de o parte, statul este angajatorul oamenilor care lucrează în întreprinderi, instituţii şi oficiile 

publice aflate chiar în proprietatea sa. Statul exercită această influenţă în mod indirect, prin managerii 
întreprinderilor şi ai instituţiilor respective. 

În acest sens, statul este şi în momentul de faţă cel mai mare angajator în fostele ţări comuniste. 
Cealaltă funcţie, care este la fel de importantă, este legată de dezvoltarea pieţei forţei de muncă şi 

de formarea şi „întreţinerea“ sistemului ei de reguli. În acest sens, sarcina statului este să definească 
politica de ocupare a forţei de muncă şi mijloacele de care dispune aceasta. 

Este, de asemenea, tot de datoria statului să creeze şi să facă operaţional sistemul instituţiilor 
pieţei, să pregătească şi să aplice deciziile importante din cadrul politicii ocupării forţei de muncă. 

Organizarea şi coordonarea acestora este o sarcină, de asemenea, importantă. 
Statul supraveghează şi analizează în permanenţă procesele importante de pe piaţa muncii, 

elaborând la anumite intervale de timp prognoze, folosite ca mijloace importante de orientare de către 
participanţii direcţi pe piaţa muncii – administraţiile locale, angajatorii şi angajaţii, cât şi organizaţiile 
reprezentând diferite interese. 

Alte elemente importante ale rolului asumat de stat sunt: participarea directă la reconcilierea 
intereselor implicate în procesul ocupării forţei de muncă, elaborarea de programe şi măsuri care ajută 
la ocuparea forţei de muncă şi acţiunile administrative împotriva şomajului. 

Administraţiile locale – ca reprezentante ale statului în teritoriu – sunt factori importanţi pe piaţa 
muncii. În această calitate, supraveghează îndeaproape schimbările survenite pe pieţele locale ale 
forţei de muncă şi încearcă să influenţeze cererea şi oferta, în aşa fel încât să se evite problema 
şomajului în masă. 
  
  
  
  

Politicile de ocupare a forţei de muncă şi ale pieţei forţei de muncă 
  
  



Politica ocupării forţei de muncă şi a pieţei muncii include toate acordurile al căror scop este să 
influenţeze cererea şi oferta de forţă de muncă şi să modifice relaţia cantitativă şi calitativă de pe piaţa 
muncii. 

Sistemul de măsuri folosite este grupat, de regulă, în două categorii: măsuri pasive şi măsuri 
active. 
  
  

a. Măsuri pasive ale politicii pieţei forţei de muncă 
  

Măsurile pasive ale politicii forţei de muncă urmăresc, în primul rând, să compenseze, într-o 
anumită măsură, veniturile deficitare cauzate de şomaj, pentru a uşura consecinţele personale şi sociale 
ale acestuia. Cea mai importantă măsură a politicii pasive de ocupare a forţei de muncă este ajutorul de 
şomaj şi alocaţia de sprijin care pot fi acordate şomerului. 

Folosirea măsurilor pasive ale politicii pieţei forţei de muncă, mai ales în regiunile cu o rată înaltă 
a şomajului, este o condiţie esenţială a menţinerii liniştii sociale, evitării proceselor sociale care 
distrug potenţialul economic al regiunii şi măresc incidenţa şomajului. Cu toate acestea, trebuie să fie 
foarte clar faptul că măsurile pasive nu pot decât să reducă, nu să şi elimine consecinţele personale şi 
sociale defavorabile ale şomajului. Acestea nu pot compensa funcţiile muncii dincolo de cea a 
asigurării unui venit pentru individ; atenuează, dar nu pot opri descreşterea considerabilă a 
consumului. 

O datorie importantă a măsurilor pasive este să contribuie la menţinerea capacităţii de muncă a 
oamenilor, din momentul în care aceştia îşi pierd locul de muncă şi până îşi găsesc altul nou. Dar 
experienţa arată că, dacă perioada de şomaj se prelungeşte, capacitatea de muncă scade, chiar dacă se 
recurge la măsuri pasive. Pe măsură ce timpul trece, şomerul sau familia acestuia sunt tot mai puţin în 
măsură să compenseze consecinţele defavorabile ale şomajului, iar deprinderile de muncă de care 
dispune devin din ce în ce mai desuete. 
  
  

b. Măsurile active ale politicii pieţei forţei de muncă 
  

Măsurile active ale politicii pieţei forţei de muncă pot influenţa structura cererii şi ofertei şi 
alinierea acestora pe anumite pieţe ale forţei de muncă. 
  

Cele mai importante măsuri active se pot grupa după cum urmează: 
  

- -          Măsuri care stimulează creşterea cererii de forţă de muncă: asistenţă pentru 
investiţiile generatoare de locuri de muncă, asistenţă pentru menţinerea locurilor de 
muncă, sprijin pentru angajarea şomerilor sau a potenţialilor şomeri, creşterea capacităţii 
antreprenoriale a regiunii, organizarea şi sprijinirea lucrărilor publice, sprijin în vederea 
reducerii timpului de lucru. 

  
- -          Măsuri care reduc oferta mare de forţă de muncă: asistenţă pentru migrarea forţei de 

muncă, diverse tipuri de sprijin legate de pensionarea înainte de limita de vârstă, limitarea 
imigraţiei forţei de muncă, extinderea perioadei de formare profesională a tinerilor. 

  
- -          Măsuri care contribuie la coordonarea cererii şi a forţei de muncă: colectarea, 

analizarea şi difuzarea informaţiilor referitoare la piaţa muncii, schimburile de forţă de 
muncă, formarea profesională şi marketingul. 

  
Unele dintre măsurile active de utilizare a forţei de muncă sunt puse la îndemâna politicii locale 

prin prevederile din legislaţia naţională, prin instituţii şi programe naţionale, de exemplu legile 
referitoare la ocuparea forţei de muncă, diferitele organizaţii şi instituţii naţionale ale pieţei forţei de 
muncă, programele de formare şi reţelele accesibile întregii naţiuni, programele de lucrări publice 
organizate la nivel naţional etc. 
  



  
  
  
  
  
  
Schimbul de informaţii cu privire la piaţa muncii: Agenţiile de ocupare a 

forţei de muncă 
  
  

Principala îndatorire a organizaţiilor însărcinate cu căutarea de locuri de muncă este colectarea 
informaţiilor referitoare la cererea şi oferta de pe piaţa muncii, la oportunităţile profesionale şi la 
persoanele care doresc să obţină un loc de muncă sau să îl schimbe pe cel existent, precum şi 
transmiterea acestor informaţii angajatorilor şi angajaţilor interesaţi, contribuind astfel la îmbunătăţirea 
schimbului de informaţii de pe piaţa muncii. 

În principiu, pot exista o mulţime de locuri de muncă pentru un muncitor care doreşte să-şi 
găsească de lucru şi, în acelaşi timp, un angajator poate alege dintr-un mare număr de candidaţi 
corespunzători pentru a-şi acoperi posturile vacante. Dar persoanele de pe piaţa muncii nu pot 
cunoaşte exact cererea şi oferta. Lucrătorii nu ştiu cu precizie care sunt toate întreprinderile unde ar 
putea găsi locuri libere şi nici nu ştiu care sunt salariile şi celelalte condiţii specifice locului de muncă 
respectiv; invers, angajatorii nu îi cunosc pe toţi cei care încearcă să-şi găsească un loc de muncă sau 
să-l schimbe cu altul mai potrivit, pentru a-i folosi în ocuparea locurilor vacante. 

Strângerea informaţiilor are anumite limite; investigaţiile cer timp şi energie şi implică şi anumite 
cheltuieli. Activitatea persoanelor de pe piaţa muncii, al căror scop este cunoaşterea cererii şi a ofertei, 
se numeşte cercetarea pieţei. 

Experienţa arată că relaţiile personale joacă un rol foarte important în schimburile de pe piaţa 
muncii. Studiile empirice efectuate în locuri diferite, în momente diferite şi în diferite straturi de 
populaţie arată că, de regulă, cei mai mulţi oameni care obţin un loc de muncă realizează acest lucru 
cu ajutorul unei informaţii de ordin personal.  

Alţii, reprezentând procente variabile, recurg la agenţiile de plasare şi de publicitate sau cer 
personal informaţii de la locul de muncă. Ponderea canalelor formale de informaţie de pe piaţa muncii 
trece rareori de 30-40%. Rolul important al relaţiilor personale în schimbul de informaţii de pe piaţa 
muncii nu este întâmplător: el poate fi atribuit, în esenţă, caracteristicilor de marfă specifice forţei de 
muncă, dar şi locurilor de muncă. Evident, pot exista diferenţe importante între trăsăturile şi calităţile 
diverşilor lucrători şi locuri de muncă. 

Persoanele de pe piaţa muncii sunt interesate să dobândească informaţii sigure şi amănunţite, 
reducând astfel riscurile pe care le implică angajarea unui lucrător sau, invers, găsirea unui loc de 
muncă. Cu alte cuvinte, căutarea intensă este foarte importantă pe piaţa muncii şi de aceea reţeaua de 
cunoştinţe şi prieteni care contribuie la dobândirea acestor informaţii joacă un rol atât de important în 
încheierea acordului. 

S-a observat că nu numai lucrătorii se simt înclinaţi să recurgă la relaţiile personale. Şi angajatorii 
manifestă preferinţă pentru recurgerea la anumite canale neoficiale pentru a-şi ocupa posturile vacante. 

Modalitatea cea mai caracteristică este aceea de a recurge la referinţele şi recomandărilor 
angajaţilor lor. Această metodă are succes, dacă angajatorul este mulţumit de respectivul lucrător şi 
doreşte să ofere postul vacant unuia cu calităţi similare. Recomandarea implică un anumit grad de 
garanţie: angajatul îşi pune în joc reputaţia atunci când recomandă pe cineva şi, de aceea, se presupune 
că va proceda cu multă băgare de seamă. În plus, recrutarea neoficială nu presupune nici un fel de 
cheltuieli: se economisesc sumele de publicare a locurilor vacante şi selectare a candidaţilor. Uneori, 
angajatorul oferă chiar o bonificaţie lucrătorului care a făcut recomandarea. Pe de altă parte, nici 
recurgerea la mijloace formale nu este întotdeauna costisitoare – este suficient să ne gândim la 
Agenţiile de ocupare a forţei de muncă, despre care vom vorbi ceva mai târziu. Metoda recomandării 
nu poate fi folosită cu succes, dacă angajatorul doreşte să schimbe componenţa personalului său, căci 
în acest caz are nevoie de o sursă nouă; la fel şi în cazul în care caută lucrători cu o calificare specială. 



Procentul de persoane care găsesc un loc de muncă prin intermediul Agenţiilor de plasare este 
destul de scăzut; în cele mai multe cazuri, sub 25%, în multe cazuri chiar sub 10%. 

Ponderea medierii în domeniul forţei de muncă depăşeşte rareori o treime, indiferent că este vorba 
de lucrători dintr-o anumită ţară, o regiune mică, un anumit grup de întreprinderi, de oameni care îşi 
schimbă locurile de muncă şi au o anumită calificare, lucrători disponibilizaţi, şomeri sau diferite 
perioade de timp. Cauza esenţială a acestei ponderi scăzute este, aşa cum s-a afirmat mai sus, rolul 
important al căutării active şi susţinute pe piaţa muncii.Dar există şi motive speciale pentru care 
angajatorii şi angajaţii sunt reticenţi când este vorba să recurgă la agenţiile de ocupare a forţei de 
muncă. 

Persoanele aflate în cautare de lucru privesc cu neîncredere locurile de muncă publicate de 
agenţii. Ei ştiu că acesta nu este mijlocul cel mai utilizat de ocupare a posturilor vacante şi presupun că 
este vorba de nişte posturi „proaste”. 

Suspiciunile lor nu sunt fără temei. 
Pe de o parte, angajatorii sunt realmente înclinaţi să transmită agenţiilor locurile de muncă mai 

puţin căutate şi să le ocupe pe cele atractive pe alte căi. 
Pe de altă parte, posturile de muncă mai puţin atrăgătoare sunt vacante mai mult timp, astfel că se 

acumulează în cadrul agenţiilor. Oamenii care caută de lucru sunt reticenţi şi faţă de acest lucru, pentru 
că o parte din posturile libere înregistrate la agenţii sunt fictive: sunt de fapt deja ocupate. Acest lucru 
se poate întâmpla din cauza faptului să angajatorii sunt mai puţin interesaţi să anuleze posturile 
declarate libere la agenţie, dacă le-au ocupat pe alte căi. În plus, agenţiile nu sunt întotdeauna 
informate când o persoană pentru care au intermediat a ocupat un anumit post. 

Este clar că reputaţia de mediatori de locuri de muncă este prejudiciată în ochii lucrătorilor de 
calitatea necorespunzătoare a serviciilor şi incertitudinea asigurării locului de muncă. 
  
  
  

Dezvoltarea şi funcţionarea sistemelor de sprijinire a şomerilor 
  
  

Dezvoltarea unui sistem de protecţie socială împotriva riscurilor financiare ale şomajului a fost 
puternic stimulată în anii de dezvoltare economică de după cel de-al doilea război mondial.  

Cele mai multe din ţările puternic industrializate au elaborat un sistem de asigurări de şomaj, 
bazat pe contribuţia tuturor angajatorilor şi a angajaţilor. 

Aceasta este sursa ajutorului de şomaj, care înlocuieşte venitul pierdut pe perioada şomajului. În 
anumite cazuri, fondurile mai sunt completate şi de la buget, prin impozitul pe venit. 

Aceasta înlesneşte, de regulă, plăţile care nu pot fi acoperite în conformitate cu condiţiile 
ajutorului de şomaj. 
  
  

Prevederi referitoare la şomaj 
  
  

1.Principalele tipuri de plăţi către şomeri 
  

Plata şomerilor se poate face în cadrul unui sistem de sprijin. 
Criteriile de bază ale ajutorului de şomaj sunt următoarele: 

- -          ajutorul poate fi plătit pe baza eligibilităţii; 
- -          eligibilitatea este legată de o anumită perioadă de angajare, cu contribuţie la Fondul 

de şomaj; 
- -          ajutorul este direct proporţional cu salariul; 
- -          perioada de plată a ajutorului este limitată; 
- -          şomerul nu are voie să refuze un loc de muncă „potrivit“. 

  



Condiţia fundamentală de eligibilitate este aceea ca situaţia de şomer să nu fi fost provocată de 
lucrător. Printre aceste criterii se poate găsi, de asemenea, noţiunea de timp de aşteptare. Aceasta 
întruchipează riscul şomajului, de care nu poate fi învinuit cineva. 

Ajutorul de şomaj este o formă de manifestare a solidarităţii între angajaţi şi angajatori. Scopul 
este să înlocuiască venitul pierdut pe perioada şomajului. Condiţiile de eligibilitate sunt precizate prin 
lege, astfel că beneficiarii ştiu dinainte ce sume pot primi şi pe ce durată de timp. 

Pe de altă parte, în sistemul de ajutorare, sprijinul acordat şomerilor depinde de situaţia lor 
financiară. Ajutorul este acordat atât timp cât persoana în cauză nu îşi găseşte un loc de muncă. Scopul 
său este să completeze veniturile şi nu să înlocuiască lipsa salariului. Plata ajutorului poate înceta în 
timpul stării de şomaj, dacă din diferite motive starea financiară a familiei respective se îmbunătăţeşte. 
Sursele ajutorului sunt asigurate de veniturile generale din impozite de la buget, astfel încât reprezintă 
o formă de manifestare a solidarităţii societăţii cu şomerii. 

Persoanele a căror eligibilitate pentru ajutorul de şomaj a expirat, primesc, de regulă, alocaţia de 
sprijin. O condiţie importantă în acest caz este aceea că ajutorul depinde de nevoile personale. 

Pe lângă aceste măsuri, şomerii şi alţi membri ai societăţii beneficiază de asigurare de sănătate. 
Acest fapt este important, deoarece suma ajutorului de şomaj nu atinge peste tot nivelul salariului 
minim. Plata ajutorului de şomaj este garantată în numai 6 din cele 24 de ţări ale OCDE. Condiţiile 
diferă foarte mult de la o ţară la alta, chiar şi în cadrul aceleiaşi ţări şi depind, în cea mai mare parte, de 
posibilităţile financiare ale administraţiilor locale, care sunt, uneori, completate cu surse de la 
administraţia centrală. 
  
  

2. Finanţarea sistemelor de sprijin pentru şomeri 
  

Şomajul, în comparaţie cu alte elemente de risc incluse în asigurările sociale, prezintă mai multă 
incertitudine în privinţa frecvenţei şi momentului în care se produce. Schimbările economice pot avea 
loc foarte rapid şi pe neaşteptate din foarte multe motive, provocând fluctuaţii în rata şomajului şi în 
cheltuielile legate de plăţile către şomeri. În aceste condiţii, este foarte greu să se menţină veniturile în 
cadrul unor limite rezonabile, pentru a se evita modificările frecvente ale nivelului contribuţiei şi, pe 
de altă parte, să se asigure suficiente fonduri pentru plăţi. 

Aşa cum se ştie, sursa alocaţiei de şomaj este, de regulă, asigurată de cotizaţii ale angajaţilor şi 
angajatorilor implicaţi în sistemul de asigurări, care sunt adesea completate de stat de la bugetul creat 
prin încasarea impozitului pe venit. Sistemele de asigurare de şomaj sunt valabile, de regulă, în 
întreaga ţară, dar uneori se creează şi fonduri locale, regionale sau aparţinând unor grupuri de profesii. 
O parte din banii strânşi se varsă, de regulă, în fondurile de rezervă care asigură plăţile. Scopul este să 
garanteze stabilitatea financiară a plăţilor şi a contribuţiilor. 

Care au fost consideraţiile care au condus la faptul că asigurarea de şomaj se bazează pe 
contribuţiile personale, ale angajatorului şi ale statului? 

În ceea ce îi priveşte pe angajaţi, ei îşi dau seama de rolul asigurării sociale şi în schimbul 
acesteia sunt dispuşi să îşi asume un angajament colectiv. Motivaţia pentru a participa individual la 
finanţare este deosebit de puternică, acolo unde există puncte de colectare organizate spontan sau de 
către sindicate. 

Contribuţiile directe îi fac pe lucrători să fie interesaţi de funcţionarea echilibrată şi cu succes a 
sistemului, pentru că aceasta este garanţia asigurării serviciilor în caz de şomaj. 

Rolul administraţiei centrale depinde de structura de taxe şi venituri a fiecărei ţări. Contribuţia 
guvernului este expresia faptului că societatea trebuie să îşi asume în mod direct, răspunderea pentru 
bunăstarea şi prosperitatea tuturor cetăţenilor săi. Cu toate acestea, preluarea, în totalitate, de către 
guvern a costurilor şomajului – trăsătură caracteristică pentru ţările care au sisteme bazate pe asistenţă 
– reprezintă o povară serioasă pentru buget şi, în consecinţă, pentru contribuabili. 

Există practici diferite de la o ţară la alta în ceea ce priveşte finanţarea Fondului de şomaj. 
În cele mai multe ţări, acesta este constituit prin contribuţia angajaţilor, a angajatorilor şi a 

guvernului. În ţările în care se oferă ajutor de şomaj şi alocaţie de sprijin, sursele financiare sunt 
asigurate în totalitate de guvern şi din impozitul pe venit. 

Diferenţe importante sunt şi în ceea ce priveşte dimensiunea ajutoarelor. Unii angajaţi şi 
angajatori plătesc o sumă săptămânală sau zilnică fixă, care depinde de mărimea salariului, dar se 



poate schimba în funcţie de sexul şi vârsta persoanei asigurate sau în funcţie de ramura industrială. 
Soluţia cea mai frecventă este o cotizaţie stabilită printr-un procent fix din mărimea salariului brut, 
care trebuie plătită, în general, până la o anumită sumă din venit. 
  
  

3. Sfera de acţiune a ajutorului de şomaj 
  

Condiţiile eligibilităţii pentru ajutorul de şomaj precizează categoriile de angajaţi ale căror salarii 
sunt protejate în cazul intrării neintenţionate în şomaj. Ţările – în care contribuţia la Fondul de şomaj 
este obligatorie – extind eligibilitatea asupra tuturor angajaţilor care lucrează în mod regulat. 
  
  

4. Condiţii de eligibilitate 
  

Acordarea plăţilor pentru şomeri, perioada pentru care le primesc, precum şi suma de care aceştia 
beneficiază depind de mai multe condiţii, respectiv: disponibilitatea persoanei de a lucra, 
reglementarea perioadei de plată a contribuţiei şi metoda de calcul a ajutorului de şomaj. În general, se 
poate spune că aceste reglementări au devenit mai stricte odată cu creşterea ratei şomajului. 
  
  

5. Reglementarea perioadei de plată a contribuţiei şi a alocaţiei 

În toate ţările, asiguraţii trebuie să plătească un anumit procent din salariu drept contribuţie la 
Fondul de şomaj, pentru a putea beneficia de serviciile acestuia. Aceasta se exprimă, de regulă, prin 
limita minimă a perioadei de plată a cotizaţiei. 

În ţările în care ajutorul depinde de perioada de plată a contribuţiei, perioada de plată a alocaţiei 
este fixată în funcţie de aceasta. Raportul dintre cele două variază de la 1 la 5, astfel că, în cel mai rău 
caz, o persoană poate beneficia de eligibilitate pentru o perioadă minimă de plată a contribuţiei. 
  
  

6. Cuantumul ajutorului de şomaj 
  

Formula de calcul a ajutorului de şomaj se bazează pe două principii fundamentale: 
proporţionalitatea faţă de salariu şi remuneraţia netă. Punctul de plecare, în primul caz, este cotizaţia în 
funcţie de salariul brut. Salariul, care constituie baza cotizaţiei, se înmulţeşte cu rata de supliment şi 
astfel se obţine valoarea ajutorului de şomaj. 

În anumite ţări există un plafon al ajutorului. Limita superioară este exprimată, cel mai frecvent, 
în sume absolute. 

O altă soluţie posibilă este să se fixeze un nivel maxim de ajutor, sub formă de procentaj din 
cotizaţia în funcţie de salariu. În afară de limita superioară, adesea există şi o limită inferioară. 
  
  
  
Măsurile active în practica pieţei muncii din ţările cu economie de piaţă 

dezvoltată 
  
  

În cea de-a doua jumătate a anilor ’70, Europa a devenit laboratorul experimental al politicilor 
active pe piaţa muncii. 

Mijloacele folosite în mod tradiţional pot fi grupate în patru categorii: 
- -          granturi de angajare (asumarea unei părţi a cheltuielilor salariale, organizarea de 

lucrări publice); 
- -          sponsorizarea întreprinderilor; 
- -          formare profesională iniţială şi recalificare; 



- -          limitarea furnizării de forţă de muncă (prin pensionare anticipată şi reducerea 
timpului de lucru). 

  
Deşi unele ţări au adoptat aceste politici în diverse moduri, s-au conturat câteva perioade clare. 
Prima perioadă, între 1973-1977, după creşterea bruscă a preţurilor la petrol, când factorii de 

decizie erau siguri că dezvoltarea economică a fost oprită numai temporar şi lipsa de echilibru între 
cererea şi oferta de forţă de muncă nu era de origine structurală, au manifestat preferinţă pentru 
utilizarea preluării parţiale de către stat a cheltuielilor salariale, pentru a se menţine ocuparea forţei de 
muncă. 

În cea de-a doua perioadă, între 1978 şi 1981, când creşterea economică stagna şi au apărut 
modificări structurale, s-a pus accentul pe abordarea socială a şomajului, în locul celei economice. În 
acest sens, a avut loc o reducere a calificării, a ocupării forţei de muncă în serviciile publice şi 
problema ofertei de forţă de muncă a devenit acută. 

În perioada a treia, 1982-1985, în care au ieşit la iveală limitele abordării sociale, a avut loc o 
mişcare în trei direcţii, după cum se va vedea în continuare. 
  
  

1. Sprijinirea ocupării forţei de muncă 
  

Sprijinul acordat în vederea stimulării angajării şomerilor joacă un rol important în gestionarea 
şomajului prin măsuri active ale pieţei forţei de muncă. 

Acestea sunt cunoscute, de regulă, sub numele de „angajări subvenţionate“ şi includ: 
- -       ajutorul salarial acordat pentru angajarea regulată a şomerilor în sectorul privat; 
- -       reducerile de taxe oferite şomerilor care îşi înfiinţează propria firmă; 
- -       aşa-numita creare directă a locurilor de muncă în sectoarele publice şi non-profit, pentru 

care se mai folosesc şi sinonime ca: „lucrări publice“, „lucrări de interes public“ sau „angajare 
din necesităţi publice“. 

  
Subvenţia pentru angajare suplimentară poate fi generală sau limitată la anumite grupuri. 

Beneficiarul ei este angajatorul care măreşte numărul angajaţilor întreprinderii sale peste un anumit 
nivel (de exemplu, 90% sau 100% faţă de numărul actual). 

Aceste subvenţii au fost considerate o formă de extindere a programelor de ajutor pentru şomeri. 
În conformitate cu definiţia acceptată pe plan internaţional, angajarea din necesităţi publice ca 

alternativă a şomajului este o soluţie restrictivă, care asigură temporar reintegrarea şomerilor în piaţa 
muncii. Astfel, se creează locuri de muncă suplimentare, pentru a îndeplini îndatoririle generale faţă de 
public şi de sectorul non-profit, fără a afecta funcţionarea sectorului concurenţial, din cauza 
insuficienţei capacităţi fireşti a forţelor pieţei de a crea locuri de muncă. Participanţii nu pot fi decât 
şomerii pentru care locurile de muncă au fost găsite de organizaţia guvernamentală de resort. 

Acest mijloc este folosit, mai ales, atunci când rata înaltă a şomajului este distribuită în mod 
inegal între diversele grupuri sociale şi există în permanenţă un şomaj de masă. Originile lui pot fi 
găsite în marile investiţii în infrastructură (construirea de şosele şi apartamente) iniţiate în anii ‘20 şi 
‘30, care au fost organizate pentru şomeri. 

Există şi astăzi astfel de lucrări publice, dar cele mai multe sunt axate pe sectorul serviciilor sau 
pe dezvoltarea şi menţinerea infrastructurii locale. Schimbarea specificului lucrărilor publice se 
datorează, pe de o parte, faptului că activităţile de construcţii şi de investiţii solicită prea mult capital 
şi, pe de altă parte, faptului că s-a schimbat şi componenţa populaţiei de şomeri, în funcţie de 
calificare. 
  
  

2. Calificarea şi recalificarea pe piaţa muncii 
  

Formarea profesională are un dublu rol. Pe de o parte, ca orice formă de instruire, înseamnă o 
investiţie în capitalul uman, iar pe de altă parte, este recomandabilă pentru depăşirea unor dificultăţi 
temporare legate de şomaj. În conformitate cu acest scop, instruirea în cadrul pieţei muncii înseamnă o 
intervenţie în relaţiile specifice, fapt ce reduce şomajul real şi numărul de persoane care au nevoie de 



ajutor de şomaj. Este considerată, de regulă, printre măsurile active prioritare, deoarece contribuie la 
creşterea şanselor persoanelor de a-şi găsi un loc de muncă după parcurgerea unui curs de calificare. 

Formarea profesională înseamnă pregătirea angajaţilor prezenţi sau aşteptaţi să apară pe piaţa 
muncii. Pregătirea îi ajută să se angajeze şi poate fi definită şi în funcţie de scop. Astfel, formarea 
profesională cuprinde formele de instruire al căror scop este dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi 
necesare pentru obţinerea şi păstrarea unui loc de muncă. În acest sens, orice gen de formare 
profesională (obţinerea unei prime profesii = calificare, obţinerea unei noi profesii = recalificare, 
formarea continuă pe baza cunoştinţelor şi deprinderilor de muncă anterioare = formare profesională 
continuă) poate fi numit pregătirea pieţei muncii, dacă ajută la ocuparea forţei de muncă. În această 
categorie se încadrează, în primul rând, cursurile de pregătire profesională, deşi diferitele programe 
corecţionale şi de pregătire pentru căutarea unui loc de muncă oferă adesea ajutorul cel mai direct în 
găsirea unui loc de muncă sau în iniţierea unui anumit gen de formare profesională. 

Pe măsură ce se accentuează diviziunea muncii, capacitatea oamenilor de lucra este tot mai mult 
determinată de dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi şi tot mai puţin de forţa fizică. O dată cu 
înnoirea rapidă a tehnologiei cunoştinţele dobândite devin desuete şi este nevoie de cunoştinţe noi în 
locul lor. În ţările cu economii de piaţă dezvoltate, schimbarea profesiei poate fi necesară de 4 sau 5 
ori în timpul unei vieţi. Astfel, cunoştinţele dobândite la tinereţe şi în perioada de maturitate sunt cele 
de care depinde posibilitatea unei persoane de a-şi găsi şi de a-şi păstra un loc de muncă, adaptându-se 
necontenit noilor cerinţe ale acestuia. 

