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CONSILIEREA CARIEREI 
UN MODEL DESCHIS ŞI FLEXIBIL  

 

 

Această lucrare oferă repere pentru decidenţii politicilor şcolare, cu 
referinţă directă la Consilierea Carierei1, sugerează soluţii şi 
constituie un element de referinţă pentru dezvoltare coerentă a 
acestui domeniu. 

În prezent, nu mai există ţări ale UE fără servicii statornice şi 
strategii politice pe termen mediu şi lung în sfera consilierii carierei, 
atât la nivelul educaţiei, muncii sau altor domenii ale vieţii sociale. 
Mai mult, aceste categorii de servicii au fost înglobate în planurile 
naţionale de dezvoltare socială şi economică ale statelor, în 
strategiile de dezvoltare a resurselor umane şi măsurile de ameliorare 

                                                 
1 Definiţia de lucru a Consilierii Carierei utilizată de OECD, Comisia Europeană şi 
Banca Mondială este următoarea : «Consilierea carierei se referă la serviciile şi 
activităţile care intenţionează să asiste individul, de orice vârstă şi în orice 
moment al vieţii sale, să facă alegeri în planul educaţiei, formării şi ocupaţiilor şi 
să-şi dezvolte propria carieră. Aceste servicii pot fi organizate în şcoli, 
universităţi, instituţii de formare, în cadrul serviciilor publice de angajare, la locul 
de muncă, în sectorul activităţilor voluntare şi comunitare, cât şi în cel privat. 
Activităţile pot fi derulate cu indivizi sau grupuri, faţă în faţă sau la distanţă  (cum 
ar fi cele oferite la telefon sau servicii de tip web, pe Internet). Aceste servicii 
oferă date cu privire la carieră (în formă tipărită, în format electronic sau altele), 
instrumente de evaluare şi autoevaluare, interviuri pentru consiliere, programe de 
educaţie pentru dezvoltarea carierei (pentru a-l ajuta pe individ să aibă o bună 
imagine de sine, să fie conştient de oportunităţile de care poate beneficia şi să-şi 
dezvolte deprinderile de management al carierei), programe de testare (pentru a 
exersa opţiunile înainte de a le alege efectiv), programe de căutare a unui loc de 
muncă şi servicii de tranziţie» Career Guidance : a handbook for policy makers. 
OECD, EC, 2004. 
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a angajabilităţii for ţei de muncă. Aceste procese sunt realizabile, în 
primul rând, prin asigurarea accesului tuturor beneficiarilor (elevi, 
studenţi, tineri absolvenţi şi adulţi) la informaţiile de bază care să le 
permită să ia decizii personale adecvate pentru ei, din domeniul 
educaţiei, formării şi pieţei forţei de muncă. Furnizarea timpurie de 
servicii de calitate din sfera consilierii tinerilor aflaţi în diferite 
niveluri de educaţie şi formare sau care, datorită unor situaţii 
defavorizante de natură socială şi economică, sunt în situaţia de risc 
de marginalizare educativă, socială, profesională, este prima sarcină 
a consilierii carierei. Tipurile de soluţii la aceste provocări vizează: 

• furnizarea de informaţii sigure, relevante şi centrate pe 
nevoile directe ale clienţilor cu privire la oferta de educaţie şi 
formare existentă la toate nivelurile şi localizată în orice 
spaţiu potenţial accesibil acestora; 

• sprijinirea clienţilor prin activităţi de consiliere şi orientare în 
procesul de autocunoaştere, luarea deciziilor, implementarea 
planurilor personale de dezvoltare a carierei; 

• pregătirea tinerilor pe cale de a finaliza anumite niveluri de 
studii să obţină o calificare, să continue studiile la un nivel 
superior de educaţie sau să-şi găsească un loc de muncă în 
consens cu interesele, aptitudinile şi pregătirea lor iniţială; 

• asistarea beneficiarilor de către consilieri în rezolvarea şi 
altor categorii de probleme cu care se confruntă (în familie, 
comunicarea socială şi în grupul de apartenenţă, asumarea de 
responsabilităţi, adoptarea unui stil de viaţă de calitate, 
rezolvarea conflictelor, managementul personal, timpul liber) 
pe calea devenirii lor ca cetăţeni activi ai comunităţilor.  