Pregătirea forţei de muncă se poate face în diverse moduri: pe cale tradiţională (în afara locului de 
muncă), într-o instituţie oficială de învăţământ sau în centre speciale de pregătire, înfiinţate în acest 
scop. 

Formarea la locul de muncă înseamnă că întreprinderea îl plasează pe individ – pentru o anumită 
perioadă de timp – într-o situaţie specială de muncă, în care poate dobândi abilităţi necesare procesului 
de producţie. 

În sfârşit, pentru îmbinarea muncii cu pregătirea, exemplul clasic este ucenicia. În întreaga 
Europă, programele de ucenicie au scopul de a asigura experienţă de muncă pentru tinerii care termină 
şcoala într-un dublu mod, anume prin îmbinarea instruirii şcolare generale cu pregătirea profesională 
din întreprinderi. Mai ales sistemul german dual de ucenicie este considerat model pentru celelalte ţări, 
deşi în forma sa originară face parte mai curând dintr-un sistem intermediar de instruire decât dintr-un 
mijloc al pieţei forţei de muncă, ţinând seama de faptul că include aproximativ jumătate din tinerii în 
vârstă de 16-18 ani. Însuşi sistemul german s-a schimbat în mod radical în ultimii zece ani. Pregătirea 
şcolară, care reprezintă 1-2 zile pe săptămână, a devenit mai temeinică. Pregătirea practică, de care 
răspund întreprinderile, parţial cu sprijinul statului, s-a îmbunătăţit de asemenea. Au apărut un număr 
mare de ateliere speciale de pregătire şi alte instituţii care sunt conduse, adesea, în comun de mai 
multe întreprinderi din aceeaşi ramură. 

Cursul de perfecţionare face parte din procesul de recalificare, care este ulterior formării iniţiale. 
Instruirea se face în grupuri de câte 10-15 persoane. Elementul esenţial al acestor cursuri nu este 
obţinerea certificatului, ci dobândirea efectivă a cunoştinţelor şi deprinderilor de bază pentru ocupaţia 
respectivă. 
  
  

3. Limitarea ofertei de forţă de muncă 
  

Ca urmare a crizei economice din anii 1973-1975, în mai multe ţări a început transformarea 
abordării cantitative din politica de ocupare a forţei de muncă. 

Dacă în anii ’60 principalul scop era mobilizarea rezervelor interne şi externe de forţă de muncă, 
prin încurajarea unui număr tot mai mare de lucrători să intre pe piaţa muncii, după 1975 reducerea 
ofertei de forţă de muncă a devenit prioritară. Pe lângă limitarea angajării străinilor, în mai multe ţări 
s-a încercat introducerea unor forme de pensionare anticipată, pentru a se relaxa presiunea exercitată 
de oferta de forţă de muncă. 
  

a. Politica de pensionare anticipată 
  

Retragerea anticipată de pe piaţa muncii poate viza două grupuri ţintă. 



Unul îi include pe şomerii mai în vârstă, care sunt şomeri de lungă durată şi sunt în pericol de a 
nu mai primi ajutor, cu şanse limitate să îşi găsească un loc de muncă. 

Al doilea grup este format din persoane relativ apropiate de vârsta de pensionare, dar aflate în 
pericol de a-şi pierde locul de muncă înainte de a atinge limita de vârstă. 

În ambele cazuri, pensionarea anticipată reprezintă, „o punte de venituri“ între statutul de 
persoană activă şi cel de pensionar, care se poate efectua pe diverse căi. 
  
  
  
  

Schema 1 
  

Căi instituţionalizate de trecere de la statutul de persoană activă la cel de pensionar 
 

Economic activ   Pensionar 
 

Pensie de limită de vârstă 
Reducerea vârstei de pensionare 

Angajaţi   Pensionare anticipată 
Pensionare treptată 
Pensie de invaliditate 

  
Prelungirea plăţii ajutorului de şomaj (alocaţia de sprijin) 

Şomeri    Pensie anticipată 
  
  

Căile şi metodele enumerate mai sus – într-o manieră simplificată – se referă la două instituţii 
sociale: asigurările sociale şi sistemul instituţiilor implicate în ocuparea forţei de muncă. 
  
  

b. Reducerea timpului de lucru – mijloc al ocupării forţei de muncă 
  

Reducerea timpului de lucru poate avea mai multe scopuri. 
În legătură cu subiectul nostru, vom examina modul în care reducerea timpului de lucru poate fi 

utilizată în lupta împotriva şomajului. 
Relaţia menţionată apare sub trei aspecte în literatura şi practica internaţională de specialitate: 

- -          reducerea generală a timpului de lucru pentru prevenirea şomajului; 
- -          reducerea timpului de lucru la nivelul întreprinderii, pentru a se evita 

disponibilizările; 
- -          disponibilizările sunt evitate, dacă este posibil, prin angajarea cu jumătate de normă, 

ceea ce reprezintă o reducere voluntară a timpului de lucru. 
  
  
  

Grupuri ameninţate în mod special de şomaj 
  
  

Şomajul nu reprezintă acelaşi gen de pericol pentru toţi angajaţii din întreaga lume. Unele grupuri 
sunt mai afectate pe piaţa muncii şi mai expuse la şomaj, în timp ce altele sunt mai mult sau mai puţin 
în siguranţă, chiar şi în momentele de criză. 

Angajaţii se încadrează în grupele de risc datorită trăsăturilor de personalitate, vârstei, sexului, 
stării de sănătate, apartenenţei etnice şi lingvistice. 

Aceste grupuri au anumite trăsături comune: 
- -          poziţie inferioară în structura socială; 



- -          posibilităţi slabe de protecţie socială în strategia pieţei; 
- -          poziţie defavorizată pe piaţa muncii, drept urmare a celor de mai sus. 

  
Pericolul şomajului îi ameninţă, în mod special, pe tinerii aflaţi în pragul începerii unei cariere şi 

pe oamenii mai în vârstă, în special pe cei trecuţi de 50 de ani. 
Riscul de a deveni şomer este mai mare în cazul angajaţilor care au avut – de la început – o 

poziţie defavorizată (necalificaţi, persoane cu calificări şcolare inferioare, femei cu obligaţii de familie 
foarte mari, persoane cu deprinderi de muncă depăşite, persoane aparţinând minorităţilor etnice sau 
sexuale). 

Trăsăturile regionale care îi diferenţiază pe şomeri şi care pot uşura poziţia pe piaţa muncii a unor 
grupuri problematice sau care, invers, o pot agrava considerabil, nu trebuie neglijate. 

Tipul de aşezare umană, care poate fi în strânsă legătură cu nivelul de pregătire al locuitorilor 
poate fi, de asemenea, important din punctul de vedere al şanselor găsirii unui loc de muncă. 

În conformitate cu experienţa şi normele internaţionale, pericolul şomajului pentru grupurile 
defavorizate social poate şi trebuie să fie redus prin aplicarea unor programe multidirecţionale şi 
coordonate, sprijinite de stat. 
  

În acest sens: 
• •         măsurile existente în domeniul politicii ocupării forţei de muncă trebuie să devină 

mai accesibile pentru grupurile ameninţate; 
• •         rămânerea lor în urmă trebuie să fie redusă, pentru a li se îmbunătăţi poziţia pe piaţa 

muncii; totodată, trebuie cunoscute şi activate valorile şi calităţile lor transferabile; 
• •         trebuie elaborate politici speciale de ocupare a forţei de muncă pentru persoanele 

ameninţate de şomaj, iar politicile existente trebuie extinse; în acelaşi timp, trebuie create 
căi de ocupare a forţei de muncă, prin care să se accepte limitările şi să se valorifice 
calităţile acestei forţe de muncă de tip special. 

  
Începând din anii ’80, în toate ţările au fost introduse măsuri specifice pentru combaterea 

şomajului. 
Este vorba de programe pentru ocuparea forţei de muncă, bazate pe calităţile grupurilor sociale 

ameninţate, prevederi care uşurau dificultăţile persoanelor defavorizate şi reduceau oferta de forţă de 
muncă. 

  
Grupurile sociale care ridică probleme speciale sunt: 

• •         tineri, persoane aflate la începutul carierei; 
• •         bătrâni; 
• •         femei; 
• •         persoane cu deprinderi de muncă depăşite; 
• •         persoane aparţinând minorităţilor etnice; 
• •         persoane aflate în şomaj de lungă durată;  
• •         străini. 

  
Poziţia unor grupuri sociale defavorizate pe piaţa muncii este uneori agravată de faptul că, în 

multe cazuri, măsurile pentru limitarea şomajului nu pot fi adoptate automat în privinţa lor sau pentru 
că în ocuparea forţei de muncă respective se pot obţine rezultate de durată numai prin luarea în 
considerare a trăsăturilor de grup. 
  



  
  

Întrebări de autoevaluare 
  
  

1. Care sunt criteriile de bază ale asigurării de şomaj?  
2. Care este diferenţa între ajutorul de şomaj şi alocaţia de sprijin?  
3. Cui se acordă ajutorul de şomaj?  
4. Care sunt condiţiile ca cineva să beneficieze de prevederile pentru şomaj?  
5. Ce înseamnă ocuparea totală a forţei de muncă, în conformitate cu ideologia economiei de 

piaţă?  
6. Ce mijloace foloseşte statul pentru a influenţa ocuparea forţei de muncă?  
7. Care sunt cele mai importante măsuri active ale politicii pieţei muncii?  
8. Care sunt cele mai importante măsuri pasive ale politicii pieţei muncii?  
9. Care este sarcina principală a Agenţiilor de plasare?  
10. Care sunt grupele de risc pe piaţa muncii?  

  
  
 



DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE TINERILOR PE 

PIAŢA MUNCII ÎN UNGARIA 

  

Autor: Imola PAPP 
Universitatea Agricolă, 

Gődőllő, Ungaria 

  
C U P R I N S  

  
  

Rezumat ........................................................................................................ 1 

Drepturile şi îndatoririle tinerilor pe piaţa forţei de muncă .......................... 2 

Scopurile politicii de ocupare a forţei de muncă după transformarea sistemului politic 2 

Grupurile defavorizate de pe piaţa forţei de muncă ..................................... 3 

Trăsăturile caracteristice al şomajului tinerilor ............................................ 3 

Atitudinea angajatorilor faţă de angajarea tinerilor aflaţi la începutul carierei 5 

Îmbunătăţirea şanselor de găsire a unui loc de muncă pentru tinerii care îşi încep cariera 5 
a) Cerinţe care pot fi stabilite în cadrul sistemului educaţional ............ 6 
b) Elaborarea programelor referitoare la piaţa forţei de muncă ............ 6 
c) Protecţia socială ................................................................................ 7 

Drepturile şi îndatoririle tinerilor care îşi încep cariera ............................... 7 

Ajutorul acordat şomerilor ........................................................................... 8 

Ajutorul acordat tinerilor care îşi încep cariera ............................................ 8 
a) Sprijin pentru dobândirea de experienţă în muncă ........................... 9 
b) Formarea profesională în sprijinul ocupării forţei de muncă ........... 9 
c) Sprijin pentru angajare...................................................................... 9 

Ajutorul de şomaj ......................................................................................... 9 

Întrebări de autoevaluare ............................................................................ 11 
  
  

Rezumat 
  
  

După schimbarea sistemului politic din Ungaria s-au produs schimbări foarte importante şi rapide 
în structura sistemului ocupării forţei de muncă. În pofida faptului că indicele de productivitate care 
exprima nivelul economiei era jumătate sau o treime faţă de cel din ţările vest-europene, şomajul a fost 
o noţiune necunoscută în Ungaria până la sfârşitul anilor ’80. 

Se putea observa, de asemenea, în perioada de creştere dramatică a şomajului că pierderea locului 
de muncă sau ieşirea de pe piaţa forţei de muncă nu au afectat în mod egal toate categoriile de mână de 
lucru. Aceste inegalităţi au fost încă şi mai spectaculoase o dată cu descreşterea şomajului.  

http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782339#_Toc515782339�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782339#_Toc515782339�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782340#_Toc515782340�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782340#_Toc515782340�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782341#_Toc515782341�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782341#_Toc515782341�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782342#_Toc515782342�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782342#_Toc515782342�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782343#_Toc515782343�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782343#_Toc515782343�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782344#_Toc515782344�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782344#_Toc515782344�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782345#_Toc515782345�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782345#_Toc515782345�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782346#_Toc515782346�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782346#_Toc515782346�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782347#_Toc515782347�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782347#_Toc515782347�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782348#_Toc515782348�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782348#_Toc515782348�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782349#_Toc515782349�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782349#_Toc515782349�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782350#_Toc515782350�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782350#_Toc515782350�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782351#_Toc515782351�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782351#_Toc515782351�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782352#_Toc515782352�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782352#_Toc515782352�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782353#_Toc515782353�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782353#_Toc515782353�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782354#_Toc515782354�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782354#_Toc515782354�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782355#_Toc515782355�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782355#_Toc515782355�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782356#_Toc515782356�
http://ospzd.ise.ro/Ro/module/10.htm#_Toc515782356#_Toc515782356�


Există grupuri – de exemplu, tinerii – care nu pot intra pe piaţa forţei de muncă din cauza 
stagnării cererii de mână de lucru. 
  
  
  

Drepturile şi îndatoririle tinerilor pe piaţa forţei de muncă 
  
  

După transformarea sistemului politic, în Ungaria s-au produs schimbări importante şi foarte 
rapide la nivelul structurii ocupării forţei de muncă. Acestea au trăsături deosebite pentru înţelegerea 
cărora trebuie să ne amintim începuturile. 
  

După transformarea socialistă, politica socială ungară a anunţat un program de ocupare completă 
a forţei de muncă, care a dus la folosirea la maximum, dar într-un mod extravagant, a întregii forţe de 
muncă disponibile. Numărul angajaţilor a crescut continuu, până s-a ajuns la limitele naturale ale 
pieţei forţei de muncă, după care s-a resimţit o lipsă permanentă de forţă de muncă. De aceea a fost 
nevoie să se adauge tot mai multă forţă de muncă şi să se prelungească timpul de lucru pentru a 
satisface cererile organizaţiilor economice şi ale populaţiei, pe lângă timpul de lucru principal şi 
dincolo de locurile de muncă ale marilor companii. În aceste împrejurări şomajul vizibil a fost o 
noţiune necunoscută în Ungaria până la sfârşitul anilor ’80, în pofida faptului că indicele de 
productivitate care exprimă nivelul economiei era jumătate sau o treime faţă de cel al ţărilor vest-
europene. 
  
  
  

Scopurile politicii de ocupare a forţei de muncă după transformarea 
sistemului politic 

  
  

După alegerile parlamentare ţinute în primăvara anului 1990, noul guvern a stabilit drept obiectiv 
strategic edificarea unei economii sociale de piaţă. Dar a oferit foarte puţine explicaţii în sprijinul 
acestei componente ciudate. 

Programul de acţiune al politicii economice elaborat de guvernul Ungariei în martie 1991 stabilea 
sarcinile creării unui cadru instituţional al economiei de piaţă şi stabilizarea economiei în acelaşi mod 
pragmatic. 

Programul prevedea acordarea priorităţii acţiunilor anti-inflaţioniste faţă de cele pentru prevenirea 
şomajului. Se impunea luarea de măsuri eficiente în legătură cu acestea din urmă începând din 1993, 
sperând că până la acea dată economia va începe să crească. 

  
Programul guvernului a fixat două sarcini importante pentru Ministerul Ocupării Forţei de 

Muncă: edificarea instituţiilor politicii de ocupare a forţei de muncă în conformitate cu practica 
economiei de piaţă prin rezolvarea problemelor şi atenuarea tensiunilor din cadrul ocupării forţei de 
muncă pe perioada de tranziţie. Era o sarcină echivalentă cu cea legată de limitarea politicii de ocupare 
a forţei de muncă şi de gestionare a şomajului. Aceasta este exprimată şi în componenta independentă 
de ocupare a forţei de muncă din cadrul Programului guvernamental definitivat în iulie 1991, în care se 
spunea că principiile de bază ale politicii de ocupare sunt gestionarea corectă a şomajului şi extinderea 
ocupării forţei de muncă prin mijloace active. Programul guvernamental pe patru ani în domeniul 
ocupării forţei de muncă încerca să prevadă eradicarea şomajului – pornind de la principiile economiei 
politice. 
  

Anul Estimarea ratei şomajului în % 

1991 6 – 8 



1992 9 – 11 

1993 8 – 10 

1994 7 – 9 
  

Faptele au dovedit curând că această prognoză era greşită. Principala diferenţă consta în faptul că 
şomajul a crescut mult mai mult decât se anticipase şi, contrar previziunilor, se părea că va rămâne la 
acest nivel pentru o perioadă de timp mai lungă decât se scontase. Motivul proceselor nefavorabile era 
reprezentat, în primul rând, de pierderile mari de piaţă provocate de prăbuşirea CAER-ului. Poziţia 
producătorilor indigeni era subminată pe piaţa internă, cât şi prin extinderea importurilor. Drept 
urmare, venitul naţional brut (valorile brute cumulate ale tuturor ramurilor economiei naţionale) a 
scăzut cu aproximativ un sfert în perioada 1989-1992. În pofida faptului că numărul angajaţilor a 
scăzut cu numai 20% în aceeaşi perioadă, şomajul a crescut în mod dramatic. Numărul de şomeri 
înregistraţi a fost de 16.000 în 1989, 80.000 la sfârşitul anului 1990, 406.000 la sfârşitul anului 1991 şi 
663.000 la sfârşitul anului 1992 (la o populaţie a Ungariei de 10,2 milioane locuitori). Numărul de 
şomeri înregistraţi a atins punctul său cel mai înalt în februarie 1993 (680.000). De atunci, acest număr 
a început să scadă lent dar constant, ajungând la 400.000 în anul 2000. Aceasta a atras atenţia 
partidelor din opoziţie şi organizaţiilor grupelor de interes asupra politicii ocupării forţei de muncă. 
Primele şi-au exprimat poziţia în parlament, celelalte în cursul reconcilierii instituţionale a intereselor. 

  
În Ungaria, edificarea organizaţiilor şi a măsurilor care se ocupă de prevenirea şomajului şi a 

asigurării şomerilor a început în anii ’80. Sistemul instituţional actual al politicii pieţei forţei de 
muncă, a cărui bază legală a fost creată prin Legea IV/1991 cu privire la „Ajutorarea ocupării forţei de 
muncă şi asigurarea şomerilor“ a contribuit la îmbunătăţirea sistemului. Legea, care a intrat în vigoare 
la 1 mai 1991 şi care a mai fost modificată de câteva ori de atunci, a creat o bază de asigurări pentru 
şomeri, un sistem instituţional de reconciliere a intereselor pieţei forţei de muncă, a creat o organizaţie 
uniformă a ocupării forţei de muncă şi a lărgit sfera de mijloace active de pe piaţa forţei de muncă. 
  
  
  

Grupurile defavorizate de pe piaţa forţei de muncă 
  
  

Se poate observa, de asemenea, în perioada creşterii dramatice a şomajului, că pierderile de locuri 
de muncă şi ieşirile de pe piaţa forţei de muncă nu au afectat toate categoriile de mână de lucru în mod 
egal. Aceste inegalităţi au fost chiar şi mai spectaculoase din momentul în care a început descreşterea 
şomajului. Există grupuri care nu pot intra pe piaţa forţei de muncă din cauza stagnării cererii de mână 
de lucru (tinerii), oameni care şi-au pierdut, în majoritate, locurile de muncă (minoritatea etnică a 
ţiganilor), oameni care nu se mai pot întoarce la locul de muncă după încheierea perioadei de acordare 
a alocaţiei de şomaj (şomeri permanenţi), oameni ale căror şanse de a-şi păstra locurile de muncă sunt, 
fără îndoială, mai bune decât ale mediei, dar sunt expuşi unei diferenţieri dezavantajoase în timpul 
angajării (femeile) şi oameni care nu pot primi un loc de muncă nici chiar în perioadele de lipsă de 
mână de lucru, cărora şomajul în masă le-a blocat total posibilităţile de a intra pe piaţa forţei de muncă 
(oameni cu o sănătate precară sau care nu dispun de abilităţile fizice necesare exercitării unei anumite 
meserii). 
  
  
  

Trăsăturile caracteristice al şomajului tinerilor 
  
  

Literatura de specialitate ungară şi cea străină care tratează problema sursei forţei de muncă a 
tinerilor stabileşte mai multe straturi de vârste în această categorie mai largă (20, 25 sau 29 de ani). 
Limita inferioară de vârstă legală de muncă – legată de perioada de învăţământ obligatoriu – este în 



Ungaria de 16 ani, în conformitate cu Codul Muncii. Dar persoanele sub 16 ani pot stabili o relaţie de 
muncă dacă şi-au încheiat perioada de învăţământ obligatoriu şi reprezentanţii lor legali consimt ca 
acestea să fie angajate în muncă. Din punctul de vedere al şomajului este important şi urgent să se facă 
cercetări în rândurile persoanelor care au ajuns la 25-30 de ani. În Ungaria, drepturile şi îndatoririle 
şomerilor tineri sunt incluse în două surse de drept: Legea IV/1991, menţionată mai sus, cu privire la 
„Ajutorarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea şomerilor“ şi Ordonanţa Guvernamentală 68/1996 
cu privire la „Sprijinirea tinerilor aflaţi la începutul carierei să îşi găsească un loc de muncă“. 

  
În sensul acestei ordonanţe, un tânăr şomer care îşi începe cariera este o persoană: 

- -          cu studii superioare, care nu a împlinit 30 de ani;  
- -          ce dispune de condiţiile necesare pentru stabilirea unei relaţii de muncă;  
- -          care nu a primit alocaţie de şomaj şi nici dreptul la declaraţia de şomaj după încheierea 

studiilor sale primare, industriale, profesionale, profesionale speciale sau a liceului industrial, a 
unui colegiu sau universitate;  

- -          care s-a prezentat la Centrul pentru şomeri (în continuare, Centrul pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă) din capitală sau din oraşul reşedinţă de judeţ şi a fost înregistrat oficial ca şomer; 

- -          ce-şi doreşte să obţină un loc de muncă, pe care Centrul pentru şomeri, însă, nu-l poate oferi. 
  
Următoarele categorii de tineri şomeri nu pot fi consideraţi tineri pe punctul de a-şi începe o 

carieră:  
- -          persoanele care primesc ajutor prenatal sau pentru creşterea copilului, alocaţii de maternitate 

sau beneficii de maternitate; 
- -          cele care se află în detenţie preventivă;  
- -          cele care ispăşesc o pedeapsă privativă de libertate sau sunt reţinute de poliţie;  
- -          cele care îşi îndeplinesc serviciul militar obligatoriu, în rezervă sau în civil. 

  
În sensul ordonanţei, un loc de muncă este corespunzător dacă se potriveşte cu calificarea 

tânărului şomer sau cu calificarea care poate fi obţinută printr-o oportunitate de formare profesională 
echivalentă cu nivelul de calificare oferite de Centrul pentru şomeri:  
- -          tânărul şomer este corespunzător pentru locul de muncă din punct de vedere al stării de 

sănătate;  
- -          transportul zilnic de la domiciliu la locul de muncă cu vehiculele de transport în comun nu 

durează mai multe de 3 ore (2 ore în cazul femeilor sau al bărbaţilor care cresc singure/singuri un 
copil sub vârsta de 10 ani);  

- -          o relaţie de muncă este orice fel de relaţie de angajare, relaţiile legale cu un angajator public, 
relaţiile serviciilor publice legale şi relaţiile serviciilor juridice şi publice de procuratură care sunt 
în vigoare în conformitate cu dreptul ungar. 
  
Situaţia tinerilor de pe piaţa forţei de muncă – similară cu tendinţele internaţionale – este gravă. 

Proporţional această cifră este de trei ori mai mare decât şomajul complet şi aceasta provoacă tensiuni 
importante, în special, în grupul de vârstă al tinerilor între 15-19 ani. Mai mult, această cifră nu se 
schimbă cu timpul, cu excepţia unor fluctuaţii sezoniere. Scăderea şomajului complet a cunoscut un 
proces similar în grupa de vârstă 24-25 ani. Această situaţie este legată de faptul că la această grupă de 
vârstă şomajul se transformă în altă formă de neocupare a forţei de muncă: bărbaţii intră în armată, 
femeile obţin alocaţii de maternitate (acordate până la doi ani) sau ajutoare pentru creşterea copilului 
(acordate până la trei ani).  

  
Găsirea de locuri de muncă pentru tineri este limitată, în esenţă, de doi factori: apariţia unor grupe 

de vârstă care includ mai mulţi oameni pe piaţa forţei de muncă şi o criză economică de durată.  
Îngustarea cererii de forţă de muncă îi pune pe oamenii care doresc să muncească într-o situaţie 

încă şi mai dificilă decât a celor care au avut deja un loc de muncă. Excluderea noii generaţii de la 
ocuparea forţei de muncă implică pericole social-politice pe termen lung şi efectele ei morale sunt 
extrem de dăunătoare. Este greu de înţeles că anii petrecuţi pe băncile şcolii au fost inutili, având în 
vedere că nu mai este nevoie de cunoştinţele dobândite. 

  



Cauza fundamentală este gradul de calificare al tinerilor care îşi încep cariera şi care nu este mai 
înalt, ci mai scăzut decât cel a persoanelor angajate.  

Rata persoanelor care părăsesc sistemul de învăţământ fără nici o calificare este încă de 35-40%. 
Printre persoanele care au o calificare secundară, cei care absolvă şcoli profesionale sunt în cea mai 
proastă situaţie, din cauza structurii învechite, a conţinutului şi a impasului în tehnica predării.  

Mulţi elevi care absolvă şcoala elementară devin şomeri pentru că nu au fost primiţi în instituţiile 
de învăţământ superior. Principalul scop al acestei categorii de şomeri este continuarea studiilor, astfel 
că, în perspectiva imediată, nu doresc să înceapă să muncească. Pentru aceştia va fi nevoie să se 
introducă posibilităţi de formare profesională mai înaltă. 

  
Trăsătura demografică principală a şomajului ungar – şi anume că femeile sunt într-o poziţie mai 

bună decât bărbaţii – este caracteristică şi pentru tineri. O cauză ar putea fi faptul că bărbaţii au 
calificări şcolare mult inferioare celor obţinute de femei. Numărul tinerelor care absolvă învăţământul 
superior este de două ori mai mare decât cel al tinerilor, iar în domeniul învăţământului liceal numărul 
absolventelor este cu 30% mai mare decât al băieţilor. Această situaţie este inversă în şcolile 
industriale: două treimi din absolvenţi sunt băieţi. Diferenţa dintre cele două sexe apare şi în ramurile 
de producţie şi aceasta este „cauza şi consecinţa supravieţuirii ocupaţiilor tradiţional feminine şi 
masculine.“ 
  
  
  

Atitudinea angajatorilor faţă de angajarea tinerilor aflaţi la începutul 
carierei 

  
  

Îngustarea pieţei forţei de muncă din Ungaria a devenit un proces permanent, care face ca situaţia 
absolvenţilor sistemului de învăţământ să fie deosebit de dificilă. Întrucât le lipseşte experienţa de 
muncă şi a îndatoririlor suplimentare legate de începerea unei cariere şi de găsirea drumului, 
angajatorii nu primesc cu plăcere tineri absolvenţi. 

  
Angajatorii îşi caută tot mai mult oamenii printr-o selecţie temeinică preliminară. Interviul 

personal, testul de inteligenţă, examenul de specialitate, testarea la locul de muncă sunt metode 
aplicate tot mai frecvent în momentul angajării. Testarea la locul de muncă are loc, mai ales, în sfera 
concurenţială. Stipularea unor condiţii de angajare de probă şi contractul de muncă pe perioadă 
limitată de timp reprezintă mijloace importante de „protecţie“ pentru a se reduce costurile unei 
posibile alegeri greşite. 

Incertitudinea angajatorului nu este eliminată nici chiar dacă alegerea angajatului se dovedeşte a 
fi reuşită. „Plata unei bonificaţii“ este o metodă din ce în ce mai generalizată, mai ales în cazul 
întreprinderilor mici şi mijlocii: angajatorii plătesc salariul minim (40.000 forinţi de la 1 ianuarie 
2000) pentru că asigurarea socială în cazul ei este nesemnificativă şi ulterior completează acest salariu 
minim cu sume şi alocaţii suplimentare (bonuri de masă, plata cheltuielilor de transport), stipulate într-
un contract separat. În mod similar, ne putem aştepta în cazul întreprinderilor mai mici sau aflate abia 
la început, ca angajaţii care au trecut testul să fie rugaţi să renunţe la licenţa de întreprindere şi în loc 
de o relaţie de muncă, să li se ofere o relaţie de cooperare în cadrul unui contract de colaborare! 

Dacă un tânăr intră într-o organizaţie de muncă trebuie să se aştepte la existenţa unei ierarhii şi în 
stabilirea unor alocaţii nesalariale. 
  
  
  
Îmbunătăţirea şanselor de găsire a unui loc de muncă pentru tinerii care 

îşi încep cariera 
  
  



Statul dispune de un câmp limitat de acţiune în influenţarea pieţei de muncă. Tehnicile „eficace“ 
utilizate în ţările dezvoltate, de exemplu, prelungirea duratei învăţământului obligatoriu, extinderea 
perioadei de pregătire profesională (învăţământ în şcoală şi o perioadă de pregătire profesională), 
mărirea cifrei de şcolarizare (numărul de persoane care pot să înceapă studiile secundare sau 
superioare a crescut) au fost introduse şi în Ungaria. S-au făcut încercări pentru a se crea şi finanţa şi 
locuri temporare de practică. 
  
  

a) Cerinţe care pot fi stabilite în cadrul sistemului educaţional 
  

Sistemul educaţional trebuie să îndeplinească două cerinţe. În primul rând, principalul mijloc de 
întârziere a intrării pe piaţa forţei de muncă este extinderea perioadei de învăţământ general şi 
profesional (obligatoriu), element care devine din ce în ce mai important din cauza îngustării altor 
canale de scădere a afluenţei pe piaţa de muncă. Perioada de învăţământ de 10-12 ani va trebui să 
devină treptat obligatorie. Totodată, numărul de tineri dintr-o anumită grupă de vârstă care pot să-şi 
continue studiile va trebui să crească în viitor. 

Numărul de persoane care renunţă la învăţământ şi formare profesională va trebui să fie redus cu 
ajutorul unor modele speciale de predare şi a unor programe coordonate. Va trebui să crească numărul 
celor care încheie ciclul de învăţământ având şi o calificare. 

În acelaşi timp, modernizarea structurii sistemului de predare prin adaptarea lui la cerinţele 
economiei, încurajarea modificării de structură reprezintă sarcini de mare importanţă. Aceste tendinţe 
sunt sprijinite şi prin introducerea Programei Naţionale de Bază în învăţământ, începând din anul 
şcolar 1998-1999. Se subliniază astfel, rolul şi importanţa contribuţiei învăţământului profesional şi al 
Camerelor de Comerţ în direcţionarea formării profesionale. Îmbunătăţirea condiţiilor învăţământului 
profesional este esenţială pentru creşterea mobilităţii pe piaţa forţei de muncă. Este nevoie de 
elaborarea unui standard profesional special, care să ia în considerare diferitele trăsături teritoriale / 
regionale ale învăţământului profesional, cheltuielile materiale mari şi – în perspectivă – şansele pe 
care le oferă şcoala în găsirea unui loc de muncă, în funcţie de posibilităţile de formare asigurate. 

În activitatea strategică privind dezvoltarea pieţei muncii, scopul urmărit este ca toţi şomerii şi cei 
ameninţaţi de şomaj – mai ales tinerii care îşi încep o carieră – să poată găsi o posibilitate de formare 
corelată cu calificarea lor şcolară şi justificată de cererile pieţei forţei de muncă. Pentru aceasta este 
nevoie să se îmbunătăţească programele, să se înmulţească numărul acestora, să se introducă un sistem 
de coordonare instituţională (inclusiv pregătirea profesională pentru adulţi şi tineri). Aplicarea 
consecventă a principiului standardelor este necesară în evaluarea programelor şi a instituţiilor de 
formare, în distribuirea resurselor pentru formare, pentru menţinerea calităţii acesteia şi utilizarea 
judicioasă a resurselor financiare. 

Rolul fundamental al sistemului de învăţământ constă în a asigura posibilitatea însuşirii unor 
cunoştinţe generale, de trecere a unor examene, de dobândire a unei prime profesii. Piaţa forţei de 
muncă trebuie să asigure posibilitatea de a se obţine o a doua profesiune sau mai multe alte 
profesiuni. 
  
  

b) Elaborarea programelor referitoare la piaţa forţei de muncă 
  

Modernizarea structurii profesionale de formare şi coordonare a cererii şi ofertei de forţă de 
muncă se bazează pe îmbunătăţirile în procesul metodelor de planificare a forţei de muncă. 

Ţinând seama de faptul că sunt tot mai puţine posibilităţi de diminuare a sporirii ofertei de forţă 
de muncă, un element foarte important din punctul de vedere al tinerilor este crearea de noi locuri de 
muncă şi menţinerea celor existente prin redistribuirea fondului timpului de muncă, cât şi prin 
promovarea lucrului cu normă parţială. Aceasta înseamnă elaborarea şi aplicarea unor modele 
adecvate de sprijin şi, în acelaşi timp, folosirea cu precădere a lucrului cu normă parţială atunci când 
se recurge la mijloacele active de reglementare a pieţei forţei de muncă. 

Oportunităţile de participare la cursurile de formare trebuie lărgite şi concentrate, mai ales, asupra 
tinerilor care şi-au terminat şcoala elementară, dar nu au fost primiţi în învăţământul secundar. 
Introducerea unui învăţământ profesional adaptat în mare măsură la cerinţele economiei moderne 



trebuie să fie urgentată. Este nevoie de eforturi pentru oferirea de locuri de muncă tinerilor corelate, în 
esenţă, cu deprinderile şi cunoştinţele dobândite de ei în şcoală. Organizaţiile de pe piaţa forţei de 
muncă trebuie să contribuie la aceasta cu servicii, mai ales descoperind locuri de muncă, efectuând 
acţiuni de mediere, de îmbunătăţire şi extindere a sistemelor de alegere a carierei, de coordonare a 
activităţii instituţiilor implicate, de dezvoltare a sistemului de observare a populaţiei şcolare. 
  
  

c) Protecţia socială 
  

Tinerii defavorizaţi care trăiesc în derivă, la periferie nu pot fi găsiţi şi sprijiniţi în permanenţă 
numai prin sistemul de informaţii asupra pieţei forţei de muncă. Serviciile sociale, în special cele de 
sprijinire a familiei, trebuie să ia parte la rezolvarea situaţiilor critice provocate de şomaj şi la 
prevenirea unui comportament deviant prin programe specifice pe grupe de vârstă şi categorii de 
probleme. În acest sens, trebuie să se asigure sarcini de informare, consiliere, îndrumare şi consiliere 
familială în rândul şomerilor şi al familiilor acestora. Şomajul şi programele de reabilitare a pieţei 
forţei de muncă pot fi conectate la aceste servicii. 
  
  
  

Drepturile şi îndatoririle tinerilor care îşi încep cariera 
  
  

Centrul pentru şomeri oferă informaţii – orale şi scrise – pentru absolvenţii învăţământului 
primar, industrial, profesional, special şi ai colegiilor tehnice şi universităţilor, înainte de încheierea 
anului şcolar, în legătură cu şansele de a-şi găsi un loc de muncă şi posibilitatea de a beneficia de 
sprijin. Informarea are loc cu cel puţin o lună înainte de încheierea anului şcolar. Centrul pentru 
şomeri organizează o întâlnire pentru găsirea de locuri de muncă. Întâlnirile pentru găsirea locurilor de 
muncă reprezintă un program activ al pieţei forţei de muncă în care angajatorul şi persoana în căutare 
de loc de muncă se pot întâlni faţă în faţă. La aceste întâlniri, mulţi angajatori declară care este 
necesarul lor de forţă de muncă şi, în acelaşi timp, persoana în căutare de muncă poate dobândi 
informaţii despre multe locuri de muncă. Centrele de ocupare a forţei de muncă organizează cel puţin 
o dată pe an o întâlnire pentru găsirea de locuri de muncă. 

Centrul pentru şomeri asigură servicii pentru şomerii tineri care îşi încep cariera în conformitate 
cu calităţile şi cunoştinţele lor personale. 

  
Activităţi de impulsionare: scopul programului este de a planifica direcţiile de interese şi calităţile 

oamenilor care îşi încep cariera, să li se măsoare cunoştinţele în domeniul profesiei respective. Aceşti 
oameni pot să-şi aleagă singuri direcţia viitoarei formări la sfârşitul cursului. 

Grupul ţintă este reprezentat de toate persoanele care îşi încep o carieră. 
  
Program în ajutorul celor care doresc să-şi aleagă o profesie: scopul programului este de a contura 

o idee de alegere a carierei pentru tinerii care nu au nici o calificare profesională. Rezultatul cursului 
este un plan personal care conţine direcţia formării şi metodele de a se încadra în muncă. 

Grupul ţintă: oameni care îşi încep cariera fără nici o calificare profesională. 
  
Program de corectare a carierei (de reorientare): scopul lui este să găsească o nouă carieră pentru 

oamenii care au deja o calificare profesională. Scopul programului constă în găsirea unei posibilităţi de 
a se obţine o profesiune potrivită pentru persoana respectivă. 

Grupul ţintă: oameni care îşi încep cariera cu o profesiune care nu este căutată pe piaţa forţei de 
muncă. 

  
În cadrul acestui serviciu, centrele pentru şomeri înregistrează detaliile referitoare la persoana 

care îşi începe cariera, o informează, elaborează împreună un plan de cooperare. Acest plan trebuie 
elaborat pentru toţi şomerii care îşi încep cariera. 



Planul de cooperare conţine concepţiile Centrului de ocupare a forţei de muncă elaborate 
împreună cu şomerul care îşi începe cariera în legătură cu rezolvarea problemei şomajului acesteia, 
activităţile întreprinse în acest scop, sprijinul de care poate beneficia. Planul de cooperare poate fi 
extins sau modificat pe bază de acord reciproc între client şi funcţionarul public care răspunde de caz. 
Respectarea termenelor stabilite în planul de cooperare este obligatorie atât pentru persoana care îşi 
începe cariera, cât şi pentru funcţionarul care răspunde de caz. Dacă persoana îl încalcă – nu notifică o 
schimbare a dorinţei sau nu o discută cu mediatorul – în 90 de zile din acest moment nu i se mai 
acordă sprijin. 

Centrul pentru şomeri asigură mediere şi participare la pregătirea şomerului care îşi începe 
cariera în vederea găsirii unui loc de muncă. În conformitate cu planul de cooperare, Centrul de 
ocupare a forţei de muncă asigură participarea la alegerea carierei şi la programul de modificare a 
carierei pentru persoana respectivă. 

Centrul pentru şomeri trebuie să caute locuri de muncă cerând în mod periodic necesarul de locuri 
de muncă şi pe alte căi, iar în cazul unei oferte adecvate din partea angajatorului trebuie să ofere 
sprijin acelui angajator. Anunţul referitor la concursul pentru ocuparea locului trebuie să fie publicat 
cel puţin într-un cotidian. 
  
  
  

Ajutorul acordat şomerilor 
  
  

Din momentul în care a intrat în vigoare Legea şomajului (martie 1991), ajutorul de şomaj poate 
fi acordat tinerilor şomeri care au terminat o formă de învăţământ secundar cu maximum un an şi 
jumătate înainte de data la care s-au înscris ca şomeri şi au fost luaţi în evidenţa Centrului de ocupare a 
forţei de muncă. Tinerii trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi şomerii adulţi pentru a recurge 
la această formă de sprijin. Plata ajutorului a fost precedată de o perioadă de aşteptare de trei luni. 
Alocaţia a reprezentat o sumă fixă până la mijlocul anului 1995 (8.600 forinţi) care reprezenta pe 
atunci 75% din salariul minim. Aceasta depăşea în mod considerabil alocaţia minimă de şomaj. Faptul 
că limita inferioară garantată a alocaţiei asigurate era mai mică în cazul celorlalţi şomeri, deşi aceştia 
nu plătiseră niciodată nici o cotizaţie, a devenit intolerabil. Această situaţie paradoxală s-a produs din 
cauză că, în timp ce limita minimă a alocaţiei de şomaj era calculată în raport cu salariul minim, nu se 
întâmpla acelaşi lucru şi cu ajutorul acordat persoanelor care îşi începeau cariera. Între timp a fost 
creat un sistem de ajutor de şomaj – asistenţă pe bază de venit – şi pentru persoanele care şi-au epuizat 
dreptul la plata alocaţiei. Ajutorul pentru oamenii care îşi încep cariera era chiar mai generos decât 
acesta. Diferenţa aceasta trebuia eliminată şi acest lucru s-a întâmplat la 1 iulie 1995. Legea modificată 
promitea un ajutor reprezentând aceeaşi sumă pentru tinerii care începeau o carieră ca şi alocaţia 
suplimentară: 80% din pensia curentă minimă (până în 1998), dar aceste măsuri nu trebuie să se 
oprească aici. Întrucât o persoană putea primi alocaţia suplimentară pe baza strictă a criteriilor 
necesităţilor, nu era justificat să fie exceptaţi nici tinerii de la aceasta. Unul din motive a fost acela că 
în cazul lor se putea demonstra clar că ajutorul plătibil timp de şase luni crea un interes contrar unei 
angajări cât mai rapide şi îi determina chiar pe oameni care în realitate nu erau şomeri să se 
înregistreze ca atare. De acea, începând din 1996, ajutorul de şomaj acordat tinerilor care îşi încep 
cariera a fost treptat eliminat şi înlocuit prin sprijinirea tinerilor şomeri pentru a fi angajaţi în muncă. 
  
  
  

Ajutorul acordat tinerilor care îşi încep cariera 
  
  

În conformitate cu ordonanţa guvernamentală care a intrat în vigoare la 1 iulie 1996, se poate 
acorda asistenţă tinerilor şomeri. Persoana care şi-a epuizat timpul specificat în lege de alocare a 
ajutorului de şomaj pentru tinerii care îşi încep o carieră, nu are dreptul să recurgă la formele de sprijin 
menţionate în ordonanţă. 



  
  

a) Sprijin pentru dobândirea de experienţă în muncă 
  

Centrul pentru şomeri acordă sprijin patronului care angajează şomeri calificaţi sau necalificaţi ce 
îşi încep cariera în cadrul unei relaţii de muncă de cel puţin 360 de zile, cu un program de lucru de cel 
puţin 4 ore pe zi (acesta poate fi reglementat într-un cadru săptămânal), într-un domeniu de activitate 
în care şomerul respectiv poate dobândi o experienţă corespunzătoare. 

Sprijinul acordat poate fi stabilit pentru 270 sau 360 de zile, în funcţie de decizia Consiliului de 
ocupare o forţei de muncă. 

Condiţia sprijinului pe durata a 270 zile este ca angajatorul să menţină în continuare relaţiile de 
muncă cu persoana care îşi începe cariera încă 90 de zile după încetarea ajutorului, fără nici un sprijin 
suplimentar. Mărimea sprijinului acordat este proporţională cu salariul cuvenit persoanei care îşi 
începe cariera pentru partea de timp lucrată (calculat pentru 4 ore pe zi). 

b) Formarea profesională în sprijinul ocupării forţei de muncă 

Centrul de ocupare a forţei de muncă finanţează costurile formării profesionale dacă acestea se 
oferă pentru o persoană care îşi începe cariera. 
  
  

c) Sprijin pentru angajare 
  

Angajatorul primeşte acest sprijin pentru persoanele care îşi încep cariera şi au beneficiat din 
partea lui de cel puţin un an şcolar de instruire practică cu program de cel puţin 6 ore pe zi, după ce au 
terminat o şcoală industrială, profesională sau specială. 

Ajutorul poate fi acordat dacă angajarea persoanei începe în termen de 90 de zile de la obţinerea 
calificării. Ea trebuie să fie încheiată pe o perioadă de 270 de zile. Condiţia este ca angajatorul să 
menţină relaţia de muncă cu angajatul încă 90 de zile după încetarea plăţii ajutorului. 
  
  
  

Ajutorul de şomaj 
  
  

Plata ajutorului de şomaj se bazează pe un principiu de asigurare referitor la condiţiile de obţinere 
a acestuia şi pe modurile de contribuţie la sursele financiare. Participarea la asigurarea de şomaj – ca şi 
în alte ţări – este obligatorie pentru toţi salariaţii. De asemenea, aceasta corespunde standardelor 
internaţionale după care ajutoarele de şomaj se pot acorda numai acelor persoane care îndeplinesc 
anumite cerinţe generale, cum ar fi: 
- -          disponibilitatea şi dorinţa generală de a munci;  
- -          persoana trebuie să fie înregistrată la Centrul pentru şomeri; 
- -          şomajul să fie rezultatul unei disponibilizări şi nu dintr-o cauză care se poate imputa 

persoanei; 
- -          şomerul trebuie să accepte locul de muncă oferit sau să accepte a participa la un program 

activ referitor la piaţa forţei de muncă. 
Regulile după care se fixează alocaţia de şomaj sunt complicate şi se schimbă frecvent. În 

conformitate cu Legea IV/1991, alocaţia de şomaj se acordă unei persoane fără loc de muncă, care a 
avut o relaţie de muncă de cel puţin 200 de zile în ultimii ani înainte de a deveni şomeră, nu are 
dreptul la pensie de limită de vârstă, de handicap, ca urmare a unui accident de muncă, nu primeşte 
ajutor de boală, doreşte să muncească, dar Centrul pentru şomeri nu poate să-i ofere un loc de muncă 
adecvat şi cooperează cu Centrul pentru şomeri în căutarea unui loc de muncă. 



Suma alocaţiei de şomaj trebuie să fie calculată luându-se ca bază câştigul mediu al persoanei în 
ultimele patru semestre ale anului calendaristic de dinainte de a deveni şomer. 

Suma minimă a alocaţiei de şomaj corespunde cu 90% din cea mai mică sumă a pensiei de limită 
de vârstă, în timp ce limita cea mai înaltă dublează suma. 

Dacă media câştigului este mai mică decât limita inferioară a alocaţiei de şomaj, aceasta este o 
sumă ce corespunde cu câştigul mediu. 

Perioada de plată a alocaţiei de şomaj trebuie să fie determinată pe baza perioadei în care şomerul 
a avut o relaţie de muncă în ultimii patru ani înainte de a deveni şomer. Perioada de plată a alocaţiei de 
şomaj trebuie să fie calculată pe baza perioadei relaţiei de muncă, în aşa fel încât cinci zile de relaţie 
de muncă să fie egale cu o zi de plată a alocaţiei. Dacă în timpul calculării apare o fragmentare, trebuie 
să se aplice regulile rotunjirii sumei. 

Cea mai lungă perioadă de plată a alocaţiei de şomaj este de 270 de zile. 
Ziua în care se începe plata ajutorului de şomaj este ziua calendaristică următoare înregistrării 

şomerului la Centrul pentru şomeri. 
  



  
  
  

Întrebări de autoevaluare 
  
  
1. 1.       Care sunt cauzele care duc la numărul alarmant de mare de tineri şomeri şi la componenţa 

specifică a acestui grup? 
2. 2.       Ce caracterizează atitudinea angajatorilor faţă de şomerii tineri? 
3. 3.       Care este utilitatea mijloacelor generale ale pieţei forţei de muncă utilizate pentru tinerii 

şomeri? 
4. 4.       Cum pot fi îmbunătăţite şansele şomerilor tineri? 
5. 5.       Ce tipuri de politică a ocupării forţei de muncă au apărut după schimbarea sistemului politic 

şi de ce? 
6. 6.       Ce tendinţe prezintă variaţia numărului de şomeri înregistraţi?  
7. 7.       Care sunt grupele defavorizate de pe piaţa forţei de muncă? 
8. 8.       Ce caracterizează situaţia pieţei forţei de muncă a tinerilor? 
9. 9.       Care sunt cei doi factori care limitează găsirea de locuri de muncă? 
10. 10.   Ce caracterizează atitudinea angajatorilor faţă de tinerii care încep o carieră? 
11. 11.   Care sunt cerinţele puse în faţa sistemului de învăţământ? 
12. 12.   Ce categorii de şomeri care îşi încep o carieră pot beneficia de ajutorul de şomaj? 
13. 13.   Ce fel de sprijin poate fi acordat persoanelor care îşi încep cariera? 
14. 14.   Cine poate beneficia de sprijin pentru a dobândi experienţă în muncă? 
15. 15.   Pe ce principiu se bazează plata alocaţiei de şomaj? 
16. 16.   Ce criterii fundamentale trebuie să îndeplinească cineva pentru a fi îndreptăţit la plata 

alocaţiei? 
17. 17.   Cine are îndatorirea legală să plătească alocaţia de şomaj? 
18. 18.   Cum se calculează alocaţia de şomaj? 
 



ROLUL PARTENERILOR SOCIALI 
  

Autor: Miklos KENDERFI 
Universitatea Agricolă, Godollo, 

Ungaria  

  
  
  

C U P R I N S  
  
Rezumat ........................................................................................................ 1 

Inventarul sarcinilor pentru elevi ................................................................. 1 
1. Chestionar ......................................................................................... 1 
2. Pericole şi şanse ................................................................................ 2 
3. Cine te ajută? .................................................................................... 3 
4. Dificultăţi în patru domenii .............................................................. 3 
5. Prezentarea unei instituţii ................................................................. 4 
6. Fişă informativă ................................................................................ 5 
7. Planul zonei ...................................................................................... 6 
8. Comitete de autoconducere ............................................................... 7 
9. Organizaţiile civile ........................................................................... 8 
10. Punctele de ajutor ........................................................................... 9 

Întrebări de autoevaluare ............................................................................ 11 
  
  

Rezumat 
  
  

În toate dezbaterile şi dilemele interpretative, teoretice şi metodologice legate de alegerea carierei 
există puţine domenii în care punctele de vedere converg atât de mult ca în problema nevoii de 
cooperare. Aici divergenţele de opinii sunt axate asupra eficacităţii, priorităţilor şi distribuţiei zonelor 
de competenţă. Aceste divergenţe pot fi rezolvate printr-o cooperare mai bună a factorilor din acest 
domeniu. 

Lucrarea de faţă doreşte să contribuie la transparenţa sistemului, să prezinte partenerii sociali şi 
serviciile statului, agenţiile guvernamentale, precum şi organizaţiile civice locale implicate în 
orientarea şi alegerea carierei. 

Tinerii se bucură de sprijin pentru a-şi găsi drumul în cadrul sistemului de ajutorare, iar întrebările 
lor generate de situaţiile din viaţa zilnică primesc răspuns. 
  
  

Inventarul sarcinilor pentru elevi 
  
  

1. Chestionar 
  

1. Cu ce probleme se confruntă generaţia voastră?  
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a)  a)   ………………………………………………………… 
b)  b)   ………………………………………………………… 
c)  c)   ………………………………………………………… 

  
2. Întocmeşte o listă a organizaţiilor care, după părerea ta, pot să ofere ajutor în problemele de 

mai sus.  
  

Problema  Numele organizaţiei Activităţile ei 
  

a)   …   …   … 
  …   …   … 

 …   …   … 
b)   …   …   … 
  …   …   … 
  …   …   … 
c)   …   …   … 
  …   …   … 
  …   …   … 

  
  

2. Pericole şi şanse 
  
1.  1.   Ce pericole întâmpină tinerii de azi în următoarele domenii?  
  
1.1.  La şcoală, la studii, la lucru: 

a)  a)   … 
b)  b)  … 
c)  c)   … 

1.2. În timpul liber: 
a)  a)   … 
b)  b)  … 
c)  c)   … 

  
1.3. Acasă, în familie: 

a)  a)   … 
b)  b)  … 
c)  c)   … 

  
2.  2.   Să căutăm împreună oameni şi instituţii care pot să te ajute să rezolvi problemele de mai sus. 
  
2.1.  La şcoală, la studii, la lucru: 

a)   …   …   … 
b)   …   …   … 
c)   …   …   … 

  
2.2. În timpul liber: 

a)   …   …   … 
b)   …   …   … 
c)   …   …   … 

  
2.3. Acasă, în familie: 

a)   …   …   … 



b)   …   …   … 
c)   …   …   … 

  
  

3. Cine te ajută? 
  

Cui anume (persoană sau instituţie) te adresezi dacă: 
  
1. Notele colegului tău de şcoală se înrăutăţesc rapid? 

…    … 
  
2. Prietenul tău nu ştie sigur ce să facă după ce termină şcoala? 

…    … 
  
3. Prietenul tău chiuleşte mereu de la şcoală? 

…    … 
  
4. Familia ta are nevoie de sprijin financiar? 

…    … 
  
5. Doreşti să obţii informaţii despre activităţile de timp liber? 

…    … 
  
6. Prietenul tău nu ştie unde îşi poate continue studiile? 

…    … 
  
7. Colegul tău de clasă consumă droguri? 

…    … 
  
8. Prietenul tău are dificultăţi la învăţătură? 

…    … 
  
9. Vrei să ştii ce posibilităţi de formare există? 

…    … 
  
10. Colegul tău de clasă nu poate să înveţe acasă, pentru că fraţii mai mici îl deranjează 

…    … 
  
11. Vrei să lucrezi în timpul vacanţei de vară. 

…    … 
  
12. Vecinul tău caută de lucru. 

…    … 
  
13. Vezi că prietenul tău este mereu obosit şi neatent. 

…    … 
  
14. Ai o problemă sau o dificultate. 

…    … 

4. Dificultăţi în patru domenii 
  

Ce dificultăţi crezi că întâmpină tinerii din ziua de azi în momentul în care vor să se angajeze? 



1. 1.       Probleme la şcoală 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

2. 2.       Dificultăţi în alegerea carierei 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
  

3. Probleme în timpul formării  
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
  

4. Obstacole în angajare  
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
  

Întocmeşte o listă de probleme comune pentru toate cele patru domenii. 

 
  

Fiecare membru al grupului trebuie să îşi spună părerea. 
  

 
  
  

5. Prezentarea unei instituţii 
  
1.  1.   Alege o instituţie care acordă sprijin tineretului. 

Numele instituţiei: .................................................................... 
  
2.  2.   Alcătuieşte o prezentare a activităţilor instituţiei respective. 

o o        caut-o! 
o o        întreabă-i pe profesorii tăi, pe părinţi, cunoscuţi, pe colegii mai tineri 

  
 Numele instituţiei: 



 Adresa: 
 Cum se ajunge acolo: 
 Telefon: 
 Fax: 
 E-mail: 
 Program de lucru: 

  
 Cum arată în exterior, în interior? 
 ……………………………………………………………… 
  
 În ce probleme te poţi adresa acolo? 
 ……………………………………………………………… 
  
 Ce servicii oferă? 
 ……………………………………………………………… 
  
 Ce contacte de ordin profesional are? 
 ……………………………………………………………… 
  
 Pe ce poţi conta? 
 ……………………………………………………………… 
  
 Cine lucrează acolo? 
 ……………………………………………………………… 
  
 Ce părere ai? 
 ……………………………………………………………… 
  
3.  3.   Invită un reprezentant al instituţiei să prezinte activităţile. 
  

 
  

6. Fişă informativă 
  

Întocmeşte o fişă informativă după modelul de mai jos, cu referire la instituţiile din zona ta care 
oferă ajutor tinerilor în rezolvarea problemelor de viaţă. 
  
1) Denumire: 
 Adresă: 
 Telefon: 
 Fax: 
 E-mail: 
 Program de lucru: 
 Pe cine primesc? 
 Ce fel de ajutor acordă? 
 În ce fel acordă sprijin? 



2) Denumire: 
 Adresă: 
 Telefon: 
 Fax: 
 E-mail: 
 Program de lucru: 
 Pe cine primesc? 
 Ce fel de ajutor acordă? 
 În ce fel acordă sprijin? 
  

3) Denumire: 
 Adresă: 
 Telefon: 
 Fax: 
 E-mail: 
 Program de lucru: 
 Pe cine primesc? 
 Ce fel de ajutor acordă? 
 În ce fel acordă sprijin? 
  

4) Denumire: 
 Adresă: 
 Telefon: 
 Fax: 
 E-mail: 
 Program de lucru: 
 Pe cine primesc? 
 Ce fel de ajutor acordă? 
 În ce fel acordă sprijin? 
  

5) Denumire: 
 Adresă: 
 Telefon: 
 Fax: 
 E-mail: 
 Program de lucru: 
 Pe cine primesc? 
 Ce fel de ajutor acordă? 
 În ce fel acordă sprijin? 
  
  

7. Planul zonei 
  

Desenează un plan al cartierului unde locuieşti, în care să indici instituţiile cărora tinerii se pot 
adresa când au dificultăţi. Nu uita să situezi pe plan şi şcoala ta! 

  

 



  
  

8. Comitete de autoconducere 
  
1.  1.   Formaţi propriile voastre comitete de conducere în oraşul unde locuiţi. Stabiliţi următoarele 

comitete: economic, social, cultural, educaţional şi pentru protecţia copilului. Gândiţi-vă la 
problemele de care s-ar putea ocupa aceste comitete şi alegeţi apoi pe primele trei dintre acestea ca 
priorităţi pentru fiecare comitet. Formulaţi câte o soluţie pentru fiecare problemă. 