 

Diversitatea mai ridicată a populaţiei adulte şi problemelor cu care se 
confruntă impun categorii de servicii de informare şi consiliere mai 
complexe şi flexibile, uneori diferite (comparativ cu cele destinate 
elevilor şi tinerilor absolvenţi). Respectivele servicii contribuie 
semnificativ la angajarea mai rapidă a forţei de muncă, prevenirea şi 
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reducerea şomajului, încurajarea mobilităţii şi formării continue, 
atestarea competenţelor dobândite pe căi informale, pregătirea pentru 
pensionarea a populaţiei în vârstă, adoptarea unor atitudini sociale 
active. 

A face faţă la toate aceste categorii de solicitări faţă de consiliere, 
adesea este peste posibilităţile resurselor de profesionişti ai acestui 
domeniu. Aproape totdeauna clienţii vor reclama numărul insuficient 
de consilieri (şi aceştia vor fi pe deplin de acord cu afirmaţiile 
anterioare), iar autorităţile vor invoca resursele financiare reduse sau 
alte criterii economice prioritare. 

Soluţiile care pot fi avute în vedere în aceste cazuri vizează: 
analizarea utilizării eficiente a timpului şi metodelor de lucru ale 
consilierilor existenţi, delegarea unor activităţi de informare şi 
consiliere şcolii, utilizarea potenţialului ICT în consilierea directă şi 
la distanţă, sincronizarea activităţii ofertanţilor de consiliere din 
diferite reţele (de stat: educaţie şi muncă, private, comunitare), 
apelarea la surse alternative bugetului public pentru finanţarea 
anumitor activităţi de consiliere, voluntariatul, încurajarea ofertelor 
private de informare şi consiliere etc. 

 

Ar fi inexact din punct de vedere ştiinţific şi practic să se emită 
judecăţi cu valoare evaluativă asupra ansamblului Serviciilor de 
Informare, Consiliere şi Orientare (SICO) care funcţionează în ţări 
cu contexte sociale, culturale şi economice diferite. Aceasta deoarece 
instituţiile respective dezvoltă categorii particulare de intervenţii care 
se pot dovedi pe deplin eficiente şi funcţionale în anumite 
comunităţi, regiuni sau ţări. Tocmai în aceasta consistă dificultatea 
de a cataloga anumite SICO drept „modele” general aplicabile în 
orice situaţii, iar altele total sortite ineficacităţii. 

 

Din aceste motive, avem serioase rezerve în a „recomanda” un 
anumit SICO dintr-o ţară sau a propune imperativ un nou model de 
organizare şi funcţionare a acestor servicii, „garantând”, totodată, că 
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este funcţional, eficient, adecvat, actual şi care permanent duce spre 
reuşită în orice context particular. 

 

Prezentul Model s-a conturat în urma inventarierii abordărilor 
teoretice şi metodologice, instrumentelor şi modalităţilor de acţiune 
practică aplicate în diferite contexte naţionale. Cum acest Model 
reprezintă o „sumă de bune practici”, implicit este de presupus că 
părţile sale constitutive sunt deja validate ca operaţionale în anumite 
situaţii din diferite ţări. Evaluarea viabilităţii şi validarea acestui 
Model, în ansamblu - mai ales sub aspectul său referenţial – este un 
proces care va fi validat – eventual - în viitor. 

 

Ceea ce se poate face acum este să propunem un „Model al 
dezirabilit ăţii ”, un cadru, o matrice sau o sinteză de „bune 
experienţe”, toate acestea „verificate şi atestate” prin activitatea 
consilierilor din acest domeniu, evidenţiate ca pozitive în literatura 
de specialitate sau dovedite ca funcţionale prin cercetarea adiacentă 
efectuată. 