  
Problema   Rezolvarea propusă 

  
Comitetul economic 
  

a)   …    … 
  …    … 

  
b)   …    … 
  …    … 

  
Comitetul social 
  

a)   …    … 
  …    … 

  
b)   …    … 
  …    … 

  
  
Comitetul cultural 
  

a)   …    … 
  …    … 

  
b)   …    … 
  …    … 

  
Comitetul educaţional 
  

a)   …    … 
  …    … 

  
b)   …    … 
  …    … 

  
Comitetul pentru Protecţia Copilului 
  

a)   …    … 
  …    … 

  
b)   …    … 
  …    … 

  



2.  2.   Întocmiţi raportul de sfârşit de an asupra activităţii Comitetului pentru Consiliul 
Reprezentanţilor fiecărui Comitet. Menţionaţi rezultatele soluţiei propuse de voi pentru problemă. 
„Opoziţia” poate iniţia dezbateri. 

 

 

 
  
  

9. Organizaţiile civile 
  

Acest termen generic desemnează toate organizaţiile înfiinţate ca urmare a unei iniţiative 
cetăţeneşti, cu scopul de a îmbunătăţi, sprijini şi promova diferite domenii ale vieţii, cum ar fi sportul, 
cultura, ştiinţa sau sănătatea. Cele mai cunoscute forme de astfel de organizaţii sunt fundaţiile şi 
asociaţiile. 
  

1. Sarcina voastră este să înfiinţaţi o organizaţie activă în sfera civilă, în scopul sprijinirii tinerilor 
ale căror probleme au fost menţionate în exerciţiul „Dificultăţi în patru domenii“. Formaţi patru grupe 
şi prezentaţi rezultatul final sub forma unei „Scrisori de înfiinţare“ şi a unui „Regulament 
organizatoric şi operaţional“. 
  

Câteva elemente ajutătoare:  
• •                  În ce probleme apreciaţi că vi se vor adresa tinerii? 
• •                  Ce obiective doriţi să atingeţi? 
• •                  Ce activităţi doriţi să desfăşuraţi? 
• •                  Cine vor fi cei care vor duce la îndeplinire activităţile zilnice? 
• •                  Care vor fi responsabilităţile concrete ale membrilor organizaţiei voastre? 
• •                  De ce părţi ale sarcinii răspund fiecare? 
• •                  Cu ce organizaţii veţi lua legătura pentru cooperare? 
• •                  Program de lucru, accesibilitate, modalităţi de contactare. 
• •                  Echipamentul şi mobilierul organizaţiei. 

  
2. Concepeţi campania publicitară în ziarele locale pentru serviciile prestate de voi. 

  

 
  

3.  3.   Întocmiţi postere de promovare a serviciilor oferite de voi ca să atrageţi atenţia tinerilor. 
  



 
  
  

10. Punctele de ajutor 
  

Cum vă imaginaţi organizaţia la care aţi dori să mergeţi ca să vă împărtăşiţi necazurile şi să cereţi 
ajutorul de care aveţi nevoie? (De exemplu, pentru problemele ridicate în exerciţiul „Dificultăţi în 
patru domenii“). 
  

Vă oferim câteva sugestii în paranteze. 
  

Unde se află? 
 (în centru, la periferie, uşor de ajuns etc.) 
 ……………………………………………………………… 
  

Cum iei legătura cu organizaţia? 
 (personal, prin telefon, prin intermediul părinţilor etc.) 
 ……………………………………………………………… 

Cum arată în interior? 
 (spaţios, plin de oameni, intim etc.) 
 ……………………………………………………………… 

Cum este atmosfera? 
 (relaxată, sinceră, agitată etc.) 

………………………………………………………………  

Echipamente, mobilier 
 (confortabil, PC, oficial etc.) 

……………………………………………………………… 
  

Cine lucrează acolo? 
 (tineri, profesionişti, oameni plictisiţi etc.) 

……………………………………………………………… 
  

Când te poţi duce acolo? 
(cu programare prealabilă, oricând, între orele 14-18 etc.) 
……………………………………………………………… 

  
Cum eşti primit? 

 (cu amabilitate, cu solicitudine, nimeni nu te bagă în seamă etc.) 
……………………………………………………………… 

  
Pe cine poţi întâlni acolo? 

 (pe oricine, oameni în situaţii similare etc.) 
 ……………………………………………………………… 

În ce fel eşti ajutat? 



(primeşti informaţii verbal, cineva stă de vorbă cu tine individual, în grup, primeşti informaţii 
scrise etc.) 

 ……………………………………………………………… 

Cât timp durează? 
(30 minute pentru fiecare, în funcţie de nevoile tânărului, numai o singură dată etc.) 

 ……………………………………………………………… 

Există o astfel de organizaţie în cartierul tău? 
 ……………………………………………………………… 



  
  
  

Întrebări de autoevaluare 
  
  

1. Ce semnifică noţiunea de parteneri sociali?  
2. Care sunt principalele roluri ale partenerilor sociali?  
3. Identificaţi rolul diferitelor organizaţii, asociaţii, fundaţii, agenţii care activează pe plan local.  
4. Care sunt principalele tipuri de servicii pe care acestea le oferă?  
5. Care sunt partenerii sociali care pot fi utili în orientarea şcolară şi profesională a tinerilor?  
6. De ce trebuie ţinut seama atunci când se intenţionează înfiinţarea unei noi organizaţii, fundaţii 

etc.?  
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Rezumat 
  

În funcţie de segmentul de vârstă şi gradul de socializare, clasa de elevi se poate caracteriza 
printr-o anumită motivaţie, prin interese şi aptitudini specifice etc. 

Aceşti factori contribuie la succes sau eşec şi trebuie să fie conştientizaţi de către indivizi. Ei 
trebuie să devină conştienţi de relaţiile lor cu informaţia şi cu modurile de transmitere pe care le-au 
utilizat până acum. 
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Activitatea de autocunoaştere conduce la înţelegerea modului în care experienţele şi cunoştinţele 
oferite de lumea înconjurătoare (şcoală, familie, cultură) sunt interpretate de personalităţi diferite. 

În cele ce urmează se va încerca să se răspundă la întrebările următoare: 
  
Unde sunt eu? Definirea situaţiei prezente 
Cum sunt eu? Imaginea pe care o au indivizii despre ei înşişi 
Cum mi-ar plăcea să fiu? Stabilirea obiectivelor 
În ce direcţie să merg? Posibilităţile de rezolvare 
Voi încerca! Luarea deciziei 
  
  

Introducere 
  
  

Lucrarea de faţă are drept scop înţelegerea ideii de alegere a carierei şi a necesităţii ca munca să 
fie acceptată ca domeniu de sine stătător în consilierea carierei. 

Principalul obiectiv este ca elevii să îşi dea seama de importanţa alegerii profesiei şi a locului de 
muncă. La încheierea activităţilor propuse în lucrare, elevii vor putea elabora planuri individuale, care 
să constitue baza unui curs de formare cu o anumită dominantă. 

Pentru organizarea acestor activităţi este nevoie de un conducător de grup calificat şi cu aptitudini 
speciale. 

Trebuie să se facă eforturi pentru crearea unei atmosfere de relaxare şi pentru sprijinirea 
participanţilor în a-şi exprima ideile creatoare şi a găsi soluţii la problemele de viaţă respective. 
  
  

Baza teoretică 
Alegerea carierei – orientarea carierei 

  
  

În sensul folosit de noi, alegerea carierei înseamnă actul individului de a opta pentru o anumită 
profesie sau activitate în mod independent, dintre mai multe posibilităţi, care corespund scopurilor sale 
şi îi dau posibilitatea să desfăşoare o activitate care prezintă valoare atât pentru societate, cât şi pentru 
el însuşi. 

Definiţia poate fi interpretată şi în sensul că alegerea carierei este un proces interactiv între 
individ şi mediul său, respectiv persoane care exercită diverse activităţi profesionale. Se pot alege 
activităţi care necesită cunoştinţe profesionale şi acestea vor fi baza viitoarei profesii. Procesul de 
alegere a carierei se încheie printr-o decizie şi tânărul începe să studieze, ca să se pregătească pentru 
activitatea profesională aleasă. Locul de muncă poate fi găsit şi după încheierea şcolarităţii obligatorii, 
dar, de regulă, se produce ulterior încheierii învăţământului profesional. 
  
  
  

Alegerea este un element important al procesului 
  
  

Când alege, individul hotărăşte să lase deoparte două sau mai multe posibilităţi şi să prefere una 
singură. Gama de posibilităţi îi afectează întotdeauna alegerea. Procesul în sine are mai multe sensuri; 
presupune o abordare emoţională, un act de voinţă, independenţă în acţiune. 
  

1. 1.       Definirea situaţiei actuale a unei persoane în căutare de lucru include o serie de întrebări 
la care trebuie să se găsească răspuns: „Unde sunt? Ce îmi doresc? Ce am realizat?” 



Materialul pentru aceste întrebări este oferit de analiza aspiraţiilor legate de carieră şi a ideilor 
discutate anterior. 

  
2. 2.       Elevii care termină un anumit segment de educaţie au deja formată o imagine despre ei 

înşişi, ceea ce îi influenţează, iar uneori îi împiedică în alegerea carierei. Imaginea poate fi 
alteori atât de puţin conturată, încât incapacitatea de autodefinire face ca alegerea să fie 
dificilă. 

  
3. 3.       Stabilirea obiectivelor se bazează pe cunoaşterea aşteptărilor şi dorinţelor caracteristice 

grupului de elevi şi a celor pentru care sunt dispuşi să facă eforturi. Se caută răspuns la 
întrebarea: „Ce am realizat?” 

  
4. 4.       În ceea ce priveşte şansele de soluţionare, după ce s-au identificat nevoile pe baza 

autocunoaşterii, trebuie să se descopere şi înregistreze toate posibilităţile legate de carieră. Se 
elaborează mai multe planuri informative cu privire la carieră. Se răspunde cu paşi concreţi la 
întrebarea „În ce direcţie să mă duc?  

  
5. 5.       Persoana alege, făcând uz de experienţele sale anterioare din procesul de luare a deciziei. 

În acest moment se întâlnesc atitudini de tipul: „Am să încep! Am să încerc! Acestea sunt 
planurile mele!“ 

  
  

Arborele genealogic 
  

Există familii care strâng cu grijă amintiri, diverse documente, scrisori etc. legate de 
trecutul lor. Dacă este cazul, pot să scrie chiar şi istoria familiei. Istoria unei familii implică şi 
profesiile pe care le-au avut membrii familiei şi realizările lor profesionale. 
  

În mod tradiţional, istoria unei familii este înfăţişată în arborele genealogic al familiei. 
Prezentăm în continuare un astfel de arbore, în care trebuie să menţionaţi numele membrilor 
familiei voastre. 
  

După aceasta, notaţi profesiile fiecăruia şi nivelul cel mai înalt de studii atins. Este 
recomandabil să solicitaţi ajutorul părinţilor în completarea arborelui. 
  

Dacă doriţi, puteţi continua desenul copacului şi indica profesii şi calificări înrudite 
suplimentare. 
  

EU: 
fraţii şi/sau surorile mele 
TATĂL meu 
fraţii şi surorile tatălui meu 
BUNICUL/BUNICA 

fraţii şi/sau surorile mele 
MAMA mea 
fraţii şi surorile mamei mele 
BUNICUL/BUNICA 

  
Bunicii mei: 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
Părinţii mei: 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 



  
Fraţii şi surorile mele: 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
Alţi membri ai familiei: 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  

 
  

1. 1.       Număraţi câte profesii aţi găsit în familia voastră. Care sunt acestea? 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
2. 2.       Scrieţi ce tipuri de şcoli au frecventat. 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
3. 3.       Există în familia dv. persoane cu aceeaşi profesie? Care este această profesie? 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
4. 4.       Câte profesii similare ai găsit? 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
Câţi membri din familia voastră au aceeaşi profesie? 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
5. 5.       Aţi găsit profesii înrudite? Ce înţelegeţi prin profesii înrudite? 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
6. 6.       Este cineva în familia voastră care a devenit cunoscut şi respectat public prin profesia sa? 

(Puteţi scrie şi despre rude care nu mai sunt în viaţă). DA – NU 
…………………………………………………………………… 
Care a fost profesia lui/ei? 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
Ce anume i-a făcut să fie cunoscuţi, respectaţi în mod public? 
…………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………… 
  

7. 7.       Priviţi din nou arborele genealogic şi gândiţi-vă dacă este vreo profesie care v-ar plăcea?  
Da, pentru că: 
…………………………………………………………………… 
Nu, pentru că: 
…………………………………………………………………… 

  
8. 8.       Există vreo profesie care v-ar plăcea s-o practicaţi, dar care nu se mai studiază? Motive: 

• •      astăzi nu mai există o asemenea profesie; 
• •      şcoala unde aş putea s-o studiez este departe; 
• •      ar trebui să stau la internat, dar nu îmi surâde ideea; 
• •      rezultatele mele la învăţătură sunt slabe; 
• •      motive financiare; 
• •      alte motive; care?: 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
9. 9.       Rezumaţi ceea ce aţi aflat despre istoria profesională a familiei voastre. 

  
  

15 activităţi care mi-ar plăcea să le fac 
  

Conducătorul grupului împarte coli de hârtie. În introducere au fost menţionate mai multe 
activităţi care v-ar plăcea. Sarcina voastră este să scrieţi mai multe activităţi de acest fel; conducătorul 
grupului scrie şi el. 
  

  1 ……………….… 
  2 …………………. 
  3 ……………….… 
  4 ……………….… 
  5 ……………….… 
  6 ……………….… 
  7 ……………….… 
  8 ……………….… 
  9 ……………….… 
 10 …………….…… 
 11 ……………….… 
 12 …………….…… 
 13 ………….……… 
 14 …………….…… 
 15 …………….…… 

  
1. 1.     După ce elevii completează, se citesc două-trei activităţi de pe fiecare listă, la alegerea 

fiecăruia. 
2. 2.     Se scriu pe tablă aceste activităţi şi se spun despre ele câteva lucruri. Activităţile 

respective se consideră preferate de grup. 
3. 3.     Întoarcându-vă la listele individuale, trebuie să puneţi litera „S“ în dreapta activităţii pe 

care doriţi să o faceţi singuri şi litera „Î“ în stânga activităţii pe care aţi dori să o faceţi 
împreună cu alţii. Dacă există activităţi pe care preferaţi să le faceţi uneori singuri şi alteori 
împreună cu alţii, scrieţi ambele litere, în stânga şi în dreapta lor. Când sunteţi gata, adunaţi 
listele şi notaţi numărul de activităţi pe care preferaţi să le faceţi singuri, numărul celor pe care 
preferaţi să le faceţi cu altcineva şi al celor pe care le faceţi şi singuri şi împreună cu alţii, după 



caz. Prezintă interes activităţile pe care le faceţi singuri şi cele pe care le faceţi împreună cu 
alţii. 

  

 
  
  

Jocurile mele 
  

Membrii grupului trebuie să îşi amintească de jocurile pe care le-au jucat de mai multe ori. Dacă 
se poate, conducătorul grupului povesteşte o întâmplare despre o activitate fizică, de exemplu; gătitul, 
spălatul rufelor, spălatul vaselor, reparatul unui ceas, al unei biciclete etc. 
  

 
  
  

Exerciţiu de observaţie 
  

Membrii grupului formează perechi, se aşază faţă în faţă şi vorbesc fiecare câte un minut despre 
pantofii celuilalt, apoi despre vreme câte un minut şi în final despre culori. 
  

Când conducătorul grupului bate din palme, perechile se schimbă. 
  

Obiectivul exerciţiului este ca membrii grupului să înveţe să se asculte unul pe altul şi să 
comunice. 
  
  

Aptitudinile mele 
  

Când este vorba despre forţa de muncă, aptitudinile sunt interpretate ca şi în sport. Există un 
jargon al fiecărei profesii, în legătură cu deprinderile pe care le solicită. Mai jos dăm o listă de 
aptitudini, frecvent utilizată de specialişti: 
  

  
Interpretarea aptitudinilor 

  
Aptitudinea verbală dă posibilitatea să fie folosit limbajul într-un mod individual. Are o 

variantă scrisă şi una orală. 
  
Aptitudinea aritmetică ajută la efectuarea calculelor simple, de exemplu: adunare, împărţire, 

mintal sau în scris. 
  
Aptitudinea spaţială conferă uşurinţă în orientarea prin locuri necunscute. 
  



Aptitudinea fizică ajută la executarea unor mişcări de o anumită complexitate cu efort minim 
şi randament maxim. 

  
Aptitudinea de comunicare contribuie la stabilirea şi menţinerea contactelor interumane de 

calitate. 
  
Aptitudinea manuală reprezintă înclinaţia specială pentru executarea de activităţi manuale: 

asamblare, demontare, modelare etc. 
  

Identificaţi-vă aptitudinile pe baza acestei liste, grupându-le în următoarele categorii: aptitudini 
prezente, aptitudini presupuse şi aptitudini absente. 
  

  Prezente Presupuse Absente 
Aptitudinea de exprimare verbală       
Aptitudine aritmetică       
Aptitudine de orientare în spaţiu       
Capacitate fizică       
Aptitudine de stabilire a contactului       
Dexterităţi manuale        

  
  

Ierarhizarea estimărilor grupului 
  

Ierarhizaţi aptitudinile prezente ale membrilor grupului. 
  

Pe baza listelor strânse de la elevi, conducătorul de grup stabileşte punctele forte ale grupului. 
  
  

Aptitudinile mele forte 
  

Se fac perechi, în funcţie de punctele forte ale grupului. Cei care consideră că au aceleaşi 
aptitudini, se vor aşeza împreună şi vor discuta de ce consideră ei acest lucru. 
  

 
  
  

Jocul „fazan“ cu carierele 
  

Membrii grupului menţionează câte o profesie. Fiecare trebuie să folosească la începutul 
cuvântului său ultimele două litere ale cuvântului enunţat înainte. 

Câştigătorul, cel care va avea cele mai puţine non-răspunsuri, primeşte un premiu. 
  
  

15 activităţi de căutare a carierei 
  

Conducătorul de grup aduce în clasă o listă cu posibilităţile de formare profesională existente în 
zona respectivă. 
  



Membrii grupului trebuie să formeze două subgrupuri în funcţie de primele 5-10 activităţi pe care 
le preferă (vezi mai sus 15 activităţi care mi-ar place să le fac). Având în vedere activităţile care se 
potrivesc între ele, se caută o carieră corespunzătoare acestor activităţi. 
  

Se recomandă să se lucreze în grupuri mici, pentru ca elevii să se poată ajuta unul pe altul. În 
cazul în care nu se pot găsi trei persoane în aceeaşi grupă, conducătorul va intra în acea grupă, în semn 
de camaraderie. 

  
Scopul exerciţiului este căutarea unei cariere, referindu-vă la propriile aptitudini. 
Într-un exerciţiu anterior aţi enumerat activităţile pe care doriţi să le faceţi; organizaţi aceste 

activităţi pe categorii. 
Alcătuiţi cel puţin două grupe (A, B etc.). 

  
Activităţi: 

  
Grupa A:    Grupa B: 
…………………………  ………………………… 
…………………………  ………………………… 
…………………………  ………………………… 
…………………………  ………………………… 
…………………………  ………………………… 
…………………………  ………………………… 
…………………………  ………………………… 
…………………………  ………………………… 

  
Enumeraţi carierele în care, după părerea voastră, aceste activităţi se repetă în mod frecvent. 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
Gândiţi-vă dacă vă plac aceste cariere. 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
Alegeţi cel puţin trei dintre activităţile voastre, pe care aţi dori să le faceţi mai des şi care vă fac 

plăcere. Scrieţi-le pe rândurile de mai jos: 
1. ………………………… 
2. ………………………… 
3. ………………………… 

  
Căutaţi cariere în care aceste activităţi (sau cel puţin una din ele) pot fi găsite des. 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
Dacă rudele şi cunoscuţii desfăşoară activităţi similare, încercaţi să aflaţi despre ele şi să ghiciţi ce 

profesii au acele persoane. 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
  

Domeniile carierei noastre 
  



Unde v-ar plăcea să munciţi? 
Conducătorul de grup adună laolaltă domeniile cele mai frecvent menţionate. Făcând acest lucru, 

trebuie să aplice principiul rotaţiei adică să invite pe fiecare elev la răspuns. Domeniile acceptate de 
cei mai mulţi sunt scrise pe tablă. 
  

 
Ce ştiu despre mine însumi/însămi? 

  
Completaţi fişa de lucru. După munca individuală, membrii grupului discută în grupuri mici 

alegerile făcute. 
  

Speranţele mele de carieră (profesie): ……………………………… 
  

Dacă ţi-ai analizat aptitudinile, notează mai jos cu aceste semne: 
+  - punctele forte 
-  - punctele slabe 
+/- - şi da şi nu 

• •       Aptitudinea verbală   ………… 
• •       Aptitudinea aritmetică  ………… 
• •       Aptitudinea spaţială   ………… 
• •       Aptitudinea fizică   ………… 
• •       Aptitudinea de comunicare  ………… 
• •       Aptitudinea manuală  ………… 

  
Activităţile mele preferate: 

1.  1.   ……………………………. 
2.  2.   ……………………………. 
3.  3.   ……………………………. 

  
Caracteristicile domeniului carierei pentru mine: 

1.  1.   …………………………… 
2.  2.   …………………………… 
3.  3.   …………………………… 

  
  

Pantomimă 
  

Fiecare pereche trebuie să joace o scenetă reprezentând profesia în conformitate cu activităţile 
selectate anterior. Ceilalţi vor trebui să recunoască despre ce profesie şi activităţi este vorba. 
  
  

Cum să merg mai departe? 
  

Ce ar trebui să fac ca să ating obiectivul stabilit? 
  

Conducătorul grupului strânge idei de la membrii grupului. Se grupează rezultatele. Se formează 
grupe mici de lucru pentru elaborarea planului individual. 



  
  

Plan individual – 1 
  

Încotro mă îndrept? 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
Ce obiective am: 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
Ce trebuie să fac pentru aceasta? 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
Când? 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
  

Plan individual – 2 
  

Obiectiv: 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
Carieră: 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
Punctele mele forte: 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
Posibilităţile mele: 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
Slăbiciunile mele: 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
Ce? 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
Când? 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  



 
  
  

De ce informaţii am nevoie? 
  

Conducătorul de grup trebuie să centralizeze obiectivele individuale de carieră şi, dacă se poate, 
să le grupeze. Trebuie să reţineţi lucrurile cele mai importante; analizaţi de ce sunt cele mai importante 
la momentul respectiv. Rămâneţi mereu la nivel concret. Daţi exemple pentru toate activităţile care se 
fac în domeniul carierei respective. 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  

 
  
  

Unde şi cum? 
  

Exerciţiile de mai jos urmăresc să vă atragă atenţia asupra unor modalităţi specifice de lucru. 
  

Dintre diferite modalităţi, alegeţi-l pe cel tipic pentru fiecare dintre voi. Ca model, am elaborat 
cinci perechi de situaţii opuse. Dacă nici una dintre ele nu este tipică pentru voi, scrieţi o altă pereche 
de situaţii opuse. 
  

A) În perechile de situaţii opuse, subliniaţi-le pe cele preferate. 
• •         în aer liber – în interior 
• •         cu materiale dure – cu materiale moi 
• •         soluţii pe scară mare – soluţii meticuloase 
• •         lucru manual – muncă intelectuală; 
• •         cu multă mişcare – cu puţină mişcare 
• •         ……………………… – ……………………… 

  
B) B) Scrieţi câte un exemplu pentru fiecare dintre caracteristicile subliniate, prin care să 

justificaţi de ce acestea sunt tipice pentru voi. 
1.  1.   Prefer în aer liber, pentru că ………………………………………… 

Prefer înăuntru, pentru că ……………………………………… 
2.  2.   Prefer să lucrez cu materiale dure, pentru că ………………………… 

Prefer să lucrez cu materiale moi, pentru că …………………… 
3.  3.   Prefer să rezolv probleme cu soluţii pe scară mare, pentru că ……… 

Prefer să rezolv probleme cu soluţii meticuloase, pentru că …… 
4.  4.   Prefer să lucrez manual, pentru că …………………………………… 



Prefer munca intelectuală, pentru că …………………………… 
5.  5.   Prefer activităţile care impun multă mişcare, pentru că ……………… 

Prefer activităţile care impun puţină mişcare, pentru că ………… 
6.  6.   …………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………… 
  

C) C) Căutaţi domenii profesionale care se potrivesc cu caracteristicile voastre de personalitate. 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
  

Obiectivul personal 
  

Ce înseamnă munca pentru mine? 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
Divizaţi cercul introducând profesii concrete. 

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Cum să merg mai departe? 
  

Punând întrebări celorlalţi, fiecare membru al grupului încearcă să răspundă la paşii concreţi din 
planul lui/ei individual de dezvoltare. 
  

 
  
  

Grilă de evaluare 
  

În ce măsură şedinţa de faţă m-a ajutat în evaluarea: 
• •       planului meu de carieră; 
• •       planului meu de studii; 
• •       intenţiilor mele de angajare. 

  
Subliniaţi răspunsul potrivit: 

deloc  în mică măsură   la un nivel mediu 
  



 
  
  
  

Fişă de evaluare 
  
  

Te rog să-ţi spui părerea în câteva propoziţii: 
1.  1.   Calitatea exerciţiilor din timpul şedinţei (dacă au fost potrivite, dacă trebuie adaptate etc.) 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
2.  2.   Atmosfera de grup şi modificările acesteia, activitatea membrilor grupului. 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
3.  3.   Analizează procesele grupului, cu referire la persoanele tinere (de exemplu: au fost sprijinite, au 

devenit mai sigure etc.?) 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  
Data: ……………………… Semnătura ………………. 

  



  
  
  

Întrebări de autoevaluare 
  
  

1. Ce înţelegeţi prin alegerea carierei?  
2. Care sunt factorii care influenţează alegerea carierei?  
3. Ce este arborele genealogic şi ce rol are în configurarea intereselor profesionale?  
4. Ce tipuri de aptitudini sunt necesare în cariera preconizată de voi?  
5. Elaboraţi schiţa unui plan individual de carieră.  
6. Explicaţi relaţia dintre procesul de socializare şi cel de luare a deciziei în carieră.  
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Rezumat 
  
  

Orientarea şcolară şi profesională este, între altele, rezultatul unui proces în care se întrepătrund 
două mari sisteme de reprezentări: pe de o parte, reprezentarea de sine şi pe de altă parte, 
reprezentările asupra mediului înconjurător, mai ales cele ale universului profesional (ale muncii) şi 
ale sistemului educativ (ale ofertei de formare). 
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Reprezentările pe care subiectul le construieşte asupra mediului joacă un rol fundamental. Sunt 
importante, pentru toţi educatorii, analizarea şi înţelegerea lor. 

Sunt posibile mai multe abordări teoretice, dintre care două apar drept fundamentale: abordarea 
centrată pe conceptul de "reprezentare socială" definit de psihosociologie şi abordarea sociologică, 
centrată pe conceptele de "câmp" şi de "habitus". 

Vom prezenta şi explica mai întâi conceptele care permit înţelegerea şi analiza fenomenelor de 
stereotipie, pentru a ilustra apoi aceste aserţiuni teoretice prin câteva exemple din domeniul 
reprezentărilor profesionale, pe de o parte, şi al rolurilor de sex în educaţie pe de altă parte. 

Reprezentările pe care adolescenţii şi le formează asupra profesiilor sunt marcate în acelaşi timp 
de cultura lor familială (habitus primar) şi de şcolaritatea prezentă (habitus secundar), dar şi de 
traiectoria socială pe care o parcurg. 

Vom începe prin a evoca unele exemple de stereotipuri în domeniul reprezentărilor profesionale, 
apoi vom prezenta câteva elemente relative la reprezentarea stereotipă a rolurilor de sex, în special în 
domeniul educaţiei, unde vom vedea că şcoala contribuie mult la transmiterea stereotipurilor cu privire 
la rolurile sexelor, ca şi la construcţia "identitară" sexuată. 

În concluzii, vom evoca implicaţiile pedagogice ale acestor fenomene şi vom propune unele 
soluţii pentru modificarea reprezentărilor, formulând mai ales întrebările pe care ar trebui să şi le pună 
orice educator, înainte de a realiza activităţi de informare asupra profesiilor. 
  
  
  

Introducere 
  
  

Orientarea şcolară şi profesională este, între altele, rezultatul unui proces în care se întrepătrund 
două mari sisteme de reprezentări: pe de o parte, reprezentarea de sine (cf. modulului consacrat acestei 
probleme) şi pe de altă parte, reprezentările asupra mediului înconjurător, mai ales cele ale universului 
profesional (ale muncii) şi ale sistemului educativ (ale ofertei de formare). 

Se pare că acelaşi individ este capabil să construiască reprezentări de diverse tipuri, în funcţie de 
context şi de interacţiunile în care este angajat. 

De exemplu, în ceea ce priveşte reprezentările profesionale (ca şi cele cu privire la formare), 
putem postula existenţa a cel puţin trei tipuri de reprezentări: descriptive, sociale şi onirice. 

O anumită profesie – medic, de exemplu – poate fi analizată mai întâi ca un obiect de cunoaştere 
care este descris: cel (sau cea) care o exercită realizează diverse activităţi la …, venitul său este în 
general …, formaţia sa este următoarea … etc. 

Apoi, se poate construi o reprezentare socială asupra obiectului (medic) despre care nu se poate 
spune că este exact acelaşi (chiar dacă e desemnat de acelaşi cuvânt): "medic" este prestigios, variat, 
se potriveşte şi bărbaţilor şi femeilor etc. 

În sfârşit, se întâmplă ca raportul subiectului cu acest obiect să fie de natură onirică. Individul se 
visează astfel, vrea să trăiască astfel, îşi imaginează că primeşte satisfacţii narcisiste: profesia ţine de 
această dată de idealul de sine. 

Se pare într-adevăr că, cel puţin în adolescenţă, anumite profesii sunt suportul viselor despre un 
viitor perceput în acelaşi timp ca eminamente dezirabil şi suficient de imaginar. 

Reprezentările descriptive ar fi un fel de cadre cognitive referitoare, mai ales, la trăsături concrete 
ce permit descrierea unei profesii (sau ale sarcinilor). Ele apar ca modificabile, sensibile la învăţare. 

Reprezentările sociale se referă la structura relaţiilor sociale între profesii. Bazate pe un număr 
mic de dimensiuni, acestea par a juca un rol esenţial în elaborarea preferinţelor profesionale ale 
indivizilor. Modul lor de funcţionare şi de evoluţie pare a fi ceea ce psihosociologii numesc 
"reprezentări sociale": ele sunt adesea stereotipe1

                                                 
1[1] stereotip (subst.) = părere gata făcută, idee utilizată prea des, banalitate, loc comun. 

[1] şi se transformă greu. 

 stereotip,ă (adj.) = care pare făcut(ă) după un tipar, (idee) fixă. 
  
  



Reprezentările construite de subiect în procesul de orientare şcolară şi profesională joacă un rol 
fundamental. Analiza şi înţelegerea lor apare ca importantă pentru toţi educatorii. 

Sunt posibile mai multe abordări teoretice, dintre care două apar drept fundamentale: abordarea 
centrată pe conceptul de "reprezentare socială" definit de psihosociologie şi abordarea sociologică, 
centrată pe conceptele de "câmp" şi de "habitus". 

Vom prezenta mai întâi abordarea în termeni de " reprezentare socială", apoi pe aceea în termeni 
de "câmpuri şi habitus". 
  
  
  

Reprezentările sociale 
  
  

După Denise Jodelet, conceptul de „reprezentare socială” este utilizat de antropologi, de istorici, 
de filosofi, de sociologi, de psihologi, dar noţiunea a fost impusă în ştiinţele umane şi sociale mai ales 
de psihologii sociali, în special după importanta lucrare a lui Serge Moscovici. 
  

Dacă obiectul există în mod incontestabil, fiind un fenomen direct observabil, prezent în toate 
interacţiunile umane, definiţia sa nu este evidentă. 
  
  

1. Definiţia reprezentărilor 
  

După Moscovici, modul nostru de funcţionare cognitivă este condus de următoarele principii: 
• •        Impermeabilitatea informaţiei: orice informaţie nouă este supusă unui filtru cognitiv, 

în măsura în care nu putem face abstracţie de cunoştinţele deja dobândite; avem astfel 
tendinţa de a căuta informaţiile care să ne confirme punctele de vedere şi de a le neglija pe 
cele care ar putea să le infirme. 

• •        Puterea de auto-realizare: indivizii caută să întreţină ideea sau reprezentarea pe care o 
au despre un obiect. 

• •        Eroarea de perspectivă: avem tendinţa de a atribui cauza unui comportament 
persoanei înseşi şi naturii sale, mai mult decât împrejurărilor. 

  
În acest cadru se elaborează modurile de cunoaştere care sunt reprezentările sociale. Să rezumăm 

principalele idei ale lui Moscovici în această privinţă. 
  

Reprezentările sociale au o existenţă reală, la fel ca cea a limbajului ori a suferinţei (ele sunt 
observabile) şi sunt elaborate de către indivizi, nu în mod izolat, ci în cursul unor schimburi: acestea 
sunt produsul acţiunii şi comunicării umane. 

O reprezentare socială este un ansamblu organizat de informaţii şi de cunoştinţe, intermediare 
între imagine (percepţia care reproduce realul în mod concret) şi concept (construcţia care abstrage 
sensul realului), situându-se pe scale de opinii, de atitudini şi de valori. Ea constituie o formă 
particulară de gândire simbolică, ce asociază fiecărei imagini un sens şi fiecărui sens o imagine. 

Reprezentările sociale se elaborează cu ajutorul diferitelor mijloace de comunicare (difuzarea, 
propagarea, propaganda), dar se disting de acestea. Difuzarea produce opinii, propagarea operează la 
nivelul atitudinilor, iar propaganda funcţionează prin stereotipuri. Toate sunt reacţii la un obiect 
exterior. Dar pentru teoria reprezentării sociale nu există o ruptură între universul exterior şi universul 
individului ce aparţine unui anumit grup. 

Reprezentările sociale ca punţi între individual şi colectiv sau interfaţă între psihologic şi social 
sunt generatoare de practici şi de schimburi sociale. 
  

Putem spune, pentru a sintetiza, că o reprezentare socială este un raport de cunoaştere pe care îl 
stabileşte un individ, aparţinând unui grup social dat, cu o realitate pe care o interpretează. Aceasta 
este "reflectarea" atât a obiectului, cât şi a activităţii subiectului care îl reconstruieşte. Reprezentare 



socială este o construcţie cognitivă a unui subiect socialmente situat şi constituit, care îi determină 
comportamentele. 
  

Reprezentarea socială este un mod (o formă) de cunoaştere proprie societăţilor noastre în care 
coexistă diferite căi de surprindere a lumii concrete. Ea nu corespunde mitului, care este un soi de 
ştiinţă totală, o filosofie unică, în care se întâlnesc practicile sociale şi percepţiile asupra organizării 
sociale. Reprezentarea socială apare în societăţile în care nu mai există un sistem total care să 
organizeze diversele domenii ale practicii. 
  

Reprezentările sociale se construiesc şi se difuzează în interacţiunile sociale. Ele sunt deci, de trei 
ori sociale: prin elaborare (sunt tributare inserţiei sociale a subiectului, experienţelor şi punctului său 
de vedere), prin partaj (sunt comune unui ansamblu social, grup sau clasă) şi prin funcţie (constituie 
ghiduri de acţiune şi de comunicare). 
  

Se pot distinge "reprezentarea ca produs" şi "reprezentarea ca proces". Reprezentările sunt 
produse ale experienţei şi interacţiunilor noastre organizate social: ele sunt deci, constituite 
(reprezentare ca produs). Reprezentările au o funcţie de asimilare care permite menţinerea coeziunii 
grupurilor sociale, asigurând similaritatea viziunii lor asupra anumitor obiecte care formează lumea 
(reprezentare proces). 
  
  

2. Structura şi dinamica reprezentărilor 
  

Reprezentările sociale sunt caracterizate prin procesele de obiectivare şi de ancorare. 
  

Obiectivarea transformă abstractul în concret printr-o operaţie de imaginare (ideile, semnificaţiile 
sunt imaginate, materializate, "reificate") şi de structurare (triere, selectare, schematizare). Acest 
proces conduce subiectul la formarea unei imagini coerente şi stilizate a obiectului reprezentat, şi 
aceasta în două etape: construcţia unei imagini schematizate a obiectului, apoi percepţia de obiecte ce 
corespund acestei scheme figurative. 

Aşa de exemplu, schemele figurative "deasupra – dedesubt" şi "exterior – interior" sunt construite 
şi apar în reprezentarea socială a conceptelor psihanalitice de "conştient" şi inconştient". 

Procesul de ancorare permite încorporarea a ceva nou, nefamiliar, straniu, în universul de sensuri 
şi cunoştinţe preexistente. Prin acest proces, obiectul de cunoscut este destructurat şi restructurat 
cognitiv pentru a putea fi integrat în schemele cognitive deja existente. 

Ceea ce este important, în formarea unei reprezentări sociale, este ca obiectul să fie perceput şi 
conceput, de asemenea, manieră încât să nu ne bulverseze atitudinile şi opiniile şi să ne permită să 
funcţionăm în mijlocul grupurilor cărora le aparţinem, fără ca această cunoaştere să ne perturbe 
respectiva apartenenţă. De exemplu, psihanaliza este asimilată confesiunii, unei relaţii sexuale etc. 

Ancorele, elemente privilegiate, nucleu central al reprezentării, joacă rolul de filtre, de sisteme de 
interpretare şi de clasificare şi contribuie la domesticirea a ceea ce este straniu. 

Cele două procese – de obiectivare şi de ancorare – vor fi activate mai ales în confruntarea cu 
ceva neaşteptat sau inexplicabil. 

În ceea ce priveşte organizarea internă a reprezentărilor sociale, Jean-Claude Abric a dezvoltat 
ipoteza "nucleului central”. 

Astfel, orice reprezentare este organizată în jurul unui nucleu central. Acesta este elementul 
fundamental al reprezentării, care îi determină în acelaşi timp semnificaţia şi organizarea internă şi 
asigură două funcţii esenţiale: nucleul central determină sensul şi valenţa diferitelor elemente ale 
reprezentării; tot el determină natura legăturilor care unesc între ele elementele reprezentării. 

Nucleul central este elementul cel mai stabil, cel ce rezistă cel mai mult la schimbare, asigurând 
continuitatea şi permanenţa reprezentării. 



În jurul nucleului central al reprezentării, elementele periferice, organizate de acesta, permit 
funcţionarea aproape instantanee a reprezentării, făcând posibilă decriptarea unei situaţii fără a face 
apel la principiul organizator al nucleului central. Periferia reprezentării este gândită ca o zonă tampon 
între o realitate care o pune în discuţie şi un nucleu central care nu trebuie să se schimbe cu uşurinţă. 
Dezacordurile sunt absorbite de schemele periferice care asigură stabilitatea reprezentării. 

Ce se întâmplă atunci când actorii sociali sunt obligaţi să dezvolte practici sociale în contradicţie 
cu sistemele lor de reprezentări? 

Dacă situaţia este percepută ca reversibilă (revenire posibilă la vechile practici), atunci elementele 
noi şi discordante vor fi integrate în reprezentare, dar numai prin transformarea sistemului periferic, 
nucleul central rămânând stabil şi insensibil la modificări. 

Dacă situaţia este percepută ca ireversibilă, urmează un proces de transformare a reprezentării, 
care poate avea loc în două moduri. 

În primul caz, numit transformare rezistentă, practicile noi în contradicţie cu nucleul central pot fi 
gestionate de sistemul periferic. Apar atunci ceea ce Claude Flament a conceptualizat drept scheme 
stranii. Aceste scheme amintesc ceea ce este considerat normal şi indică elementele stranii, propunând 
raţionalizări care ne permit să suportăm contradicţia. 

În al doilea caz (mai ales dacă schemele stranii se multiplică), se va produce transformarea 
nucleului central: aceasta poate fi progresivă sau brutală. 

Pentru a concluziona, să rezumăm datele privitoare la reprezentările sociale. 
Reprezentările constituie o formă de simplificare a lumii reale şi apar ca o necesitate pentru a 

cuprinde (a citi şi a decoda) lumea înconjurătoare în complexitatea sa. Ele permit conferirea unui sens 
realităţilor şi incorporarea noţiunilor sau faptelor noi în cadre familiare. Ele permit anticiparea 
acţiunilor, conduitelor şi luărilor de poziţie şi autorizează justificarea lor în raport cu normele sociale 
("De fiecare dată când ne însuşim sau ne modificăm o reprezentare ne modificăm un anumit număr de 
comportamente îndreptate către ceilalţi sau către noi înşine"). În sfârşit, reprezentările sociale, 
generate adesea în mod colectiv, împărtăşite de către membrii unui grup dat, joacă un rol în crearea şi 
menţinerea identităţilor sociale colective. 

Reprezentările sociale în materie de muncă şi de educaţie sunt în mod evident legate de 
stereotipurile sociale. 

O altă abordare, la fel de euristică a fenomenelor de stereotipie, este abordarea sociologică a lui 
Pierre Bourdieu: habitus şi câmpuri sociale. 
  
  
  

Habitus şi câmpuri sociale 

După Pierre Bourdieu, există o corespondenţă între structurile sociale şi structurile cognitive: 
"Există o corespondenţă între structurile sociale şi structurile mentale, între diviziunile obiective ale 
lumii sociale – cu precădere cele între dominant şi dominat în diferitele câmpuri – şi principiile de 
viziune şi diviziune pe care agenţii li le aplică ". Dar diviziunile sociale şi schemele mentale sunt 
structural omoloage, pentru că sunt legate genetic: cele din urmă rezultă din incorporarea celor dintâi. 
  
  

1. Câmpuri 
  

Câmpul desemnează la Bourdieu un ansamblu, produs istoric, de obiecte sociale între care există 
relaţii de ierarhie şi de opoziţie care structurează repartiţia între aceste obiecte a unui capital specific 
de valoare socială. 



În societăţile foarte diferenţiate, cosmosul social este constituit din ansamblul acestor 
microcosmosuri sociale relativ autonome, spaţii de relaţii obiective care sunt locul unei logici şi al 
unei necesităţi specifice, ireductibile la cele ce acţionează în celelalte câmpuri. De exemplu, vorbim 
despre câmpul artistic, religios sau economic (dar s-ar putea vorbi şi despre câmpul modei pariziene): 
aceste diferite câmpuri ascultă de logici diferite. 

Pentru ca un câmp să funcţioneze, regulile care guvernează distribuţia valorilor în interiorul său 
trebuie să fie recunoscute şi acceptate de actorii din câmpul respectiv. Acesta este rolul habitusurilor. 
  
  

2. Habitus 
  

Condiţiile obiective de existenţă a indivizilor, definite prin proprietăţile lor intrinseci şi prin cele 
relaţionale (poziţia în sistemul de condiţii), le inculcă acestora în mod durabil "dispoziţii" compatibile 
cu aceste condiţii şi adaptate exigenţelor lor. Este vorba despre un mecanism de interiorizare a 
constrângerilor exterioare, care asigură prezenţa activă a trecutului în prezent şi în viitor, ajustarea 
dispoziţiilor în funcţie de poziţii, şi care privilegiază astfel constanţa practicilor şi conformitatea. 
Aceste dispoziţii constituie habitusurile. 

Născute din interacţiunile anterioare ale individului cu lucrurile, oamenii şi evenimentele, 
produse ale trecutului şi ale istoriei individuale (copilăria, experienţele personale) şi colective (familia, 
clasa socială), habitusurile sunt deci, sisteme de dispoziţii, de scheme interiorizate (scheme de 
percepţie, de apreciere, de clasament, de expresie şi de acţiune) care funcţionează ca o matrice 
generatoare de practici relative la un anumit câmp, practici comune, sancţionate pozitiv de societate şi 
care exclud "nebuniile", sancţionate negativ, incompatibile cu poziţiile obiective. 
  
  

3. Punctul de vedere 
  

A educa un individ înseamnă a-l introduce într-o pluralitate de câmpuri. Această imersiune se 
produce într-un punct dat din fiecare câmp. Consecinţa: subiectul percepe câmpul în ansamblul său, 
adică elementele care îl constituie şi mai ales relaţiile dintre ele, din punctul său de vedere. 

Astfel, frecventarea şcolii îl conduce pe elev la formarea unui sistem de reprezentări asupra lui 
însuşi, asupra altora, asupra formării şi profesiilor. Reprezentările sunt organizate după dimensiunile 
fundamentale care structurează sistemul educativ în aşa fel încât adolescentul le poate percepe din 
poziţia pe care o ocupă. 

Într-un câmp dat şi la un moment dat, aceste puncte de vedere nu au toate aceeaşi valoare: 
habitusul dominant (modul socialmente valorizat în care sunt văzute lucrurile în domeniul respectiv 
într-o epocă dată) este cel al grupurilor în poziţie socială dominantă. Poziţia socială din fiecare câmp 
este elementul princeps: ea determină natura experienţelor de învăţare. 

Aceste experienţe de învăţare conduc la formarea sistemelor de clasament şi de percepţie (şi a 
practicilor) care se aplică ulterior altor obiecte. Aceste sisteme nu se vor transforma decât atunci când 
subiectul va face experienţe diferite de cele anterioare: ceea ce nu este exclus, dar nici frecvent, fiindcă 
se întâmplă rar ca un individ să ajungă să ocupe o poziţie diferită într-un câmp. 

O poziţie este definită şi de relaţiile cu alte poziţii. Felul de a vedea – de a clasa lucrurile şi 
oamenii la un moment dat – al unui individ nu are sens decât în raport cu felul de a clasa lucrurile şi 
oamenii al altor persoane, situate în alte poziţii sociale. Structurile pe care un individ aflat într-o 
poziţie dată le are în minte nu sunt ceea ce sunt decât pentru că se află într-un anumit raport cu 
structurile din mintea altor persoane. 

Poziţia pe care un individ o ocupă într-un câmp dat este determinată de volumul fiecărei forme de 
capital – economic, cultural, social – deţinută ("moştenită" într-un fel sau altul) de acel individ. 
Posesia unui capital, a cărui structură (determinată de volumul deţinut de fiecare din aceste forme de 



capital) corespunde (este omoloagă) cu cea în vigoare într-un câmp, procură individului numeroase 
avantaje, mai ales o artă de a investi (un "simţ al jocului") corespunzând unei cunoaşteri practice a 
legilor ce guvernează domeniul respectiv: individul posedă atunci un important capital simbolic. 

Aceste abordări conceptuale sociologice în termeni de câmpuri şi de habitus, inspirate din 
Bourdieu, nu sunt deloc în contradicţie cu abordările psihosociologice în termeni de reprezentări 
sociale. Dimpotrivă, ele se completează euristic pentru a ajuta la analiza şi la înţelegerea fenomenelor 
de reprezentare, mai cu seamă a reprezentărilor stereotipe. 

După prezentarea sumară a conceptelor (reprezentări sociale, câmpuri şi habitus) care permit 
analiza şi înţelegerea fenomenelor de stereotipie, vom ilustra aceste aserţiuni teoretice prin câteva 
exemple luate din domeniul reprezentărilor profesionale şi al rolurilor de sex în educaţie. 
  
  
  

Reprezentările profesionale 
  
  

Fiecare individ poate fi considerat ca autor şi regizor al propriilor reprezentări, care îi vor 
determina poziţia de actor. 

Fiecare îşi elaborează reprezentările pornind de la o problematizare iniţială determinată de 
percepţia sa asupra exigenţelor situaţiei, de competenţele sale în domeniile privitoare la obiect, de 
instrumentele intelectuale de care dispune, de ierarhia sa de valori şi de istoria sa socio-afectivă. 

Normele culturale ale societăţilor occidentale industrializate le cer adolescenţilor să reflecteze la 
viitorul lor profesional. Unii dintre ei trebuie chiar să formuleze un proiect profesional într-un moment 
când se află în dificultate şcolară şi nu dispun de toate resursele necesare pentru a-l gândi şi a-l pune în 
acţiune. 

Reprezentările profesionale privesc, pe de o parte, diversele mecanisme ale vieţii economice şi 
sociale şi, pe de altă parte, diferitele trăsături ce permit abordarea unei profesii prin intermediul 
evocării proprietăţilor care îi sunt atribuite sau care o descriu. Dar ele pot privi şi tipul de personalitate 
al celor ce exercită profesia, activităţile precise efectuate sau modul de viaţă al profesioniştilor 
respectivi. 

Circumstanţele vieţii sociale ne împing la a face inferenţe, a simplifica, a selecţiona, chiar a 
transforma informaţiile şi datele printr-un proces de schematizare, ceea ce duce la multiplicarea 
stereotipurilor. Reprezentările stereotipe se dezvoltă din cauza disponibilităţii lor de a fi utilizate în 
schimburile sociale şi a costului mai redus pe plan cognitiv: teoriile implicite, schemele de gen care 
asociază profesiile sexelor (sexul ce pare potrivit pentru o anume profesie), evocarea unei singure 
dimensiuni (de exemplu gradul de prestigiu) pentru a induce o structurare (imagine generală) a 
profesiilor. 

Tinerii construiesc modele explicative simple, dar stereotipe. Confuzia de sensuri şi cuvinte, 
manifestată la această vârstă în învăţarea vocabularului economic şi social, se regăseşte în abordarea 
numelor profesiilor. De exemplu, profesia de "tehnician forestier" poate suscita reprezentarea unei 
persoane care munceşte mai ales în mijlocul naturii, deşi, probabil, cea mai mare parte a timpului de 
lucru al acestui tehnician se va petrece la birou. În schimb, funcţia de "şef de birou al producătorilor 
agricoli" poate, la început, să fie obiect de respingere pentru că este asimilată unei funcţii 
administrative, când de fapt este vorba de un post de înalt funcţionar care trebuie să facă deplasări, să 
participe la negocieri şi care are responsabilităţi importante. Termenii "forestier" şi "birou", scoşi din 
contextul lor specific, riscă să antreneze o reprezentare confuză şi stereotipă din cauza unei mobilizări 
intelectuale insuficiente şi/sau a unei prea puternice participări afective. 

O explicaţie posibilă a reprezentării stereotipe rezidă în necesitatea de a găsi un consens în 
interiorul unui grup de referinţă. Reprezentarea constituie un vector de comunicare socială în cadrul 
unui grup de egali, valorizat în adolescenţă. Comunitatea de opinii, în acelaşi timp sursă a coeziunii 
grupului şi generatoare a construcţiei identitare, riscă să antreneze o simplificare, o schematizare 
menită a face schimburile mai uşoare, mai rapide şi mai eficiente. 



  
  

1. Habitusul cultural şi reprezentarea profesiilor 
  

Mediul sociocultural şi mai ales cel familial, cu componentele sale istorice şi geografice, exercită 
o influenţă asupra percepţiei şi modului de tratare a mediului înconjurător de către o persoană. De 
exemplu, putem postula că aceleaşi profesii nu vor fi caracterizate la fel de către indivizii ce ies de la 
un film, dacă aceştia au văzut "un western cu Burt Lancaster" şi de către cei ce au descoperit "unul 
dintre primele filme ale lui John Sturges ". 

În 1994, Jean Guichard şi colaboratorii săi au analizat răspunsurile date la un chestionar de către 
573 tineri de 17-18 ani, şcolarizaţi în şase filiere diferite (deci, aparţinând unor medii socioculturale 
distincte); acest chestionar a vizat practicile culturale şi activităţile de loisir, pe de o parte, şi evaluarea 
a 9 profesii (electronist, infirmier, inginer, institutor, mecanic-auto, medic, secretar, sudor, vânzător), 
pe de altă parte. 

Au fost puse în evidenţă patru mari categorii de activităţi culturale şi de loisir: 
• •       ocupaţii preponderent masculine (a repara o motoretă, a citi revistele sportive, a privi la 

televizor transmisii sportive, a face sport etc.); 
• •       ocupaţii preponderent feminine (a citi romane de dragoste, a citi reviste pentru femei, a se 

ocupa de copii etc.); 
• •       ocupaţii ce ţin de gusturi populare în materie de muzică şi de televiziune; 
• •       practici culturale socialmente distinctive (a asculta Mozart, a practica dansul, a juca teatru, 

a vedea anumite filme etc.). 

În privinţa evaluării profesiilor, se constată două lucruri. 
Primo, adolescenţii care au activităţi socialmente distinctive exprimă judecăţi severe asupra 

profesiilor: le evaluează mai rar foarte pozitiv şi mai frecvent foarte negativ. Cei ce au gusturi 
"populare" au o atitudine inversă. 

Secundo, tinerii stabilesc diferenţe mai subtile între profesiile care le sunt cultural apropiate decât 
între cele de care se simt departe; tinerii cu gusturi "distinse" diferenţiază fin profesiile calificate şi 
intermediare, dar le percep în mod mai global pe cele puţin calificate; cei cu gusturi "populare" 
procedează invers. 
  
  

2. Identitatea şcolară şi reprezentarea profesiilor 
  

Experienţa specifică pe care o constituie şcolarizarea într-o anumită formaţiune a sistemului 
şcolar – organizat în profiluri şi filiere – determină într-un anumit mod imaginea şcolară de sine şi 
contribuie mult la concretizarea intenţiilor de viitor ale tinerilor şi deci, la formarea viziunii lor asupra 
profesiilor. 

Un sistem şcolar constituie o anumită formă de organizare, o anumită structură. Diferitele sale 
formaţiuni sunt în anumite raporturi unele cu celelalte. Este vorba, mai ales, în multe sisteme, de 
raporturi de prestigiu ierarhizat: la liceu, filierele teoretice sunt cele mai prestigioase (de excelenţă), 
filierele tehnologie au un statut intermediar, iar şcolile profesionale şi cele de ucenici sunt cele mai 
devalorizate (sunt adesea filiere ale ultimei şanse). 

Liceanul se regăseşte adesea într-o filieră foarte specializată. Experienţa sa este aceea a unui "elev 
la …": la ştiinţe, filologie, tehnologie industrială, la secretariat şi contabilitate etc. Se poate postula că 
această situaţie şcolară foarte vizibilă marchează puternic proiectele de viitor ale tinerilor şi mai ales 
ideea pe care şi-o fac despre profesii. 

Există mari diferenţe de viziune asupra profesiilor în funcţie de poziţia în sistemul şcolar. De 
exemplu, pentru băieţii din filiera ştiinţifică, prototipul profesiilor medicale este medicul cu liberă 
practică sau chirurgul; pentru fetele din aceeaşi filieră, este ginecologul sau pediatrul; pentru fetele din 
filiera medico-socială, este infirmiera sau puericultoarea. 

Aceste diferenţe, care afectează viziunea de ansamblu asupra profesiilor, permit o valorizare a 
profesiilor pentru care pare să pregătească profilul sau filiera şcolară respectivă: adolescenţii îşi 



construiesc o astfel de viziune a ansamblului profesiilor încât cele pentru care trebuie să se 
pregătească, să nu fie percepute negativ – de exemplu, adolescenţii din anumite filiere profesionale 
(secretariat, gestiune, contabilitate) îşi construiesc o reprezentare particulară a prestigiului profesional, 
care le permite să considere secretara drept echivalentul "feminin" al inginerului. 

Şcoala funcţionează ca o oglindă care îi arată tânărului imaginea sa şcolară, conform 
performanţelor sale. Acestea sunt judecate după criterii pe care elevul nu le înţelege şi a fortiori nu le 
stăpâneşte totdeauna. Coincidenţa între imagini de sine puţin valorizante şi un mediu puţin stimulant 
poate antrena dificultăţi de ordin afectiv, ce nu permit dezvoltarea de reprezentări profesionale care să 
constituie surse de energie şi de motivaţie suficiente (fiind foarte sărace şi stereotipe).  

Importanţa filierei de studii (pe care o putem numi "habitus secundar") este mai mare decât aceea 
a practicilor culturale ("habitus primar") în formarea modurilor de a vedea profesiile. De altfel, aceste 
două surse de construire a reprezentărilor profesionale se acoperă parţial. 

Astfel, există o omologie aproape perfectă între viziunea asupra profesiilor specifică liceenilor din 
filiera de excelenţă (cea ştiinţifică) şi cea specifică tinerilor care resping practicile culturale populare. 
Aceste asemănări între habitusul cultural al anumitor tineri şi cel dominant într-o filieră de formare se 
pot explica prin faptul că o anumită filieră din sistemul şcolar corespunde unei anumite norme 
culturale (de exemplu, în filiera de excelenţă, a avea gusturi distinse). 

În schimb, există o mai mică similitudine între viziunile tinerilor din şcoala profesională şi cele 
ale tinerilor cu gusturi populare. Aceste diferenţe se datorează probabil relativei autonomii a 
sistemului şcolar: orientarea către o filieră nu se face explicit şi integral în funcţie de habitusul 
elevilor. 
  
  

3. Habitusul cultural, traiectoria şcolară şi reprezentarea profesiilor 
  

Reprezentările adolescenţilor despre profesii sunt deci, marcate în acelaşi timp de cultura 
familială şi de şcolaritatea prezentă şi, mai ales, de traiectoria socială pe care ei o parcurg. 

Reprezentările sunt marcate uneori de forma particulară pe care o ia conversia unui habitus 
primar "popular" într-un habitus secundar "distins". Sunt posibile diferite moduri de tranziţie, ce 
corespund unor traiectorii şcolare diferite, unor ambiţii de reuşită socială mai mari sau mai mici şi 
deci, unor reprezentări diferite ale structurii profesionale. 