 

În cele ce urmează, sunt enunţate anumite „Teze” ce guvernează 
derularea generală a informării, consilierii şi orientării, iar apoi, pe 
baza acestora, se propune un posibil Model în Matricea de referinţă 
a Serviciile de Informare, Consiliere şi Orientare. Aceste teze 
oferă un fundament comun, un ansamblu de  principii, concepte şi 
suport explicativ menit să contureze dimensiunea europeană a SICO 
din cadrul sistemelor de educaţie şi ale pieţei muncii în diferite ţări. 
Totodată, tezele reflectă şi acel cadru de referinţă ce poate fi 
recomandat atunci când se proiectează servicii şi instituţii de 
informare, consiliere şi orientare menite să asigure, în momentele de 
tranziţie, dezvoltarea resurselor umane pe care se sprijină o societate. 
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Teze  
de referinţă ale unui 

Model flexibil de consilierea carierei 
 

 

Context socio-economic şi cultural 
 

 

Teza 1 

 

Modul particular de structurare şi îmbinare a realităţii economice, 
sociale, culturale, educaţionale, istorice etc. din fiecare ţară dau un 
anumit specific Serviciilor de Informare, Consiliere şi Orientare 
(SICO). Cu alte cuvinte, condiţiile sociale, tradiţiile culturale, 
precum şi modelele prevalente în această arie conturează organizarea 
şi funcţionarea sub-reţelelor de informare, consiliere şi orientare a 
carierei care vizează domeniul educaţiei şi/sau al muncii. Obiectivele 
instituţiilor de informare, consiliere şi orientare ale Ministerul 
Educaţiei şi ale Ministerul Muncii sunt relativ diferite, dar ele sunt 
organizate în vederea funcţionării într-o succesiune şi congruenţă 
dată de logica dezvoltării personale a indivizilor şi a dezvoltării 
sociale şi economice. 

Pe de altă parte, structura sistemului de educaţie şi formare iniţială şi 
continuă determină în mod hotărâtor „modelul” de orientare practicat 
de consilierii şcolari. 
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Totodată, nivelul progresului economic şi al condiţiilor socio-
culturale ale unei naţiuni îşi pun amprenta asupra dezvoltării 
instituţionale şi relaţiilor funcţionale ale sistemelor de servicii de 
informare, consiliere şi orientare. 

 

 

Teza 2 

 

Politicile şi programele concrete de consilierea carierei sunt profund 
influenţate de: 

• orientarea macro-politicilor din principalele domenii 
economice şi sociale, de programele guvernamentale pe 
termen mediu şi lung; 

• anumite evenimente politice majore care determină 
schimbări esenţiale în plan economic şi social (de 
exemplu: extinderea Uniunii Europene şi crearea pieţei 
unice europene a forţei de muncă, prăbuşirea sistemului 
comunist în ţările central şi est europene, criza resurselor 
de energie, ineficienţa politicilor din domeniul protecţiei 
sociale), fenomene ce antrenează reforme de anvergură în 
domeniul educaţiei, pieţei muncii, politicilor sociale, 
rolului statului şi individului în societate. 

 

 

Teza 3 

 

Fiecare individ este puternic marcat de statutul şi rolul său într-un 
anumit context uman (familie, mediu profesional, comunitate), de 
relaţiile pe care le dezvoltă şi de pe ce poziţii. Ori, a „face” o 
consiliere şi orientare neutră, în favoarea unui „client impersonal” şi 
nu în avantajul unuia care este rezultatul unui anumit context 
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economic şi socio-cultural şi cu o structură particulară de 
personalitate ar fi o eroare. 

 

 

 

Legislaţie, politici, obiective 
 

 

Teza 4 

 

Buna derulare a SICO presupune şi existenţa unui cadrul legislativ 
care se referă explicit la scopul, organizarea şi funcţionarea acestora.  

În materie de legislaţie specifică domeniului consilierii carierei, 
diverse formule se dovedesc a fi adecvate în diferite ţări: legi 
speciale cu privire la organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi 
serviciilor de consilierea carierei, prevederi explicite în legislaţia 
specifică domeniului educaţiei iniţiale şi/sau muncii, al formării 
continue şi ofertelor de formare precum şi în ceea ce priveşte 
iniţiativele şcolilor, agenţiilor de plasare sau departamentelor de 
resurse umane din diferite instituţii şi întreprinderi. Toate aceste 
reglementări pot fi centralizate sau descentralizate şi aplicabile 
serviciilor de informare, consiliere şi orientare publice şi/sau private. 

 

 

Teza 5 

 

SICO fiind centrate pe educaţie şi ocuparea forţei de muncă trebuie 
să fie în mod prioritar un serviciu public (sau alte forme care să 
asigure, însă, un acces larg, ne-discriminatoriu), gratuit, să lucreze în 
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reţea cu serviciile de asistenţă socială, de formare continuă, precum 
şi cu asociaţiile patronale, sindicate, asociaţiile profesionale din 
diferite sectoare economice etc. 

SICO trebuie să constituie o ofertă deschisă tuturor categoriilor de 
potenţiali beneficiari şi să facă parte din sistemul de politici şi măsuri 
active menite să democratizeze accesul tuturor cetăţenilor (tineri sau 
adulţi) la întreaga ofertă de educaţie, formare şi muncă. 

Consilierea şi orientarea şcolar-profesională (individuală sau de 
grup) trebuie să rămână o ofertă de care poate beneficia oricine şi nu 
o obligaţie (cu excepţia situaţiilor când, prin ignorarea acestei oferte, 
statul cheltuieşte suplimentar pentru asistenţa socială). 

 

 

Teza 6 

 

Oferta publică de consilierea carierei nu trebuie să facă diferenţieri 
între diferitele grupuri de beneficiari, solicitanţi sau populaţie ţintă. 
Faptul acesta nu exclude crearea de servicii specializate pentru 
anumite categorii de clienţi: copii cu handicap fizic, cu dificultăţi de 
vorbire, cu probleme de sănătate mintală, persoane de sex feminin, 
cei care au făcut închisoare etc. Fără îndoială că o astfel de ofertă de 
consiliere şi orientare exclusiv destinată unei anumite categorii de 
beneficiari poate fi, aparent, discriminatorie şi segregaţionistă, atât 
timp cât nu ar exista o ofertă la fel de profesionistă şi largă şi pentru 
celelalte grupuri de indivizi. 

 

 

Teza 7 

 

Descentralizarea SICO este un mecanism important pentru 
cunoaşterea mai în profunzime a realităţii sociale şi economice în 
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care beneficiarii trăiesc şi muncesc, în felul acesta fiind posibilă 
apropierea conţinutului SICO de nevoile reale ale clienţilor, pentru 
a-i ajuta pe aceştia să-şi construiască o identitate a carierei personale 
în conformitate cu caracteristicile lor şi realitatea socio-economică şi 
culturală a comunităţii.  

Un echilibru raţional trebuie realizat între structurile centrale (de 
coordonare metodologică şi de elaborare a politicilor în domeniu) şi 
serviciile de contact cu publicul (instituţii descentralizate). 

 

 

Teza 8 

 

Caracteristicile de bază ale SICO ce acţionează în sfera ocupării 
forţei de muncă rezidă în: centrarea pe scopurile imediate ale 
populaţiei ţintă (găsirea unei slujbe, schimbarea locului de muncă 
etc.), desfăşurarea unei consilieri de tip remedial plasată în 
conjuncturi de tranziţie ale clienţilor etc. 

Fără a diminua importanţa practică imediată a unor astfel de servicii, 
consilierii trebuie să se centreze şi pe derularea de activităţi de ICO 
de tip preventiv, pro-activ, anticipativ, de îmbogăţire personală a 
clienţilor cu cunoştinţe, abilităţi, deprinderi care să îi facă mai 
flexibili, „angajabili”, capabili de iniţiativă, apţi în orice moment de 
un bun management personal. 

 

 

Teza 9 

 

Există o serie de presiuni contrare consilierii. Acestea pot fi cu 
precădere identificate la nivelul stereotipurilor cu privire la profesii, 
valori sociale şi individuale mai importante (în anumite etape de 
dezvoltare sau momente istorice), presiunea modelului ocupaţional al 
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părinţilor asupra viitoarei profesii a copilului, influenţele grupului de 
prieteni, dezvoltarea socio-economică generală, nivelul de şcolarizare 
a solicitantului, orientările politicii economice susţinute de guvern, 
rata şomajului în anumite perioade şi în anumite domenii, tradiţii 
profesionale zonale etc.  

 

 

Teza 10 

 

Re-orientarea şcolar-profesională nu este un eşec al consilierii, ci 
consecinţa inevitabilă a evoluţiei sociale, dinamicii profesiilor şi 
muncii, dezvoltării tehnologice, mobilităţii profesionale în plan 
teritorial (inclusiv transnaţional), schimbării sistemului de valori, 
interese şi motivaţii ale individului ca urmare a dezvoltării personale. 