De exemplu (cf. studiului lui Jean Guichard): 
• •         Ucenicii în mecanică având practici culturale "distinctive" percep profesiile la fel ca elevii din 

filierele de excelenţă care au aceleaşi practici (distincţiile între inginer şi tehnician, în special). 
• •         Unii liceeni din filiera cea mai prestigioasă au în acelaşi timp practici culturale "populare" 

(datorate habitusului primar) şi practici "distinse" (datorate habitusului secundar): ei manifestă o 
viziune "populară" a profesiilor preferate şi o viziune "distinsă" a profesiilor respinse. O astfel de 
atitudine este probabil corelativă unei mari ambiţii sociale. 

• •         Altor elevi nu le plac distracţiile populare, fără însă ca ei să exprime vreo preferinţă pentru 
distracţiile distinse. Ei se raportează în mod "popular" la profesiile respinse, şi în mod "distins" la 
profesiile valorizate. Fineţea consideraţiilor lor asupra profesiilor intermediare este în mod evident 
corelată cu o ambiţie medie de reuşită socială. 

După ce am evocat rapid câteva exemple de stereotipuri în domeniul reprezentărilor profesionale, 
vom prezenta câteva elemente relative la reprezentarea stereotipă a rolurilor de sex, mai ales în 
domeniul educaţiei. 
  
  
  

Reprezentările rolurilor de sex 
  
  



Ceea ce este extraordinar, în lupta pentru egalitatea sexelor, este faptul că ea nu încetează 
niciodată. Desigur, societăţile contemporane au evoluat mult în ultimii 50 de ani. Dar totul 
demonstrează că, de fapt, nici astăzi femeia nu este pe deplin egală cu bărbatul. Nici în politică, nici pe 
piaţa muncii, nici în instituţia şcolară. 

Instituţia şcolară s-a schimbat. Dar dacă şcolarizarea a jucat un rol esenţial în accesul femeilor la 
cunoştinţe, dacă ea a contribuit mult la dezvoltarea unei culturi comune tuturor, aceasta nu este de 
ajuns. Faptele rezistă reglementărilor juridice. Există încă numeroase frâne, discriminări puternice. 

În această privinţă, reprezentările stereotipe ale rolurilor de sex au o importanţă considerabilă. 
Orientarea şcolară este adesea dictată de reprezentări false ale rolurilor sociale: ea conduce la 

împărţiri devenite tradiţionale, la o diviziune sexuată a cunoştinţelor, preludiul celei a profesiilor. O 
anume imagine a masculinului şi a femininului continuă să fie vehiculată în şi prin şcoală, în ciuda 
eforturilor notabile de a modifica comportamentele. 
  
  

1. Diferenţele între sexe 

Un anumit număr de stereotipuri de sex privesc diferenţele intelectuale sau de personalitate care 
ar exista între bărbaţi şi femei. Aceste stereotipuri se bazează cel mai adesea pe credinţe, dar servesc 
pentru a legitima diferenţele de poziţie socială între sexe, făcându-le "naturale". 

Astfel, există o corespondenţă strânsă între caracteristicile profesiilor numite feminine sau 
masculine şi stereotipurile asupra "calităţilor" atribuite femeilor şi bărbaţilor. 

De asemenea, aptitudinile intelectuale, competenţele, trăsăturile de personalitate, interesele sunt 
adesea invocate pentru a explica diferenţele de reuşită la o anume materie sau în opţiunile de orientare 
şcolară şi profesională între băieţi şi fete. 

În fiecare cultură există reprezentări consensuale şi implicite asupra a ceea ce sunt şi ce trebuie să 
fie bărbaţii şi femeile. Acestea se elaborează foarte devreme, căci, la trei ani, copiii ştiu să identifice 
perfect rolurile ce convin fiecărui sex şi au interiorizat ceea ce se aşteaptă de la ei ca băieţi sau ca fete. 
Deci, persoanelor le sunt atribuite şi îşi atribuie, la rândul lor, calităţi intelectuale sau sociale diferite, 
după sex. Aceasta duce, pe de o parte, la dezvoltarea unor aşteptări diferite faţă de fiecare sex şi, pe de 
altă parte, la conduite diferite ale indivizilor, pentru a se conforma acestor aşteptări. 

Toate studiile ştiinţifice arată că în ceea ce priveşte aptitudinile intelectuale şi competenţele 
şcolare, diferenţele obiective între băieţi şi fete sunt puţin numeroase, de mică amplitudine (diferenţele 
în interiorul fiecărui sex sunt mult mai mari decât cele între sexe) şi pe cale de dispariţie. De altfel, 
faptul că ele variază după situaţiile propuse, după epoci şi ţări, dovedeşte că ele sunt produsul 
diferenţelor de educaţie şi de socializare între băieţi şi fete, atât în familie cât şi la şcoală. Chiar micile 
diferenţe observate (de exemplu, băieţii sunt ceva mai eficienţi în domeniul aptitudinilor spaţiale şi 
fetele în domeniul aptitudinilor verbale) sunt vehiculate şi amplificate de reprezentările stereotipe ale 
sexelor. 

Dacă psihologia comună relevă (via stereotipuri) diferenţe între sexe în privinţa a numeroase 
trăsături de personalitate, cercetările ştiinţifice nu relevă decât unele dimensiuni care, în anumite 
condiţii, diferenţiază subiecţii masculini şi cei feminini. Este vorba despre interese, sociabilitate şi 
agresivitate. 

Diferenţele de interese se manifestă din prima copilărie prin preferinţele pentru jucării, jocuri şi 
activităţi. Dar ele sunt în acord cu stereotipurile şi rolurile de sex. Interesele profesionale, fie că e 
vorba de vise de copil sau, mai târziu, de proiecte personale, sunt sensibil diferite la băieţi şi la fete. 
Interogaţi la sfârşitul gimnaziului (15 ani), majoritatea băieţilor afirmă că vor să devină ingineri sau 
mecanici, iar majoritatea fetelor învăţătoare sau secretare. Rezultatele obţinute la chestionarele de 
interese confirmă dominantele diferite după sex: interese socio-altruiste, artistice şi pentru activităţi 
terţiare (a ajuta, îngriji, a se ocupa de alţii, a informa, comunica, a preda) la fete şi interese ştiinţifice şi 
tehnice (a studia, cerceta, inventa, fabrica, realiza, a produce) la băieţi. 

Gradul mai mare de sociabilitate (atitudine pozitivă faţă de ceilalţi) a fetelor apare devreme (ea 
este pusă în evidenţă la copiii de grădiniţă) şi lor li se atribuie mai mult decât băieţilor comportamente 
altruiste. Dar observarea comportamentelor reale ale bărbaţilor şi femeilor arată că comportamentele 



altruiste depind de aspectele fizice şi sociale ale situaţiilor în care ele apar. Bărbaţii se arată mai 
altruişti când situaţia solicită calităţi, competenţe zise "masculine" (a depana o maşină, de exemplu); 
femeile sunt mai altruiste în situaţiile care cer calităţi, competenţe zise "feminine" (a consola o 
persoană care plânge, de exemplu). Deci, în privinţa altruismului, diferenţele între sexe se exprimă în 
funcţie de rolurile şi calităţile atribuite celor două sexe (unde influenţa stereotipurilor este enormă) şi 
de sentimentul de competenţă pe care îl au bărbaţii şi femeile în privinţa comportamentelor de 
ajutorare. 

Dintre toate trăsăturile personalităţii, agresivitatea este cea care diferenţiază cel mai net sexele. 
Băieţii şi bărbaţii sunt în medie mai agresivi decât fetele şi femeile, şi aceasta de foarte timpuriu (de la 
2-3 ani). 

Dacă rolul factorilor biologici în diferenţierea sexelor este cel mai adesea discutabil (şi discutat), 
există în schimb un puternic consens în a recunoaşte importanţa factorilor de mediu, cu precădere rolul 
socializării, în apariţia acestor diferenţe. 
  
  

2. Socializarea diferenţiată a sexelor 

Mediul acţionează, pe de o parte, prin intermediul practicilor educative parentale, pe de alta, el le 
propune băieţilor şi fetelor modele de identificare diferite în raport cu rolurile sociale de sex. Rolul 
şcolii este deci, fundamental. 

Părinţii au reprezentări foarte precise, legate adesea de stereotipurile de sex, despre ceea ce 
trebuie să fie un băiat sau o fată. În consecinţă, nu se comportă la fel cu o fată şi cu un băiat, îi educă 
diferit. 

Anchetele arată, de exemplu, faptul că părinţii încurajează mai mult la fete dependenţa şi, mai 
ales, că încurajează la băieţi activităţile legate de genul lor. Agresivitatea fetelor este descurajată, dar 
se interacţionează mai mult cu ele şi li se arată mai multă afecţiune. 

Numeroase cercetări au arătat că băieţii şi fetele trăiesc la şcoală o socializare foarte diferită în 
funcţie de sex. În relaţiile dintre elevi / elevi şi profesori, atât profesorii cât şi elevii contribuie la a face 
băieţii şi fetele să trăiască experienţe foarte diferite; aceasta se realizează sub influenţa reprezentărilor 
stereotipe printr-o multitudine de mecanisme cotidiene uneori foarte fine, pe care, de cele mai multe 
ori, aceştia nu le percep. 

Psihologia socială a arătat că situaţiile mixte cresc influenţa stereotipurilor de sex. Şcoala mixtă 
nu face excepţie. Băieţii şi fetele se preocupă să rămână conformi cu modelul sexului lor. Dar nici 
profesorii şi profesoarele nu scapă acestor stereotipii. 

La şcoală înveţi să răspunzi aşteptărilor stereotipe ale profesorilor. Aceştia se aşteaptă la 
indisciplină din partea băieţilor şi la docilitate din partea fetelor, acceptând-o pe prima ca pe un rău 
necesar, dar respingând indisciplina fetelor, pe care o resimt ca pe un atac la persoană. Băieţii sunt 
consideraţi "sub-realizatori" (au posibilităţi, dar nu muncesc suficient şi de aceea nu reuşesc) reuşita 
fetelor fiind atribuită mai mult muncii, seriozităţii şi conformismului decât capacităţilor intelectuale 
(fetele "fac tot ce pot, cu multă conştiinciozitate"). 

Astfel, şcoala, ca şi familia, contribuie la socializarea asimetrică a sexelor, fondată în mare 
măsură pe stereotipuri: băieţii învaţă să-şi apere locul, să ceară atenţia profesorului, să se exprime, să 
se afirme, să conteste autoritatea; fetele învaţă să aibă mai puţine interacţiuni şi schimburi cu 
profesorii (numeroase studii arată că profesorii au mai puţine interacţiuni cu fetele decât cu băieţii şi 
că le fac mai puţine aprecieri pozitive sau negative) şi să se supună autorităţii acestora, să ocupe loc 
mai puţin, fizic şi intelectual, să fie mai puţin valorizate. 



Un alt aspect important al acestei şcolarizări sexuate: la şcoală învăţăm să acordăm atenţie 
disciplinelor conforme cu sexul pe care îl avem. Toate anchetele arată că, încă din gimnaziu, fetele 
declară că preferă literatura şi limbile străine, iar băieţii matematica şi informatica. 

Toate aceste experienţe şcolare, împreună cu celelalte influenţe, contribuie, de-a lungul 
parcursului şcolar, la constituirea unor identităţi sexuale diferite, care la rândul lor conduc la diferenţe 
de parcurs şcolar şi universitar. 

Din prima clipă când ne identificăm pe noi înşine drept băieţi sau fete, încercăm să ne confirmăm 
încrederea în noi înşine prin activităţi conforme stereotipurilor de sex.  

Alegerea filierelor şi faptul de a se consacra unor discipline oferite de mediul şcolar are deci, prea 
puţin de-a face cu aptitudinile, capacităţile sau abilităţile noastre, fiind înainte de toate o chestiune de 
identitate personală şi de încredere în sine. 

Alegem o filieră şi, mai apoi, o profesie în care să ne regăsim propria ambianţă, să fim în 
echilibru personal cu ceea ce facem. Imaginea de sine funcţionează ca un regulator al propriei 
dezvoltări psihosociale şi trasează limite, ridică bariere între opţiuni posibile şi realiste (cele care par 
conforme imaginii stereotipe asupra sexului nostru) şi opţiuni imposibile şi nerealiste (cele care sunt 
contrare acestei imagini stereotipe). 

Desigur, diviziunile între sexe care există pe piaţa muncii tind să întărească alegerile stereotipe 
ale parcursului şcolar, pe care le fac băieţii şi fetele. 
  
  
  

Concluzie 
  
  

Am arătat importanţa pe care o au reprezentările stereotipe, în speţă cele ale profesiilor şi ale 
rolurilor de sex, în dezvoltarea identitară a tinerilor şi în construirea proiectului lor şcolar şi 
profesional. 

Ce este de făcut? 

Ar fi important ca părinţii, profesorii, educatorii etc. să poată avea conştiinţa existenţei acestor 
reprezentări stereotipe şi a influenţei lor asupra atitudinilor faţă de fete şi de băieţi. 

De asemenea, ar fi important pe plan pedagogic a-i face conştienţi pe copii şi pe adolescenţi de 
existenţa rolurilor de sex şi de influenţa lor, pe de o parte, asupra reprezentărilor lor (despre ei înşişi, 
despre alţii, despre situaţii) şi, pe de altă parte, asupra comportamentelor lor. 

În ceea ce priveşte conţinuturile de predare şi programele şcolare, educaţia civică trebuie, desigur, 
să ia în considerare problema egalităţii sexelor şi a sexismului. 

Dar aceasta nu ajunge: toate disciplinele de predare trebuie să-şi pună întrebări asupra locului 
rezervat femeilor în cunoştinţele care sunt transmise. 

În afară de aceasta, trebuie acordată atenţie vieţii şcolare: într-adevăr, numai în viaţa cotidiană, cu 
răbdare şi fără răgaz, vom putea instaura egalitatea. Vor trebui mai ales prevenite formele de 
dominaţie, de violenţă verbală sau fizică, sexistă sau sexuală, care pot apărea în şcoală şi care 
reprezintă tot atâtea ameninţări pentru echilibrul elevilor. 

Vor trebui, de asemenea, concepute activităţi (bazate pe suporturi pedagogice concrete) în jurul 
unor situaţii din viaţa şcolară luate din realitatea cotidiană a şcolilor, în care se pot manifesta 
comportamente stereotipe şi discriminatorii faţă de fete şi băieţi, din partea copiilor înşişi sau a 
adulţilor din comunitatea educativă.  



De exemplu, mici scenarii relative la domenii particulare ale vieţii şcolare, în care se relatează o 
situaţie revelatoare pentru stereotipuri, pot servi drept suporturi pentru dezbateri, pentru a-i ajuta pe 
elevi să-şi pună întrebări (ca şi profesorii, de altfel) asupra practicilor, comportamentelor şi ideilor 
proprii. 

Exemplu de scenariu: "Sophie este ascultată la matematică. Se gândeşte şi începe să răspundă. 
Olivier o întrerupe şi răspunde în locul ei. Profesorul / profesoara se întoarce spre el şi îl ascultă". 

Am subliniat, de asemenea, faptul că reprezentările sociale ale profesiilor includ totdeauna un 
oarecare număr de dimensiuni stereotipe. Printre acestea, gradul de prestigiu al fiecărei profesii şi 
sexul "ce pare potrivit” pentru a o exercita sunt fundamentale. 

Dar reprezentările sociale ale adolescenţilor nu sunt consensuale. Ele variază în funcţie de 
habitusul cultural, de filiera de formare urmată şi de traiectoria socială. 

Anumite elemente constitutive ale reprezentărilor profesiilor sunt strâns legate de reprezentarea 
pe care subiectul o are despre sine. Aceasta implică două întrebări pe care orice educator trebuie să şi 
le pună. 

În primul rând, dacă o parte (şi poate una esenţială) a reprezentării sociale a profesiilor este strâns 
legată de identitatea personală, trebuie oare, şi în ce cazuri, să o modificăm ? 

Apoi, dacă o asemenea modificare este de dorit, cum să o realizăm? 

Aporturile de informaţie sunt practic fără efect asupra anumitor trăsături constitutive ale 
reprezentărilor sociale ale profesiilor. După cum remarcă un autor care a abordat acest subiect: "În 
ciuda tuturor eforturilor, nu am putut găsi până în prezent urme ale modificării unei reprezentări 
sociale sub influenţa unui discurs ideologic; numai practicile sociale par a avea un anumit efect ". 

Această remarcă pune problema (foarte importantă în orientarea şcolară şi profesională) a 
pertinenţei informaţiei privitoare la profesii. 

Mai multe întrebări apar ca importante. 

Mai întâi, cele relative la organizarea cunoştinţelor deja existente şi la atitudinea cognitivă a 
subiectului: 

• •       Putem oare izola scheme spontane de reprezentare a profesiilor sau situaţiilor profesionale 
specifice acestor domenii (ar putea fi vorba, de exemplu, de descriptori în termeni de sarcini)? 

• •       Dacă da, care este locul acestor scheme specifice şi mai ales care le este importanţa faţă de 
schemele generale? Semnificaţia lor este oare determinată de schemele generale? 

• •       Putem oare îmbogăţi aceste scheme specifice sau adăuga altele noi fără a modifica 
schemele mai generale? 

Apoi, întrebări relative la natura şi organizarea informaţiei care vrem să fie asimilată (ce informaţii 
trebuie să oferim?): 

• •       Ce este o informaţie riguroasă asupra profesiilor? 
• •       Informaţia trebuie să se refere numai la profesii? 
• •       Cum să organizăm această informaţie pentru ca ea să fie adecvată intenţiei noastre? 

(informaţia nu este niciodată independentă de o intenţie informativă; nu există informaţie în 
sine; orice informaţie se înscrie într-o intenţie, care poate fi implicită sau explicită). 

În sfârşit, întrebări cu privire la punerea în formă a informaţiei pentru a o face asimilabilă (cum să 
procedăm?): 

• •       Cum să procedăm pentru ca informaţia propusă să se adapteze la schemele disponibile, de 
care poate fi foarte departe? 



• •       În cazul în care conţinutul informaţiei noi nu concordă cu reprezentările sociale, credinţele 
şi valorile individului respectiv, trebuie să vizăm modificarea atitudinii cognitive a individului 
care ar consta în respingerea informaţiei? 

• •       Cum să procedăm pentru a elabora o informaţie destinată unor indivizi foarte diverşi, 
dintre care unii au păreri foarte diferite de ale noastre? 

După cum se vede, problema pertinenţei cognitive a informaţiei oferite adolescenţilor asupra 
profesiilor conduce la un ansamblu de întrebări în inter-relaţie, deşi de naturi diferite: cognitive, 
sociologice dar şi etice şi politice. 

Ne vom mulţumi aici să formulăm aceste întrebări, lăsând fiecărui cititor responsabilitatea de a 
încerca să le răspundă. 
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Întrebări de autoevaluare 
   
   
1. 1.                   Definiţi "reprezentarea socială". 
   
2. 2.                   Având în vedere reprezentările sociale, caracterizaţi procesele de obiectivare şi de 

ancorare. 
   
3. 3.                   Permite conceptul de habitus explicarea noţiunii de stereotip? 
   
4. 4.                   Cum influenţează "habitusul familial şi cultural" viziunea asupra profesiilor? 
   
5. 5.                   Reprezentarea profesiilor la tânăr este independentă de traiectoria sa şcolară? 
   
6. 6.                   Care este importanţa reprezentărilor stereotipe ale rolurilor de sex? 
   
7. 7.                   Există o socializare diferenţială a sexelor în familie şi la şcoală? 
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Rezumat 
  
  

Teoriile carierei ajută la clarificarea procesului de orientare şi oferă îndrumări pentru practicieni. 
Câteva dintre teoriile principale sunt explicate în acest modul. În primul rând este explicată una dintre 
cele mai cunoscute teorii, cea a lui Holland. Această teorie a avut o influenţă majoră asupra elaborării 
de chestionare şi alte materiale de sprijin pentru activităţile de orientare. 
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Dezvoltarea ca o componentă a consilierii şi orientării carierei este ilustrată prin teoria cu privire 
la durata şi spaţiul de viaţă aparţinând lui Super. Această teorie robustă şi cuprinzătoare oferă un cadru 
excelent pentru elaborarea programelor de intervenţie în carieră. 

Procesul de dezvoltare a carierei poate fi considerat şi ca un proces de învăţare. Acesta este 
documentat cu ajutorul teoriei învăţării sociale a lui Krumboltz. Aspectul actual al procesului de luarea 
a deciziei a fost, de asemenea, subiect al teoriei dezvoltării. 

Un model compensatoriu este explicat prin referire la modelul aşteptărilor elaborat de Vroom. În 
final sunt introduse câteva reflecţii cu privire la contextul social şi influenţa lui asupra procesului de 
dezvoltare a carierei. 
  
  

Introducere în teoriile dezvoltării carierei 
  
  

Alegerea şi dezvoltarea carierei sunt procese extrem de complicate. Teoriile ne oferă o 
reprezentare simplificată a acestor procese. Aceste teorii pot fi utilizate, aşa cum s-a exprimat 
Krumboltz (1994) ca nişte hărţi rutiere care ne ghidează în procesul dezvoltării carierei. 

Unele teorii sunt bune, iar altele mai puţin bune. Primele folosesc termeni şi concepţii bine 
definite, care sunt uşor de înţeles de către practicieni. Termenii sunt definiţi clar, dar sunt şi 
interconectaţi. Teoriile bune sunt cuprinzătoare şi aplicabile tuturor grupelor de indivizi, cât şi unor 
persoane de diverse origini socio-economice şi cu diverse pregătiri culturale. 

Pe scurt, teoriile bune: 
• •        ne ajută să înţelegem forţele care influenţează deciziile referitoare la dezvoltarea 

carierei; 
• •        ne sprijină să ne clarificăm procesele care au loc; 
• •        oferă îndrumări pentru practicieni în absenţa unor linii directoare empirice. 

În pofida acestor caracteristici se constată că practicienii orientării nu aplică întotdeauna teoriile, 
ba uneori sunt chiar ostili faţă de acestea. Adesea preferă să se bazeze pe datele empirice şi pe 
experienţa practică. Se pare că există o discrepanţă între practicieni şi teoreticieni şi nici un fel de 
punte. Practicienii susţin că teoriile: 

• •        nu reprezintă realitatea complexă aşa cum o văd ei în practica zilnică; 
• •        conţin atât de multe incertitudini şi condiţii încât este imposibil să fie aplicate în 

situaţii reale: 
• •        se modifică tot timpul şi totuşi nu ţin pasul cu schimbările din cadrul societăţii. 

Afirmaţiile lor sunt adevărate într-o oarecare măsură şi, într-adevăr, teoriile sunt departe de a fi 
precise. Dar, aşa este şi experienţa practică a celor mai mulţi practicieni: fragmentată şi incompletă. 
Foarte des practicienii îşi bazează deciziile şi intervenţiile pe informaţii parţiale asupra clientului şi pe 
ceea ce au făcut ei în trecut. Acest lucru nu este întotdeauna foarte potrivit, deoarece pot exista 
diferenţe individuale foarte mari între clienţi şi ceea ce este adecvat pentru o persoană nu este 
întotdeauna bun pentru altă persoană. Dar şi societatea se schimbă. Aceasta înseamnă că ceea ce am 
făcut în trecut nu mai este neapărat valabil şi în prezent. 

Se poate trage concluzia că obiecţiile ridicate de practicienii bine pregătiţi şi cu experienţă în 
legătură cu teoriile sunt aplicabile şi fundamentelor pe care se bazează practica lor. Mai mult chiar, ce 
se întâmplă cu tinerii practicieni care abia îşi încep cariera? Aceştia nu au experienţă şi au în mod cert 
nevoie de sprijin pentru a înţelege de ce anumite intervenţii funcţionează în unele cazuri şi în altele nu. 

Din aceste motive, este necesar ca practicienii din domeniul orientării şi consilierii carierei 
să dispună de o anumită înţelegere a teoriilor „bune“. Ei vor trebui să aibă suficient simţ practic pentru 
a utiliza teoriile într-un mod normativ (cum ar trebui să meargă lucrurile) şi nu într-un mod prescriptiv 
(cum merg în realitate). Practicienii ar trebui să fie conştienţi de faptul că teoriile, de regulă, arată cum 
ar putea funcţiona alegerea şi dezvoltarea carierei la cele mai multe persoane. Dar, aceasta nu 
înseamnă că toate persoanele urmează aceeaşi cale. Diferenţele individuale şi influenţa mediului fac 
astfel, ca persoanele să nu reacţioneze în acelaşi mod. 



Teoriile ne pot ajuta să înţelegem ce se întâmplă şi ne îndrumă în deciziile referitoare la 
proiectarea intervenţiilor. 

În cadrul modulului de faţă vor fi explicate câteva teorii care se bucură de o recunoaştere 
îndelungată, de exemplu, Holland (1997), Super (Super, Savickar & Super, 1996), Krumboltz 
(Mitchell & Krumboltz, 1996). Alte teorii foarte bine cunoscute şi utilizate frecvent nu vor putea fi 
tratate în prezenta lucrare, aşa cum este cazul Modelului de circumscriere şi compromis al lui 
Gottfredson (1996) şi Teoria adaptării muncii a lui Dawis şi Lofquist (Dawis, 1996). Modelele din 
lucrarea de faţă vor oferi totuşi un bun cadru general pe care se poate întemeia practica orientării 
profesionale. 

În cadrul acestui modul se va acorda o atenţie deosebită şi unui anumit aspect al dezvoltării 
carierei: procesul de luare a deciziei. Acest proces reprezintă în toate teoriile o problemă cheie, dar nu 
este întotdeauna foarte bine explicat. De aceea, Teoria aşteptărilor a lui Vroom (1964) ne va ajuta să 
dobândim o mai bună înţelegere a procesului de luare a deciziei. 

Atunci când se aplică aceste teorii, va trebui să se ţină seama întotdeauna că ele s-au dezvoltat 
într-o anumită perioadă de timp şi au un anumit specific cultural. Aceasta înseamnă că, pentru 
aplicarea lor în societatea actuală, o societate post-modernă, şi în culturi diferite faţă de cea în care au 
luat naştere aceste teorii, este nevoie de anumite adaptări. Se vor exprima câteva reflecţii asupra 
rolului mediului social şi a modului în care acesta poate influenţa procesul de dezvoltare a carierei. 
Această abordare rămâne însă o gândire pozitivistă. Unii autori nu acceptă, totuşi, dihotomia 
persoană/mediu. Aceasta se reflectă în Teoria contextualistă (Young, Valach & Collin, 1996). 

Fiecare din aceste teorii şi modele vor fi prezentate pe scurt cu câteva reflecţii suplimentare asupra 
modului în care pot fi folosite în procesul de orientare. 
  
  
  

Teoria trăsătură-factor (Holland) 
  
  

Teoria 
  

Prima lucrare modernă despre teoria carierei întitulată Alege-ţi cariera, de Frank Parsons a 
apărută în 1909. Modelul potrivirii, bazat pe înţelegerea propriei persoane, a necesităţilor locului de 
muncă şi a alegerii bazate pe un proces de raţionament real este în continuare reperul care se află la 
baza multor teorii, precum şi a practicii de orientare a carierei. În mod deosebit, modelele de educaţie 
în vederea dezvoltării unei cariere, folosite în multe ţări, se bazează, în mare măsură, pe ideea acestei 
potriviri. 

Teoria lui Holland (1997) este un exemplu de teorie trăsătură - factor. Aceasta se bazează pe mai 
multe afirmaţii: 

1. Personalitatea individului este factorul primar în alegerea profesiei.  
2. Profilul intereselor reflectă personalitatea.  
3. Indivizii dezvoltă păreri stereotipe cu privire la ocupaţii (de ex., considerăm că un contabil 

este punctual, relativ introvertit, nesociabil etc.). Aceste opinii ne modelează părerea despre 
ocupaţii şi joacă un rol fundamental în alegerea ocupaţiei.  

4. Orice persoană îşi caută o ocupaţie care să fie congruentă cu personalitatea sa şi care să-i 
permită să-şi exercite atitudinile şi să-şi valorifice calităţile. O bună potrivire duce la succes şi 
satisfacţie.  

După părerea autorului, personalitatea este rezultatul interacţiunii dintre caracteristicile moştenite, 
care sunt esenţiale pentru dezvoltarea intereselor specifice şi activităţile la care este expus un individ. 
Holland recunoaşte că interacţiunea conduce în ultimă instanţă la formarea personalităţii. 

Holland susţine că cele mai multe persoane pot fi clasificate în şase tipuri pure: realist, 
investigator, artist, sociabil, întreprinzător şi convenţional. 

Oamenii realişti reacţionează faţă de mediu într-un mod obiectiv, concret, manipulativ din punct 
de vedere fizic. Evită sarcinile care necesită calităţi intelectuale, artistice sau sociale (nu sunt potriviţi 
ca lideri). Sunt materialişti, masculini, nesociabili şi stabili emoţional. Preferă profesiile tehnice, 



agricole sau meşteşugăreşti cu activităţi care implică lucrul cu maşinile, o activitate fizică (de 
exemplu, sport) etc. 