 

 

Teza 11 

 

Obiectivele activităţii de informare, consiliere şi orientare trebuie să 
fie convergente cu obiectivele globale naţionale pe termen mediu şi 
lung şi, în anumite circumstanţe, chiar integrate sau subsumate 
acestora pentru a contribui la asigurarea accesului nediscriminatoriu 
la ofertele de educaţie, formare şi muncă şi la armonizarea cererii 
populaţiei active cu oferta de forţă de muncă. 

 

 

Teza 12 

 

Consilierea carierei nu se adresează numai tinerilor sau doar 
adulţilor, ci este un proces integrat educaţiei permanente, fiind 
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derulată în timpul şcolii şi după terminarea studiilor, pe parcursul 
vieţii active şi chiar după încheierea vieţii profesionale active (în 
ultimul caz vizează petrecerea timpul liber, menţinerea stării de 
sănătate a persoanelor de vârsta a treia, implicarea în activităţi 
voluntare - de interes comunitar - sau productive, desfăşurate 
ocazional). 

 

 

Teza 13 

 

Activitatea de consiliere şi orientare poate fi o componentă a 
curriculum-ului sau nu, poate fi un subiect de sine-stătător în şcoală 
sau poate fi legată de predarea şi învăţarea la diferite discipline 
şcolare. Important este ca toţi profesorii să-şi asume, în afara 
sarcinilor educative şi altele de natură socială şi/sau externe şcolii. 
Consilierea şi orientarea şcolar-profesională nu trebuie să fie o 
activitate ocazională sau conjuncturală. Stilul personal, volumul de 
informaţii şi experienţa particulară a fiecărui cadru didactic în acest 
plan îmbogăţesc imaginea copiilor despre profesii, le deschid 
alternative şi orizonturi mai largi de integrare socio-profesională. 
Acest lucru nu exclude preocuparea sistematică pentru o orientare 
ştiinţifică, consecventă şi profesionistă. De fapt, domeniul consilierii 
şi orientării şcolar-profesionale este suficient de larg pentru ca toţi 
profesorii să poată aduce elemente noi fără a se repeta, dar nici atât 
de comun încât să nu facă obiectul unei preocupări şi specializări de 
sine-stătătoare. În plus, anumite faţete ale muncii nu pot fi transmise 
în cadrul unor ore obişnuite de curs; acestea presupun contacte 
directe şi experienţe nemijlocite cu oameni, materiale şi activităţi 
fizice şi intelectuale din lumea muncii. 

 

 

Teza 14 
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Conţinutul ofertelor de educaţie şi formare (iniţială, mai ales) are 
tendinţa de a se afla permanent într-un anumit decalaj faţă de 
cerinţele dinamice ale pieţei muncii sau ale angajatorilor. Şi unele 
programe de formare continuă destinate adulţilor pot avea conţinuturi 
teoretice şi abordări didacticiste; aceste aspecte trebuie avute în 
vedere de consilierii carierei. 

 

 

Teza 15 

 

Experienţa personală pozitivă a părinţilor, dar şi aspiraţiile lor 
nerealizate, anumite stereotipuri cu privire la muncă etc. vor fi 
transferate inconştient sau impuse copiilor în planul dezvoltării 
carierei. Pe de altă parte, această realitate este şi o sursă de conflict 
între părinţi şi copii, profesori sau consilieri în cazul în care elevii au 
opţiuni diferite sau sunt sfătuiţi să abordeze o altă filieră şcolar-
profesională decât cea spre care optează părinţii. 

 

 

Teza 16 

 

Implicarea membrilor comunităţii în consilierea derulată în şcoală se 
poate dovedi extrem de benefică şi instructivă pentru viitorii 
absolvenţi ai anumitor etape de şcolarizare. Contactele nemijlocite 
ale elevilor cu manageri ai unităţilor de toate tipurile (economice, 
culturale, de servicii), patroni, angajaţi reprezentativi pentru anumite 
domenii profesionale etc. se dovedesc experienţe de comunicare 
interpersonală benefice pentru ambele părţi ale pieţei muncii. 
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Teza 17 

 

Cercetarea în domeniul consilierii carierei este importantă şi vine să 
acopere, în mai mare măsură, aspectele conceptuale ale acestui 
domeniu: tehnico-metodologice (conceperea şi furnizarea de noi 
instrumente de lucru în consiliere şi orientare - teste, chestionare, 
ghiduri) şi evaluative (descrierea procesului şi măsurarea efectelor 
consilierii şi orientării în plan economic, personal, social). 