Persoanele investigatoare reacţionează faţă de mediu folosind inteligenţa, manipulând idei, 
cuvinte şi simboluri. Evită situaţiile sociale, sunt nesociabile, masculine, insistente şi introvertite. 
Preferă sarcinile ştiinţifice, teoretice (de exemplu, cititul, algebra, colecţionarea de obiecte) şi activităţi 
creatoare cum ar fi sculptura, pictura, muzica. Preferă să lucreze într-un mediu academic sau ştiinţific. 

Persoanele artistice fac faţă mediului folosind forme şi produse ale artei. Se bazează pe impresii 
subiective, sunt nesociabile, feminine, supuse, sensibile, impulsive şi introspective. Preferă profesiile 
muzicale, artistice dramatice şi nu le plac activităţile masculine şi rolurile care implică muncă fizică. 

Persoanele sociabile preferă să intre în contact cu alţii. Acestea caută interacţiunea socială în 
mediul educaţional, terapeutic şi religios. Se consideră persoane sociabile, vesele, cu simţul 
răspunderii, care obţin succese şi le place să se afirme. 

Persoanele întreprinzătoare au spirit de aventură, sunt dominante şi impulsive. Sunt persuasive, 
vorbăreţe, extravertite, încrezătoare, agresive şi exhibiţioniste. Preferă ocupaţii din domeniul 
vânzărilor şi al managementului, unde pot să-i domine pe alţii. Au nevoie de putere şi de recunoaşterea 
calităţilor de către cei din jur. 

Persoanele convenţionale au nevoie de aprobarea celor din jur. Creează o impresie bună 
deoarece sunt ordonate, sociabile, corecte, dar sunt lipsite de originalitate. Preferă ocupaţii de 
funcţionari cu activităţi stabile şi bine definite în domeniul afacerilor. Acordă o importanţă deosebită 
chestiunilor economice şi se consideră masculine, dominante, rigide şi stabile. Au mai mult calităţi 
matematice decât verbale. 

Holland susţine, de asemenea, că există şase medii de muncă analoage cu tipurile pure de 
personalitate descrise mai sus. Aşa cum s-a arătat deja, indivizii îşi selectează mediul de muncă care 
este congruent cu tipul lor de personalitate. În intervenţiile de consiliere este importantă ajutarea 
clientului în a-şi alege un mediu de muncă care să se potrivească cel mai bine cu tipul său de 
personalitate. 
  

Tipurile de personalitate pot fi structurate în funcţie de un model consecvent. Acest model este 
numit modelul hexagonal (vezi fig. 1). 
  

Figura 1: Modelul hexagonal pentru interpretarea relaţiilor intra- şi inter-clase 

 
Sursa: Holland, J. L. (1994). Self-Directed Search: Technical Manual. Odessa: Psychological Assessement 

Resources. 
  

Intervenţia se întemeiază pe măsurătorile referitoare la tipul de personalitate obţinute prin 
utilizarea unui inventar de interese. Unui individ îi pot corespunde unul, două sau toate cele şase 
tipuri de personalitate. Profilul obţinut prin ierarhizarea tipurilor pentru o persoană, dat de scorurile 
măsurătorilor se numeşte „subtip” şi redă codul întreg pentru toate tipurile. În mod curent, totuşi, în 



evaluare şi intervenţie sunt folosite cele mai importante trei litere ale codului de tip. Codul de trei 
litere, cunoscut, în general, sub numele de codul Holland, permite înţelegerea personalităţii 
individului. 

Pentru a înţelege codul, Holland defineşte patru indicatori sau semne de diagnostic: 
Congruenţa: acest indicator reflectă gradul de potrivire dintre personalitatea individului şi mediul 

său de muncă. Cel mai înalt nivel de congruenţă va fi dacă respectivul cod de trei litere al personalităţii 
este acelaşi, în privinţa conţinutului şi al succesiunii, cu codul de trei litere al mediului de muncă în 
care respectivul individ doreşte să intre. Indicatorii cu congruenţă înaltă au drept rezultat o alegere 
stabilă a profesiei, rezultate bune în aceasta şi un grad înalt de satisfacţie. 

Consecvenţa: aceasta este măsura coerenţei interne a punctajelor obţinute de o persoană. 
Consecvenţa se calculează prin examinarea poziţiei primelor două litere ale codului lui Holland de pe 
hexagon (vezi mai sus). Cu cât este mai apropiată poziţia pe hexagon, cu atât codul este mai 
consecvent. Subtipurile cu coduri adiacente sunt consecvente (de ex., convenţional şi întreprinzător). 
Se consideră a fi tipuri inconsecvente cele care sunt situate faţă în faţă unul cu celălalt (de exemplu, 
realist şi sociabil). Claritatea scopurilor unui individ şi percepţia lui despre sine, care sunt definitorii 
pentru decizia în alegerea carierei, sunt direct proporţionale cu tipul Holland. Un tip consecvent va 
avea scopuri mai clare şi o percepţie despre sine mai limpede decât un tip inconsecvent. Pentru tipul 
consecvent, alegerea carierei va fi mult mai uşoară. 

Diferenţierea: aceasta măsoară cristalizarea intereselor şi a profilului individului. Diferenţierea 
este definită astfel: punctajul cel mai mare minus punctajul cel mai mic al celor trei punctaje 
reprezentate de codul de trei litere. Diferenţierea cea mai mare (punctaj mare) se constată atunci când 
se găseşte un grad înalt de conturare a caracteristicilor unui anumit tip, iar o diferenţiere scăzută se va 
constata în cazul unui profil plat, cu punctaje relativ identice la toate trei tipurile. Un tip diferenţiat va 
avea scopuri mult mai clare şi o percepţie despre sine mai bine cristalizată decât tipul nediferenţiat. 
Alegerea carierei va fi mai uşoară pentru tipul diferenţiat decât pentru cel nediferenţiat şi aceste alegeri 
vor fi mai stabile. 

Identitatea: reflectă claritatea scopurilor, intereselor şi talentelor unei persoane. Este legată de 
diferenţiere şi de consecvenţă. 
  
  

Consecinţe în practica orientării 

În acest model practica orientării se bazează, în esenţă, pe administrarea unui inventar al 
intereselor (de exemplu, Cercetarea autodirecţionată a lui Holland, Chestionarul de interese 
profesionale al lui Strong sau cel pentru definirea codului Holland. Acest cod reprezintă elementul 
esenţial al explorării posibilităţilor ocupaţionale şi de carieră. Consilierul sau clientul trebuie să aibă, 
mai întâi, o imagine clară a semnificaţiei codului. Totodată, trebuie stabilit în ce măsură acest cod este 
diferenţiat sau consecvent şi dacă reflectă scopurile şi interesele exprimate. Dacă nu, este necesar să se 
iniţieze o procedură de autoexplorare. Dacă da, clientul ar trebui să-şi caute ocupaţia care se potriveşte 
cel mai bine cu profilul său. Acest lucru se poate face utilizându-se Lista de Ocupaţii (o listă de 
ocupaţii, în care fiecare este caracterizată prin Codul Holland; lista a fost elaborată de experţi care au 
evaluat toate ocupaţiile). 
  
  

Câteva reflecţii 
  

Această teorie se bucură de multă popularitate printre practicieni, mai ales în America de Nord. 
Faptul se datorează, în primul rând, simplicităţii şi clarităţii utilizării acesteia, existenţei materialului 
de testare şi disponibilităţii materialelor de referinţă care fac posibilă autoevaluarea. Clienţii şi 
consilierii au sentimentul că prin completarea unui simplu chestionar înţeleg totul, că apartenenţa la un 
anumit tip îi va face să găsească - într-un moment crucial al schimbării - „căsuţa“ cu cele mai potrivite 
„locuri de muncă“ sau „funcţii“. 

În realitate însă, alegerea unei cariere este mult mai complicată, nu este întotdeauna atât de stabilă 
şi nici nu există o singură „căsuţă“ care să fie cea mai bună. Există mai multe schimbări în viaţa unui 
om care nu pot fi întotdeauna prevăzute. Schimbările de mediu şi cele individuale sunt frecvente, 



personalitatea - deşi relativ stabilă - se poate modifica, acelaşi lucru fiind valabil şi pentru profilurile 
ocupaţionale. 

Se mai pot face încă alte câteva observaţii fundamentale în legătură cu aplicarea acestei teorii: 
• •        Cele şase tipuri de personalitate reprezintă un model interesant de clasificare a intereselor 

unui elev. Însă acest model nu este fără îndoială singurul valabil şi are chiar anumite limite. 
Tipurile definite iniţial, în mod ipotetic, de Holland nu se regăsesc şi la alţi cercetători. Alte 
combinaţii de interese se pot găsi frecvent, în special dacă acest lucru se face prin analiza 
grupurilor ocupaţionale şi analiză statistică. Tipologia prestabilită, bazată pe inventarul de interese 
care urmăreşte numai măsurarea tipologiei nu va permite niciodată individului să-şi descopere alte 
interese, care s-ar putea să fie mai importante pentru el decât cele evidenţiate de Holland. De 
exemplu, tipul omului „căruia îi place să stea în aer liber“, menţionat frecvent de alţi autori, nu va 
putea fi detectat. Cel mai apropiat în clasificarea lui Holland ar fi tipul „întreprinzătorului“. Acesta 
însă nu coincide total cu tipul celui care preferă acţiunile în aer liber. 

• •        Pe lângă aceasta, apar şi dubiile cu privire la aplicabilitatea sa la alte culturi. Într-adevăr: 
- -          Materialele nu sunt întotdeauna disponibile în alte ţări, adaptarea lor nu este uşoară, 

necesitând un volum considerabil de investiţii. 
- -          Deşi Holland şi adepţii lui susţin că modelul lor este universal aplicabil, studiile 

experimentale au arătat că, de exemplu, modelul hexagonal nu se regăseşte şi în alte 
culturi în afară de cea americană. Şi aceasta este o problemă reală, pentru că modelul 
hexagonal este fundamental pentru aplicarea teoriei. 

Înseamnă aceasta că respingem totul? Evident că nu. Pentru orientarea şcolară, de aici se pot 
prelua două mesaje: 
• •        este esenţial să avem o bună cunoaştere a profilului intereselor elevului. Este foarte important 

să-i oferim elevului posibilitatea de a-şi testa profilul intereselor în mod sistematic şi controlat. 
• •        o potrivire corectă între personalitate şi profilul muncii trebuie să se afle în centrul oricărui 

program de dezvoltare a carierei. 

Teoriile dezvoltării: Teoria lui Super - durata de viaţă, spaţiul de viaţă 

Teoria 

Deşi această teorie reprezintă rezultatul a 60 de ani de cercetări şi reflecţii şi de feedback de la 
practicieni, Super nu consideră că teoria lui este „comprehensivă“, ci o „teorie segmentală“, care se 
mai poate încă dezvolta. După părerea lui, teoria duratei vieţii şi spaţiului de viaţă este un set de teorii 
reunite în mod larg, care se ocupă de aspectele specifice ale dezvoltării carierei şi formează cadrul unei 
înţelegeri mai bune a procesului de dezvoltare a carierei şi a consilierii. 

Această teorie este construită în jurul a 14 afirmaţii (aici enumerate cu litere cursive), care pot fi 
grupate în jurul unor componente cheie mai ample ale procesului de dezvoltare a carierei. După fiecare 
afirmaţie sau set de afirmaţii urmează câteva reflecţii cu privire la semnificaţia şi consecinţele 
acestora. 

Primele trei afirmaţii se referă la teoria trăsătură-factor. Super nu consideră însă, potrivirea dintre 
individ şi ocupaţii drept un proces cu „o singură alegere optimă“. Dimpotrivă, oamenii au o mare 
varietate de opţiuni, care pot fi toate potrivite, dar alegerea ca atare va depinde de individ şi de 
caracteristicile situaţiei. 

Super (1996) formulează acest lucru în felul următor: 

Afirmaţia 1: 
Oamenii diferă prin capacităţile şi personalitatea lor, prin nevoile, interesele, trăsăturile şi 
concepţiile despre sine. 



Fundamentală în această teorie este ideea concepţiei de sine. Aceasta este semnificaţia subiectivă 
acordată calităţilor, intereselor, valorilor şi alegerilor, precum şi modului în care ele sunt integrate în 
temele de viaţă. Această semnificaţie subiectivă poate fi diferită faţă de măsurătorile obiective prin 
care se identifică o persoană. Potrivirea dintre perspectivele subiective şi obiective ne oferă o idee 
despre „realismul“ şi „acurateţea“ auto-evaluării. Concepţia de sine este definitorie pentru toate 
rolurile din viaţă, din aceasta făcând parte şi concepţia despre carieră. Totalitatea conceptelor despre 
sine oferă imaginea despre sine. 

Afirmaţia 2: 
Oamenii sunt calificaţi, în virtutea acestor caracteristici, pentru mai multe ocupaţii. 

  
Afirmaţia 3: 
Fiecare ocupaţie necesită un anumit model caracteristic de calităţi şi trăsături personale, cu o 
toleranţă destul de mare pentru a permite o anumită varietate de ocupaţii pentru fiecare individ, 
precum şi o anumită varietate de indivizi pentru fiecare ocupaţie. 

Super şi-a întemeiat afirmaţiile pe observaţia că sfera de calităţi, caracteristici personale şi alte 
trăsături necesare pentru cele mai multe ocupaţii este limitată. Nu există foarte multe ocupaţii care să 
aibă nevoie de o deprindere, calitate sau cunoştinţe atât de specifice, încât să-i excludă pe cei mai 
mulţi oameni. Pe de altă parte, sfera calităţilor şi a caracteristicilor celor mai multe persoane este atât 
de amplă, încât fiecare persoană îndeplineşte cerinţele necesare pentru a avea succes în multe ocupaţii. 
Evident, persoana care va îndeplini cel mai bine cerinţele necesare pentru munca respectivă va avea, 
probabil, cele mai bune performanţe. Pe de altă parte, persoana care posedă mai puţine trăsături ideale 
pentru munca respectivă va avea performanţe mai puţin strălucite, dar atât timp cât persoana depăşeşte 
minimul cerut, performanţa va rămâne satisfăcătoare. 

Componenta dezvoltării, piesă centrală a teoriei sale, este construită în jurul a două afirmaţii: 

Afirmaţia 4: 
Preferinţele şi competenţele profesionale, situaţiile în care oamenii trăiesc şi muncesc şi, prin 
urmare, concepţia lor despre sine se modifică cu timpul şi experienţa, deşi concepţiile de sine, ca 
produse ale experienţei sociale, sunt din ce în ce mai stabile începând cu sfârşitul adolescenţei şi 
până la maturitatea târzie, asigurând o anumită continuitate în opţiuni şi adaptări. 

  
Afirmaţia 5: 
Acest proces de schimbare poate fi însumat într-o serie de stadii de viaţă (un „maxi-ciclu“) 
caracterizat ca o secvenţă - Creştere, Explorare, Stabilizare, Menţinere, Dezangajare - iar aceste 
stadii pot să fie sub-împărţite, la rândul lor, în perioade caracterizate de anumite sarcini presupuse 
de dezvoltare. Un ciclu mic (“mini-ciclu”) apare în perioada de tranziţie a carierei de la un stadiu 
la altul sau în momentul când cariera unui individ este destabilizată din cauza unei boli sau a unui 
accident, de reduceri de personal, de schimbări sociale în nevoile de resurse umane sau alte 
evenimente socio-economice sau personale. O astfel de carieră instabilă presupune o reciclare, o 
nouă perioadă de creştere, re-explorare şi re-stabilizare. 

  
În toate ocupaţiile, modelul de calităţi şi deprinderi pentru respectiva ocupaţie este supus 

schimbării. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu persoanele. Sub influenţa procesului de învăţare din 
momentul exercitării unei profesii, persoana poate să-şi lărgească şi să-şi îmbunătăţească deprinderile, 
ba chiar să-şi dezvolte o altă concepţie de sine. Aceasta va permite ca în situaţia în care persoana va 
căuta un nou loc de muncă sau va încerca să se adapteze la schimbările din funcţia sa, să se simtă din 
nou bine şi satisfăcută. Întrucât nici muncitorul, nici locul de muncă nu sunt statici, viaţa în câmpul 
muncii va fi un proces de schimbare sau adaptare constantă. 
  

Concepţia de sine, care este fundamentală în înţelegerea dezvoltării persoanei pe tot parcursul 
vieţii, trebuie să includă nu numai opinia personală internalizată despre sine, ci şi opinia individului 



despre situaţie sau despre condiţiile în care există. Înţelegerea propriei persoane şi comportamentul vor 
fi întotdeauna influenţate de mediu. 
  

Fiecare stadiu de dezvoltare se caracterizează prin anumite activităţi specifice şi este legat, într-o 
anumită măsură, de vârstă. Conceptul stadiului de viaţă este susţinut de mulţi autori şi cercetări 
ştiinţifice, deşi pot exista anumite discrepanţe referitore la vârstă şi stadii. După părerea lui Super, se 
pot identifica următoarele stadii: 
• •          Stadiul de creştere (de la 4 la 10 ani) care include patru sarcini de dezvoltare majore: apariţia 

preocupării pentru viitor (preocuparea pentru carieră), creşterea controlului personal asupra 
propriei vieţi (controlul), convingerea că trebuie să fie obţinute rezultate în şcoală şi la muncă 
(convingerea) şi dobândirea unor deprinderi şi atitudini de muncă competentă (competenţa). 

• •          Stadiul de explorare (de la 14 la 24 de ani) presupune conştientizarea faptului că ocupaţia 
este unul din aspectele esenţiale ale vieţii: tânărul adolescent îşi va exprima opţiunile de carieră. 
Acestea sunt, adesea, nerealiste şi temporare. Prin făurirea unor visuri şi prin testarea în condiţii 
nepericuloase (activităţi la şcoală, jocuri pe roluri cu colegii de generaţie etc.), adolescentul îşi va 
dezvolta o mai bună înţelegere a propriei persoane şi a lumii înconjurătoare (cristalizarea 
identităţii). Aceasta va conduce la restrângerea cercului de opţiuni şi va ajuta adolescenţii să 
devină mai realişti (specificarea alegerii). După partea iniţială a acestui stadiu, adolescentul mai 
mare sau deja tânărul adult, în funcţie de situaţia individuală şi de cariera educaţională, va încerca 
să exercite o ocupaţie şi deci, să facă o alegere ocupaţională. 

• •          Stadiul de stabilizare (de la 24 la 44 de ani) este legat de întâlnirea cu adevărata experienţă 
de muncă. Tânărul adult trebuie să-şi asigure locul într-o organizaţie, prin adaptarea la regulile 
acesteia şi prin performanţe satisfăcătoare. Faza de mijloc a acestui stadiu implică şi consolidarea 
poziţiei prin acumularea de eficienţă şi dexteritate. A treia sarcină este avansarea la noi niveluri de 
responsabilitate. Această ultimă sarcină nu este mereu evidentă şi realizată întotdeauna de mulţi 
lucrători. 

• •          Stadiul de menţinere (de la 45 la 65 de ani) este stadiul preocupării pentru efectuarea în mod 
satisfăcător a muncii, menţinerea în funcţie prin revizuiri, schimbări şi introducerea de inovaţii 
pentru a se evita rutina sau pentru a se descoperi noi provocări. Este şi stadiul problemelor 
(crizei?) de la mijlocul vieţii: „chiar îmi doresc să fac acest lucru următorii 20 de ani?“ 

• •          Dezangajarea (peste vârsta de 65 de ani) implică acea parte a vieţii caracterizată prin 
despărţirea de ocupaţie şi pensionare. Aceasta va conduce la o nouă structură şi stil de viaţă. 

  
Următoarele 6 afirmaţii sunt legate: (1) de înţelegerea diferenţelor individuale în modelul de 

dezvoltare a carierei şi (2) de indicaţiile care pot ghida practica orientării şi a consilierii. 
  

Afirmaţia 6: 
Natura modelului de carieră - adică nivelul ocupaţional atins şi succesiunea, frecvenţa şi durata 
încercărilor şi a locurilor de muncă - este determinată de nivelul socio-economic al părinţilor 
persoanei respective, de capacitatea mentală, de educaţie, calităţi, caracteristici personale (nevoi, 
valori, interese, trăsături specifice, concepţia de sine) şi maturitatea carierei, precum şi de 
oportunităţile la care este expusă persoana. 

Se ştie foarte bine că modelul carierei poate fi foarte diferit. Unele persoane au o carieră foarte 
stabilă începând de la primul loc de muncă, altele ajung la o carieră stabilă abia după mai multe 
încercări, în timp ce altele nu realizează niciodată o carieră stabilă. Modelul de carieră diferă, de 
asemenea, în mod considerabil şi în funcţie de variabila de sex. Super arată foarte clar că persoana are 
un rol determinant în dezvoltarea modelului de carieră. El subliniază că experienţa trecutului (educaţia 
etc.) şi mediul (ca societate, în sens larg) în care se dezvoltă persoana sunt la fel de importante. 
Trebuie să fie foarte clar faptul că oricine poate atinge orice scop, dacă se străduieşte suficient de mult. 
În realitate, oamenii vor fi foarte des confruntaţi cu anumite limite asupra cărora nu putem exercita 
nici un fel de control. 
  

Afirmaţia 7: 



Succesul în faţa cererilor venite din partea mediului şi a organismului, în acest context, depinde în 
orice etapă a carierei de disponibilitatea individului de a face faţă acestor cerinţe (în perioada de 
maturitate a carierei sale). 

  
Afirmaţia 8: 
Maturitatea carierei este un concept psiho-social care desemnează gradul de dezvoltare a unui 
individ pe parcursul evoluţiei continue reprezentate de etapele şi sub-etapele de viaţă, de la Creştere 
la Dezangajare. Din perspectiva socială sau a societăţii, maturitatea carierei poate fi definită în 
mod operaţional comparând sarcinile de dezvoltare cu care se confruntă individul cu cele la care se 
aşteaptă cei din jur a fi îndeplinite de către el în la anumite etape de vârstă cronologică. Din 
perspectivă psihologică, maturitatea carierei este operaţional definită prin compararea resurselor 
de care dispune individul, atât din punct de vedere cognitiv, cât şi afectiv, pentru a face faţă unei 
sarcini curente, cu resursele necesare pentru a rezolva respectiva sarcină. 

  
Super defineşte maturitatea carierei ca un grup de caracteristici fizice, psihologice şi sociale care 

reprezintă promptitudinea individului şi capacitatea lui de a face faţă problemelor de dezvoltare şi 
provocărilor cu care este confruntat. În timp ce maturitatea carierei poate fi considerată din perspectiva 
societăţii mai degrabă ca un concept static (o potrivire între activităţi şi vârstă), percepţia individuală a 
situaţiei şi problema deciziei o transformă într-un concept dinamic (activităţi legate de problema ce 
trebuie să fie rezolvată). 
  

Afirmaţia 9: 
Dezvoltarea în diferitele etape de viaţă poate fi îndrumată, în parte, prin facilitarea maturizării 
calităţilor şi intereselor şi în parte, prin ajutorul acordat în testarea realităţii şi în evoluţia 
concepţiei despre sine. 
  
Afirmaţia 10: 
Procesul dezvoltării carierei este, în esenţă, evoluţia şi implementarea conceptelor ocupaţionale 
despre sine. Aceasta reprezintă un proces de sintetizare şi de compromis, în care concepţia despre 
sine este un produs al interacţiunii dintre aptitudinile moştenite, constituţia fizică, oportunitatea de 
a observa şi de a juca diverse roluri şi evaluările măsurii în care rezultatele jocului pe roluri se 
bucură de aprobarea superiorilor şi a colegilor de generaţie. 
  
  
Afirmaţia 11: 
Procesul de sinteză sau compromisul între factorul individual şi social, între conceptele proprii şi 
realitate este un joc de rol şi învăţare prin feedback, indiferent dacă rolul este jucat în fantezie, într-
un interviu de consiliere sau în activităţile de viaţă reală, cum sunt orele de clasă, munca cu 
jumătate de normă, voluntară etc. 

  
Oamenii pot fi ajutaţi în dezvoltarea carierei dacă li se acordă sprijin: (1) în dezvoltarea 

abilităţilor de a explora şi de a alege şi în a-şi identifica interesele, (2) în a-şi descoperi punctele forte 
şi pe cele slabe şi construi o imagine de sine pozitivă. 

Aceasta înseamnă că în programele de orientare şcolară, elevii trebuie să aibă posibilitatea de a se 
auto-explora, în aşa fel încât să-şi descopere propriile preferinţe, capacităţi etc. Trebuie, de asemenea, 
să exploreze mediul pieţei muncii, nu numai să dobândească cunoştinţe mai bune despre aceasta, ci să 
şi testeze ceea ce se potriveşte cu profilul lor. Şi, în sfârşit, se pune problema pregătirii pentru luarea 
deciziei.  

Este esenţial ca ei să aibă la dispoziţie situaţii în care să poată încerca diversele roluri 
ocupaţionale într-un mod protejat şi supravegheat (de exemplu, în activităţi extraşcolare şi în cluburile 
şcolare - cluburile de teatru, ziarul şcolii - unde trebuie să facă lucrurile singuri, în internate etc.). 
  



Jocul de rol nu ar trebui să fie limitat numai la rolul din câmpul muncii. Există încă multe alte 
roluri care sunt fundamentale pentru o persoană. Trebuie să includem aici pe acela de student, 
cetăţean, familist, persoană care îşi petrece timpul liber etc. Rolurile sunt bine reflectate în curcubeul 
carierelor elaborat de Super (vezi figura 2). 
  

Figura 2: Curcubeul carierelor unei vieţi, aşa cum a fost văzut de Super 

 
Sursă: Super, D. E. (1980). A life-space, life-span approach to career development. Journal ao 

Vocational Behavior, 16, 282-298. 
  
Următoarele două afirmaţii se referă la problema satisfacţiei profesionale şi sunt legate de ideea 

de potrivire (corelare). 
  

Afirmaţia 12: 
Satisfacţia oferită de muncă şi satisfacţia în viaţă depind de măsura în care individul găseşte 
modalităţi adecvate de exprimare pentru calităţile, nevoile, valorile, interesele, trăsăturile 
personalităţii sale şi concepţia despre sine. Satisfacţia depinde şi de stabilizarea, într-un anumit tip 
de muncă, într-o situaţie de muncă şi un mod de viaţă în care poate juca rolul pe care individul îl 
consideră potrivit şi corespunzător personalităţii sale. 

  
Afirmaţia 13: 
Gradul de satisfacţie pe care oamenii îl obţin din munca prestată este proporţional cu măsura în 
care au fost capabili să-şi implementeze concepţiile de sine. 

  
Aceste afirmaţii subliniază ideea unei bune potriviri între individ şi mediul de muncă. În acelaşi 

timp, se enumără variabilele legate de persoană care pot să influenţeze acest proces, fără a se pierde 
din vedere aspectul dezvoltării. 
  

În mod implicit, Super deschide şi discuţia asupra importanţei valorilor „intrinseci“ faţă de cele 
„extrinseci“. Satisfacerea unor valori legate de aspecte interioare mai profunde ale persoanei (de 
exemplu capacitatea de a te exprima, de a fi creator) este mai importantă decât satisfacerea valorilor 
legate mai mult de rezultatele vizibile externe (de exemplu, recompensele financiare, deţinerea 
puterii). Toate acestea pot fi importante, dar într-o anumită etapă a dezvoltării, satisfacerea valorilor 
intrinseci va fi esenţială pentru prosperitatea generală a persoanei. 
  

Ultima afirmaţie se referă la stereotipurile legate de rolurile celor două sexe şi alte situaţii 
specifice. 
  

Afirmaţia 14:  



Munca şi ocupaţia implică o atenţie acordată organizării personalităţii pentru cei mai mulţi bărbaţi 
şi femei, deşi, în cazul anumitor indivizi, această atenţie este periferică, incidentală sau chiar 
inexistentă. Alte elemente pot fi esenţiale în aceste cazuri, de pildă, activităţile de petrecere a 
timpului liber sau cele legate de gospodărirea casei. Tradiţiile sociale, cum ar fi modelarea şi 
stereotipurile bazate pe sex, diferenţele etnice şi rasiale şi structura oportunităţii, precum şi 
diferenţele individuale reprezintă determinanţi importanţi ai preferinţelor pentru rolul de student, 
muncitor, vilegiaturist, familist şi cetăţean. 

  
Super arată că rolul muncii este fundamental în cazul celor mai multe persoane, dar nu al tuturor, 

în mod absolut. Deşi rolul care va fi fundamental în viaţa unui om ar trebui să fie ales în mod liber, 
evident că această situaţie este foarte rar întâlnită. Situaţiile economice şi sociale pot determina 
oamenii să-şi părăsească locul de muncă şi să devină şomeri, ridicând întrebarea dacă acest rol poate fi 
înlocuit de alte roluri? Alte grupuri, de exemplu, femeile, pot fi confruntate cu stereotipuri care le 
obligă să îndeplinească rolul de casnice. 
  
  

Consecinţe în practica orientării  
  

Importanţa acestei teorii pentru practica orientării este extrem de mare. Aceasta oferă un cadru 
pentru intervenţia în cariera unor persoane precum şi pentru activităţi de educaţie în vederea alegerii 
carierei în mediul şcolar sau în afara acestuia. 
  

Consilierea individuală este construită în jurul a ceea ce Super numeşte „Evaluarea şi Consilierea 
Dezvoltării Carierei“ (C-DAC). Acest program reprezintă un model intrinsec de potrivire, dar adaugă 
o nouă dimensiune legată de proeminenţa acestor roluri, de valori, de maturitatea şi adaptabilitatea 
carierei şi de conceptul ocupaţional despre sine. 
  

Succesiunea unui astfel de program - dacă este aplicat într-o situaţie şcolară - este următoarea: 
• •          Se începe cu un interviu care clarifică preocupările legate de carieră ale clientului (de 

exemplu, decizia pe care trebuie să o ia, incapacitatea de a alege etc.). 
• •          Ca urmare a acestui interviu, consilierul va analiza datele din dosarul şcolar şi din alte 

resurse (de exemplu, părinţi, observaţiile profesorilor). 
• •          Urmează apoi o evaluare care are drept scop:  

(1) (1)     Definirea importanţei diferitelor roluri în viaţă şi în special a rolului de lucrător (prin 
aspectele care ies cel mai mult în evidenţă). Aceasta trebuie să ne ofere o imagine despre 
cât de puternic este preocupat elevul de rolul profesional. 

(2) (2)     Definirea statutului evoluţiei carierei (maturitatea carierei). Aceasta trebuie să ofere 
informaţii asupra nivelului de implicare a elevului în activităţile de dezvoltare a carierei 
(de exemplu, un elev foloseşte surse de informaţii despre locurile de muncă, are calităţi de 
planificare, face o anumită auto-evaluare, este capabil să ia decizii etc.). Trebuie să se 
stabilească dacă această maturitate este potrivită pentru a face faţă în mod corespunzător 
problemei de evoluţie a carierei identificate în etapa iniţială a interviului. 

(3) (3)     Definirea identităţii profesionale (cum îl văd alţii pe elev). Aceasta ar trebui să ne 
ofere o imagine a profilului elevului, în special în privinţa valorilor legate de muncă, a 
intereselor, calităţilor şi deprinderilor sale. 

(4) (4)     Identificarea conceptului ocupaţional despre sine al elevului şi a temelor de viaţă 
importante. Ce semnificaţie are pentru elev concepţia de sine, lumea şi relaţia dintre el 
însuşi şi lume. 

• •          Pasul final îl reprezintă integrarea tuturor materialelor culese în imaginea de ansamblu a 
clientului. Preocupările elevului, identitatea, conceptul de sine, cadrul oferit de mediu etc., pe 
scurt, structura de viaţă a elevului. Această imagine de ansamblu, numită uneori „naraţiune“ 
trebuie să fie elaborată în strânsă colaborare cu elevul. 

• •          Compararea „naraţiunii“ cu preocupările iniţiale formulate de elev este începutul pentru 
elaborarea unui plan de consiliere. 



  
Sprijinul acordat educaţiei pentru carieră se poate construi pe baza modelului teoretic al lui 

Super. Ideea dezvoltării (maxi-ciclul) serveşte ca îndrumar pentru definirea activităţilor de sprijin.  
• •          În etapa de creştere, principala preocupare trebuie să se îndrepte către autodezvoltare. Acest 

sprijin trebuie să conducă la un concept vocaţional pozitiv, la o înţelegere a stereotipurilor (sex, 
cultură etc.), şi la conştientizarea faptului că există diferite roluri în viaţă. 

• •          În etapa de explorare, cea mai importantă etapă pentru educaţia în vederea alegerii carierei, 
sprijinul trebuie să se concentreze asupra următoarelor aspecte: 

1. Să ofere elevilor posibilitatea de a-şi dezvolta o imagine realistă şi corespunzătoare despre 
ei înşişi. 

2. Să-i ajute să-şi testeze conceptele despre sine (în special conceptul vocaţional). 
3. Să-i sprijine, de asemenea, să-şi dezvolte maturitatea necesară pentru a face faţă problemei 

luării deciziei în această etapă (de exemplu, tranziţia spre învăţământul superior, spre viaţa 
în câmpul muncii etc.). 

4. Aceasta include, evident, şi dezvoltarea calităţilor de luare a deciziei şi 
5. Extinderea cunoştinţelor lor cu privire la domeniul muncii. 

  
Activităţile de educaţie în vedere alegerii carierei pot completa, adesea, planul individual de 

consiliere. Trebuie, totuşi, să fie foarte clar că în cadrul abordării educaţionale, în toate etapele, toţi 
paşii descrişi în modelul de consiliere individuală trebuie să rămână disponibili, ceea ce confirmă 
ideea „mini-ciclurilor“. De exemplu, deşi autodezvoltarea este un punct central al atenţiei în etapa de 
creştere, aceasta trebuie să facă parte şi din intervenţiile în timpul etapei de explorare, în timp ce, 
anumite aspecte ale calităţilor de luare a deciziei trebuie să apară deja în etapa de creştere, evident, 
legate de problemele specifice acestei grupe de vârstă. 
  

Celelalte etape de viaţă nu fac parte din sfera de acţiune a consilierii şi orientării profesionale 
şcolare. Cu toate acestea, şi în aceste etape se poate iniţia un sprijin al dezvoltării carierei bazat pe 
teoria lui Super. 
  
  

Câteva reflecţii 
  

Deşi abordarea C-DAC precum şi modelul Holland sunt construite în jurul mai multor teste şi 
chestionare elaborate de Super şi echipa acestuia, aplicabilitatea acestora este mai puţin rigidă. Întregul 
sprijin acordat nu este foarte mult legat de test. Informaţiile esenţiale necesare pentru activităţile de 
consiliere pot fi adunate în moduri diferite. Pot fi folosite metode ca observaţia, interviul, dar se poate 
apela şi la testele standardizate etc. 
  

Cele mai importante în cadrul acestei teorii sunt conceptele utilizate pentru a nuanţa ideea de 
potrivire (proeminenţa rolurilor de viaţă, identitatea vocaţională, maturitatea, conceptul vocaţional 
despre sine) şi pentru conştientizarea faptului că această corelare este un proces continuu, repetat ori 
de câte ori elevul trebuie să ia o decizie în legătură cu cariera sa. Aceasta sprijină noţiunea unei 
consilieri ciclice şi a unui proces evolutiv. 
  

De asemenea, pentru practica orientării şcolare, în această teorie este foarte importantă 
recunoaşterea importanţei mediului şi a unor indicaţii asupra modului în care poate fi înţeles rolul 
acestuia. 
  
  
  

Teoria învăţării sociale a lui Krumboltz 
  
  



Teoria lui Krumboltz (Mitchell & Krumboltz, 1996) se bazează pe teoria învăţării sociale a lui 
Albert Bandura (1977) şi subliniază teoria consolidării. 
  

Krumboltz identifică patru factori care influenţează luarea deciziei cu privire la carieră: 
• •          Zestrea genetică şi calităţile speciale. Anumiţi factori biologici moşteniţi, cum ar fi rasa, 

sexul, aspectul fizic pot avea o acţiune restrictivă asupra evoluţiei carierei. Alţi factori influenţaţi 
cel puţin parţial de moştenire, inclusiv anumite calităţi speciale cum ar fi cele muzicale sau în 
domeniul artelor plastice, coordonarea fizică, pot fixa de asemenea anumite limite. 

• •          Condiţiile şi evenimentele de mediu. Factorul mediu include toate influenţele care se află în 
afara controlului individului, dar care pot influenţa ambianţa în care există individul. Anumite 
influenţe pot fi de origine umană (de exemplu, condiţiile de pregătire, legislaţia muncii, situaţia 
economică etc.), altele se pot datora unor forţe naturale (condiţii climaterice, existenţa resurselor 
naturale etc.). 

• •          Experienţele de învăţare. Toate experienţele anterioare de învăţare influenţează procesul 
curent de învăţare al individului. Krumboltz, deşi recunoaşte complexitatea procesului de învăţare, 
identifică numai două tipuri de învăţare: experienţele de învăţare instrumentale (situaţii în care 
individul acţionează asupra mediului pentru a produce anumite rezultate) şi experienţele de 
învăţare asociative (situaţii în care individul învaţă prin reacţie la stimuli, prin observarea unor 
modele sau prin îmbinarea a două evenimente). 

• •          Calităţile de abordare a sarcinii. Acestea sunt calităţile pe care le manifestă individul atunci 
când se angajează într-o sarcină nouă (de exemplu, deprinderile de muncă, standardele de 
performanţă, calităţile perceptive etc.). 

  
Individul se confruntă în mod constant cu experienţe de învăţare; reacţia individului va conduce la 

consecinţe care vor fi urmate, fiecare din ele, de recompense sau pedepse, iar acestea, la rândul lor, vor 
influenţa individul. Interacţiunea dintre stimulii primiţi (experienţa de învăţare) şi reacţiile la 
consecinţele produse va modela individul ca pe o persoană unică. Modelarea acţionează prin trei tipuri 
de consecinţe: (1) generalizarea auto-observării (este declararea deschisă sau disimulată a propriilor 
performanţe în legătură cu standardele învăţării); (2) dezvoltarea calităţilor de abordare a sarcinii 
(eforturi ale persoanei de a proiecta în viitor generalizările auto-observaţiei pentru a face previziuni 
asupra viitorului) şi (3) acţionarea (acestea reprezintă implementarea unor comportamente cum ar fi: 
căutarea sau schimbarea unui loc de muncă). Comportamentul prezent produce anumite consecinţe 
care afectează comportamentul viitor. 

Pe scurt, această teorie se bazează pe ideea că individul intră într-un anumit mediu (lumea) cu o 
anumită zestre genetică. În timp ce creşte, persoana se va confrunta cu diverse evenimente (sociale, 
economice, culturale etc.). Individul va învăţa din aceste confruntări şi va aplica (acţiona) ceea ce a 
învăţat la noile evenimente şi confruntări. Aceasta va conduce la feedback-ul de la alte persoane 
(uneori persoane care pot fi considerate drept roluri-model) şi va crea o imagine asupra succesului sau 
eşecului propriilor acţiuni. Totalitatea acestor reacţii va influenţa noile alegeri ale individului ori de 
câte ori acesta va trebuie să facă alegeri şi va ajuta la creşterea probabilităţii efectuării unor alegeri 
care să evite pe viitor eşecurile. Acest proces de învăţare este un proces continuu, care durează toată 
viaţa, deoarece atât individul, cât şi mediul se schimbă în mod constant. 
  
  

Consecinţe în practica orientării 
  

Din această teorie aflăm că evoluţia carierei este un proces de învăţare care durează toată viaţa. 
Individul începe cu un potenţial de creştere iniţial, dar acest potenţial este modelat de mediu şi de 
interacţiunea dintre mediu şi individ. Confruntarea dintre aceste două elemente conduce procesul de 
învăţare. 
  

Pentru consilieri şi alte persoane implicate în sprijinirea procesului de evoluţie a carierei în cadrul 
sistemului şcolar, este important: 



• •           să înţeleagă că procesul de orientare începe de la vârsta şcolară mică şi continuă pe tot 
parcursul şcolarităţii. 

• •           să creeze toate oportunităţile posibile pentru ca elevii să-şi confrunte potenţialul cu 
mediul. 

Aceasta înseamnă că este esenţial să se creeze situaţii în care elevii să-şi testeze convingerile, 
aşteptările, calităţile, abilităţile, valorile etc. în legătură cu aspecte care pot fi importante pentru 
deciziile şi evoluţia carierei. Aici pot fi incluse vizite la întreprinderi, perioade de internat, proiecte 
şcolare etc. - o confruntare cu modelele de roluri care pot oferi feedback elevilor. Se pot include şi 
prezentări la clasă făcute de personalităţi respectate, interviuri etc. 
  
  

Câteva reflecţii 
  

Teoria lui Krumboltz are influenţă, în special, asupra conceptualizării practicii orientării 
profesionale. Aceasta a fost transpusă mai puţin în planuri concrete de acţiune şi activităţi de 
îndrumare. Cu toate acestea, pornind de la „Convingerile referitoare la carieră“ a fost elaborat un 
instrument. Acesta este o evaluare ce poate oferi consilierilor un indiciu cu privire la convingerile ce 
pot ghida procesul de luare a deciziilor referitoare la carieră în cazul elevilor. Este lesne de înţeles că 
aceste convingeri legate de carieră pot fi corelate într-o anumită măsură cu „convingerile asupra auto-
eficacităţii“ (încrederea în rezultatul care poate fi atins prin propria acţiune) şi sunt importante pentru 
înţelegerea modului în care decurge procesul de luare a deciziilor în cazul unor anumiţi elevi. 
  
  
  

Teoriile referitoare la luarea deciziei - modelul aşteptărilor elaborat de 
Vroom 

  
  

Teoriile anterioare se ocupau de procesul de dezvoltare şi de alegere a unei cariere. Procesul real 
de luare a deciziei pare să fie în toate acestea un aspect important. Totuşi cele mai multe dintre acestea 
acordă puţină atenţie modului în care indivizii iau decizii. 
  

Există un mare număr de teorii care se ocupă în amănunt de modul în care se iau deciziile. Unele 
dintre acestea sunt oarecum descriptive, în timp ce altele sunt mai degrabă prescriptive. Un exemplu 
bine cunoscut este aşa-numitul „model al aşteptărilor“ elaborat de Vroom (1964). În conformitate cu 
acest model, indivizii încearcă să ia deciziile în aşa fel încât să ajungă la rezultatele cele mai dorite şi 
să evite rezultatele indezirabile. De fapt, ei încearcă să obţină cea mai înaltă „compensaţie“. Tocmai de 
acea modelul mai este numit şi „modelul compensatoriu“. 
  

Când un individ trebuie să ia o decizie, este de aşteptat să se gândească la mai multe „rezultate“ 
care pot fi importante. Pentru fiecare dintre acestea, individul face o evaluare, stabilind cât de 
dezirabile sunt. Dezirabilitatea unui rezultat se numeşte „valenţă“. 
  

Pe lângă valenţă, individul va estima, pe baza experienţei dobândite, dar şi a stereotipurilor 
referitoare la ocupaţii, în ce măsură alternativele (ocupaţiile) dintre care trebuie să aleagă îl pot ajuta 
să-şi atingă rezultatul. Aceasta se numeşte „probabilitatea“ sau „instrumentalitatea“ alternativei 
(ocupaţiei) de a asigura setul de rezultate dorite. 
  

În final, individul multiplică (conştient sau inconştient) pentru fiecare rezultat „valenţa 
rezultatului“ cu „probabilitatea alternativei“ şi însumează aceste produse pentru toate rezultatele 
posibile. Suma se numeşte „dezirabilitatea“ alternativei. În principiu, persoana va trebui să aleagă 
alternativa cu cea mai mare dezirabilitate. 



Cu toate acestea, cele mai multe persoane ştiu foarte bine că nu toate alternativele (ocupaţiile) le 
sunt deschise. O persoană cu calităţi foarte slabe la matematică ştie foarte bine că nu va putea 
niciodată să devină inginer. Toate persoanele au convingeri foarte clare cu privire la posibilitatea de 
realizare a alternativelor (ocupaţiilor). Această convingere se numeşte „aşteptare“ şi poate fi exprimată 
ca un fel de şansă. 

Dacă „speranţa“ este înmulţită cu „dezirabilitatea“ alternativei, se face o estimare a „forţei“ sau 
presiunii de a alege această alternativă. În principiu, persoana ar trebui să aleagă alternativa cu cea mai 
mare „forţă“, pentru că aceasta va duce la cel mai înalt nivel de „compensaţie“ (satisfacţie) şi este o 
alternativă realizabilă. 

Maniera în care acest modul poate fi transpus în practică este ilustrată de exemplul următor (v. 
Tabelul 1): 

Un băiat de 18 ani ezită între două opţiuni ocupaţionale: director de vânzări şi ziarist. În primul 
rând îşi defineşte toate rezultatele care sunt importante pentru el (vezi tabelul 1, coloana „rezultate“). 
Apoi stabileşte cât de important este fiecare din rezultate pentru sine. Aceasta se face cu ajutorul unui 
punctaj cu 5 trepte, mergând de la foarte important (+2) la total neimportant (-2) (vezi Tabelul 1, 
coloana a doua - „Valenţa rezultatelor V”). După aceea calculează instrumentalitatea pentru fiecare din 
rezultate şi face suma produselor pentru „director vânzări“. Aceasta îi arată „dezirabilitatea“ în cazul 
alegeri profesiei de director de vânzări. Acelaşi lucru se face pentru profesia de „ziarist“. În cazul lui, 
este clar că „dezirabilitatea” pentru „director de vânzări“ este mult mai mare decât cea pentru „ziarist“ 
(+22 faţă de +3). În cazul lui ar trebui să opteze pentru „director de vânzări“. 

Pe lângă prima parte a procesului de luare a deciziei, el va fi conştient în foarte mare măsură de 
„posibilitatea“ de a intra în fiecare din aceste ocupaţii (vezi Tabelul 1). Dacă multiplică 
„dezirabilitatea“ cu „speranţa“ obţine o măsură a „forţei“ pentru fiecare ocupaţie. În cazul lui, „forţa“ 
pentru „director vânzări“ este 17,6, iar pentru ziarist este de numai 1,5. 

Aceasta înseamnă că, în cazul lui, opţiunea „director de vânzări“ va reprezenta cea mai bună 
alegere. 

Tabelul 1: Modelul “Alegerea unei ocupaţii” după Vroom 

Rezultatul Valenţa 
rezultatului 

Instrumentalitatea la 
„director vânzări“ 

Instrumentalitatea 
la „ziarist“ 

  V Ia V x Ia Iz V x Iz 
Muncă interesantă +2 3 +6 3 +6 
Tensiunea muncii +2 4 +8 1 +2 
Libertate -1 2 -2 4 -4 
Şanse de promovare +1 2 +2 2 +2 
Siguranţa locului de 
muncă 

+2 3 +6 0 0 

Călătorii 0 2 0 1 0 
Salariu mare -1 1 -1 4 -4 
Un birou plăcut +1 3 +3 1 +1 
Total = 
“Dezirabilitate” 

    +22   +3 

  
“Aşteptările” pentru director vânzări = 0,80 şi pentru ziarist = 0,50 
  

Director vânzări 17,6 Ziarist 1,5 
  
  

Consecinţe în practica orientării 
  

Modelul compensatoriu (Vroom, 1964) este, fără îndoială, o modalitate interesantă de abordare 
pentru a-i ajuta pe elevi să înţeleagă cum să facă o alegere. Dar, acesta este încă şi mai interesant 



pentru că îi poate ajuta pe elevi să-şi dezvolte o mai bună înţelegere a speranţelor, convingerilor, 
valorilor, intereselor lor etc. Evident, prin analiza rezultatelor pe care le doreşte o persoană, se 
realizează un anumit cadru ce îi permite elevului să-şi dezvolte o înţelegere mai bună a ceea ce doreşte 
cu adevărat şi a importanţei fiecărui rezultat pentru ei. 
  

Reflectând asupra convingerii realismului  unei anumite opţiuni (şansa de a pătrunde în acea 
ocupaţie) elevul poate să-şi dezvolte o viziune mai matură asupra posibilelor alternative. În mod 
deosebit, aceasta se leagă de explorarea ocupaţiilor şi a rezultatelor la care se poate ajunge în profesie. 
  
  

Câteva reflecţii 
  

Deşi modelul Vroom este un model descriptiv, a fost utilizat de alţi autori pentru a se elabora un 
model „prescriptiv“. Cele mai multe dintre abordările prescriptive sunt legate de „orientarea asistată de 
calculator“ (ca, de pildă, SIGI, Choices, JigCall etc.). Cele mai multe dintre aceste programe lucrează 
cu o analiză prealabilă a ocupaţiilor (o analiză făcută de experţi) şi potrivesc profilul elevului cu 
acesta. Profilul elevului este fie creat chiar de elev prin indicarea preferinţelor (de exemplu, Choices) 
sau prin răspunsuri la un chestionar (de exemplu, JigCall). Deşi elevii au posibilitatea de a explora pe 
computer ocupaţiile, pot face ceva şi fără calculator, iar programul calculatorului controlează într-o 
oarecare măsură procesul de corelare. Acesta variază de la un control foarte riguros exercitat de elev 
asupra întregului proces, până la lipsa oricărui control, cu excepţia răspunsurilor la un chestionar 
prestabilit. 
  

Avantajele teoriilor referitoare la procesul de luare a deciziei sunt, fără îndoială, foarte mari. Cu 
toate acestea, pot fi foarte uşor utilizate greşit şi transformate în abordări prescriptive. 
  

Există, de asemenea, şi anumite dubii cu privire la realitatea modelului. Se pune problema dacă 
luăm întotdeauna decizii într-un mod logic şi dacă încercăm întotdeauna să obţinem rezultate maxime. 
S-ar putea ca modelul compensatoriu (aşteptările) să fie potrivit pentru anumite persoane şi situaţii, 
dar, fără îndoială, nu poate acoperi toate cazurile de luare a unor decizii. Există şi anumite teorii rivale. 
Găsim, de exemplu, modelele deciziei neprogramate, care consideră factorul de decizie ca fiind mai 
puţin temeinic şi raţional, decât în cadrul teoriei aşteptărilor. În conformitate cu această opinie, cei 
care iau decizii se simt atraşi iniţial de o alternativă numai pe baza unei singure valori critice, eventual 
două (nu pe baza unui set lung de valori) şi, după aceea, se angajează într-o distorsiune perceptuală a 
observaţiilor raţionale în favoarea opţiunii principale pe care au ales-o de fapt în mod implicit. 
  
  
  

Contextul social 
  
  

Influenţa contextului social asupra dezvoltării carierei este general recunoscut. În trecut, anumiţi 
autori au încercat să elaboreze teorii în jurul unor componente sociale specifice ca statutul socio-
economic, climatul psihologic din familie etc. Nici una din aceste teorii nu este considerată de mare 
importanţă. Anumite idei şi rezultate continuă să influenţeze celelalte teorii. Acest lucru este clar, de 
pildă, atunci când constatăm în ce măsură influenţa mediului asupra procesului de dezvoltare a carierei 
a devenit o parte a teoriilor lui Super şi Krumboltz. 

Sociologii au studiat influenţa variabilelor socio-economice asupra procesului de dezvoltare a 
carierei. Cele mai importante studii au fost efectuate în legătură cu rolul statutului socio-economic al 
familiei, rasei (grupurilor minoritare), sexului, mediului de rezidenţă (de exemplu, rural faţă de urban), 
atractivitatea ocupaţională etc. S-a ajuns la concluzia că toate aceste aspecte influenţează dezvoltarea 
carierei. Totuşi, aceste influenţe nu sunt stabile şi depind în întregime de schimbările din societate. 
Posibilităţile crescânde de comunicare influenţează într-o anumită măsură dispariţia distincţiei dintre 
rural şi urban. Atractivitatea ocupaţională se schimbă nu numai pentru că lumea forţei de muncă se 



schimbă, dar şi pentru că rolul muncii este văzut în mod diferit în anumite culturi. Rolul 
vilegiaturistului sau rolul celui care studiază devine uneori atât de important în viaţa unei persoane, 
încât concurează cu importanţa rolului muncii. 
  

Cu toate acestea, există un mesaj extrem de important care ne este transmis de toate aceste 
modele şi studii. Mediul joacă un rol extrem de semnificativ în procesul de dezvoltare a carierei. Unii 
autori merg chiar mai departe. 
  

A fost elaborată o teorie contextualistă (Young, Valach & Collin, 1996). Aceşti autori susţin că 
singura modalitate de a-i înţelege pe indivizi este în contextul mediului lor, aşa cum îl trăiesc şi îl 
înţeleg ei. Teoria se bazează aici pe unitatea dintre individ şi context, care nu pot fi separaţi în mod 
clar. Acţiunea individului (de exemplu, alegerea carierei) nu este cauzată de evenimentele trecute sau 
prezente. Aceasta reprezintă rezultatul deducţiei sau opiniei individului despre contextul în care 
operează şi nu al contextului obiectiv observabil, ci al interpretării date de individ. Când o persoană se 
angajează într-o acţiune, acest fapt presupune trei părţi: acţiunea neobservabilă, procesul intern şi 
rezultatele aşa cum sunt interpretate de individ şi de ceilalţi care observă acţiunea. 
  

Aceasta ne conduce la concluzia că previziunile referitoare la evoluţia carierei nu pot fi făcute pe 
baza unor observaţii şi judecăţi externe. Consilierii de carieră pot ajuta unor persoane să înţeleagă 
prezentul, dar nu să prezică sau că aleagă viitorul. Ei trebuie să ajute la dezvoltarea concepţiei de sine 
şi a unei metode de înţelegere a semnificaţiei carierei legată de acţiuni şi de proiecte, chiar şi într-o 
lume în schimbare haotică. 
  
  
  

Concluzii 
  
  

Din cele mai multe teorii, practicianul poate deduce indicaţii asupra modului în care să elaboreze 
orientarea profesională în practică sau cum să justifice anumite intervenţii făcute. 

Cum învăţăm din teorii? 

• •         Holland clarifică modul în care funcţionează ideea de “potrivire” şi importanţa profilului 
„intereselor“ elevului. 

• •         Super arată clar că orientarea carierei este un proces de evoluţie care durează întreaga viaţă, 
urmând un maxi-ciclu, dar în care reapar mini-cicluri ori de câte ori trebuie să se ia o decizie. El 
oferă o explicaţie cu privire la modul în care evoluţia este rezultatul unei interacţiuni între indivizi, 
luarea deciziei şi mediu. Se explică, de asemenea, modul în care „profilul evoluţiei carierei“ 
(maturitatea carierei) joacă un rol cheie în dezvoltare. 

• •         Krumboltz explică modul în care se ajunge la decizii printr-un proces de învăţare care 
durează întreaga viaţă. El subliniază, de asemenea, relaţia reciprocă dintre individ şi mediu. 
Această teorie ne oferă indicaţii cu privire la un posibil rol al situaţiilor de învăţare şi asupra 
rolului „modelelor“ în procesul de luare a deciziei. 

• •         Vroom oferă un model descriptiv care permite înţelegerea modului în care o persoană ajunge 
la o decizie legată de carieră prin maximizarea beneficiilor unei decizi. Deşi pot exista anumite 
dubii cu privire la aplicabilitatea acestei teorii, mesajul este clar: în multe cazuri individul încearcă 
să aleagă opţiunea cea mai potrivită pentru sine. 

• •         Din abordările contextului social aflăm că mediul joacă un rol fundamental. Rolul unor 
variabile poate fi identificat, dar, în acelaşi timp, este evident că aceasta nu este o influenţă 
constantă, ci schimbătoare. După cum susţin „contextualiştii“ luarea deciziei este rezultatul unei 
interpretări individualizate de către persoane a situaţiei şi evenimentelor. 

  
Cele mai multe dintre acest teorii au fost aplicate prin elaborarea unui mare număr de teste, 

inventare, programe de intervenţie, programe de intervenţii computerizate etc., care sunt disponibile în 



comerţ. Problema principală cu toate aceste materiale este costul utilizării lor şi dubiile cu privire la 
aplicabilitatea lor în alte culturi. 
  

Importanţa teoriilor nu constă în aceste materiale, ci în posibilitatea de a le utiliza (1) ca linii 
directoare sau cadru pentru o mai bună înţelegere a procesului de dezvoltare a carierei sau (2) ca bază 
pentru crearea de programe pentru dezvoltarea carierei. 
  



  
  
  
1.  
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Întrebări de autoevaluare 
   
   
2. 1.       Care sunt afirmaţiile cheie aflate la baza modelelor trăsătură-factor? 
3. 2.       Care sunt avantajele şi dezavantajele modelului trăsătură-factor în practica de orientare? 
4. 3.       Care sunt afirmaţiile fundamentale în teoria lui Super cu privire la orientare şi practica de 

consiliere? 
5. 4.       Cum poate fi transpusă teoria lui Super într-un plan de consiliere a carierei? 
6. 5.       Cum poate sprijini teoria lui Super ideea de dezvoltare a educaţia carierei? 
7. 6.       Cum ajută ideea învăţării sociale la detalierea programelor de educaţie a carierei? 
8. 7.       Discutaţi posibilele contribuţii ale unui model compensatoriu de luare a deciziei pentru 

practica orientării. 
9. 8.       Care sunt consecinţele unei viziuni contextuale asupra dezvoltării carierei şi a programelor de 

intervenţie în carieră? 
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