 

 

Teza 18 

 

Misiunea consilierii carierei consistă în: 

• a ajuta tinerii să se auto-descopere în planul resurselor 
intelectuale, capacităţilor, aptitudinilor, talentelor, 
abilităţilor, deprinderilor etc. ignorate, latente sau 
ne-exersate (de exemplu: simţul limbii, capacitatea de 
învăţare în diferite contexte, abilităţile de relaţionare 
socială, perseverenţa, curiozitatea intelectuală internă, 
potenţialul creativ etc.); 

• a acorda celor aflaţi în situaţii de indecizie cu privire la 
viitorul lor şcolar şi profesional informaţii credibile, exacte 
şi direct utilizabile, suport moral şi emoţional pentru ca 
aceştia să ştie ce şi cum să aleagă, a-i face liberi în 
deciziile lor pentru că sunt în cunoştinţă de cauză; 

• a reduce distanţa dintre lumea şcolii şi cea a muncii, a 
scoate instituţia educativă dintr-o relativă izolare faţă de 
lumea profesiilor, practica relaţiilor inter-umane şi viaţa 
socială, a-i pregăti pe elevi pentru viitoarele „tranziţii” ale 
carierei personale; 
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• a ajuta tinerii să se adapteze cu mai mare uşurinţă la 
dinamica socială şi economică prezentă (pentru ca să nu 
fie obligaţi să opteze pentru “munca la negru”, pentru 
desfăşurarea numai de activităţi economice gospodăreşti 
sau munci sezoniere, ori să emigreze), pregătirea lor pentru 
flexibilitate, adaptare, integrare; realismul şi caracterul 
practic al consilierii trebuie să fie prevalente; 

• a sprijini pe toţi solicitanţii în demersul ameliorării 
imaginii de sine (deteriorată în urma unor eşecuri de 
integrare pe piaţa muncii) pentru ca aceştia să nu accepte 
cu uşurinţă statutul de şomer, să nu se simtă vinovaţi, 
frustraţi sau ireversibil nefericiţi din această cauză; cu alte 
cuvinte, sprijinirea clienţilor pentru reducerea presiunii 
emoţionale a statutului de şomer, deplasând atenţia spre 
identificarea de soluţii şi alternative, pregătirea 
permanentă pentru angajabilitate şi profesionalism; 

• a combate stereotipurile vehiculate cu privire la profesii 
(curate - murdare, bănoase - prost plătite, de înalt statut 
social - degradante, „rezervate” anumitor clase sociale etc.) 
şi a construi o imagine realistă despre realitatea socială şi 
piaţa muncii; 

• a reduce inegalităţile sociale şi a acorda o atenţie şi un 
sprijin special “grupurilor de risc”: persoanelor cu anumite 
forme de handicap, grupurilor minoritare etnic sau religios, 
femeilor, celor cu niveluri reduse de educaţie sau formare 
profesională, imigranţilor, refugiaţilor; 

• a face educaţie antreprenorială. 
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Populaţia ţintă 
 

 

Teza 19 

 

În actul consilierii carierei sprijinirea şi încurajarea sistemele 
personale de valori, motivaţiile, aptitudinile, cunoştinţele şi interesele 
profesionale ale clienţilor sunt criterii prioritare de orientare faţă de 
nevoile pieţei muncii şi dinamica dezvoltării economiei naţionale. 

 

 

Teza 20 

 

De serviciile de consilierea carierei au nevoie clienţii mai ales în 
„situaţiile de tranziţie” apărute în viaţa lor: trecerea de la o filieră de 
formare la alta, inserţia pe piaţa forţei de muncă după absolvirea 
anumitor niveluri de studii, trecerea de la un statut profesional la 
altul etc., dar şi pentru sprijin, consiliere, informare, orientare şi în 
alte situaţii sau episoade ale vieţii personale şi profesionale, resimţite 
de ei ca importante. 

 

 

Teza 21 

 

Pe măsură ce un adolescent aflat încă în şcoală se apropie de anumite 
„praguri” ale şcolarizării, este din ce în ce mai puternică „presiunea” 
externă a părinţilor, şcolii, colegilor, societăţii în sens larg, orientată 
spre conturarea unui „proiect” de dezvoltare personală şi a carierei. 
Cele mai frecvente atitudini ale adolescenţilor puşi, inevitabil, în faţa 
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unor alegeri percepute a fi extrem de importante sunt cele de 
amânare, nelinişte, resemnare, refugiu în imaginar sau de 
pragmatism, acţiune, implicare. Este uşor de constatat că unele dintre 
acestea sunt contradictorii şi/sau incompatibile cu o decizie raţională 
de dezvoltare a carierei şi de coerenţă cu anumite valori şi obiective 
personale. 

 

 

Teza 22 

 

Categoriile „clasice” de aşteptări ale clienţilor faţă de SICO şi, 
implicit, sarcini pe care acestea trebuie să şi le asume, în funcţie de 
„apartenenţa” reţelelor instituţionale la sistemul de educaţie sau al 
muncii, vizează: 

Sarcini  generale:  

• managementul informaţiilor: colectare, 
(pre)prelucrare, sinteză şi diseminare; 

• sprijinirea clienţilor pentru bunul management 
personal în dezvoltarea carierei; 

• sprijinirea clienţilor în procesul de auto-evaluare şi 
auto-cunoaştere; 

• sprijinirea clienţilor pentru dezvoltarea abilităţii de 
luare a deciziilor cu privire la educaţie şi viaţă 
profesională; 

• dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi expresie 
personală; 

Sarcini specifice educaţiei: 

• oferirea de informaţii precise despre ofertele 
sistemului de educaţie şi formare; 

• sprijinirea elevilor şi studenţilor în alegerea filierelor 
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şcolare adecvate zestrei personale de cunoştinţe, 
aptitudini, abilităţi şi interese; 

• sprijinirea elevilor şi studenţilor în depăşirea 
dificultăţilor de adaptare şcolară, învăţare sau de 
integrare în grup; 

Sarcini specifice muncii: 

• auto-evaluarea deprinderilor, abilităţilor, cunoştinţelor 
profesionale şi experienţei de muncă; 

• sprijinirea integrării sociale şi plasarea pe piaţa forţei 
de muncă; 

• sprijinirea formării sau efectuarea de stagii practice; 

• sprijinirea formării continue; 

• atestarea achiziţiilor non-formale şi informale 
(bilanţul competenţelor); 

• sprijinirea dezvoltării personale şi a carierei. 

 

 

Teza 23 

 

De o manieră generală, se poate afirma că orice persoană poate 
aborda orice profesie şi doar unele profesii pot fi îndeplinite cu 
succes numai de aceia care au anumite aptitudini speciale (cu grade 
variabile de reuşită, satisfacţie personală şi performanţă, cât şi durate 
diferite ale studiilor). Totodată, raţionalizarea generală a muncii, 
noile tehnologii informatice şi de comunicare, umanizarea 
conţinutului şi relaţiilor de muncă etc. au dus şi vor duce în viitor din 
ce în ce mai mult la: 

• reducerea ofertei de locuri de muncă; 
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• schimbarea profesiei de bază de câteva ori pe parcursul 
vieţii active; 

• alternarea perioadelor de muncă cu cele de perfecţionare, 
învăţare etc.; 

• crearea de grupuri de lucru pentru derularea unui proiect 
cu o durată limitată; 

• întreruperea activităţii pentru anumite perioade pentru a se 
dedica unor proiecte personale (crearea propriului job) sau 
familiale; 

• sporirea implicării persoanelor în munca voluntară; 
apariţia de profesii care fac apel la alte categorii de calităţi 
şi aptitudini: de organizare, comunicare (inclusiv 
interculturală), de medierea conflictelor, creativitate, 
rezolvarea de probleme, gestionarea resurselor umane, 
materiale şi financiare; 

• creşterea cererii de locuri de muncă; 

� de către persoane din ce în ce mai calificate; 

� care acceptă frecvent o mobilitate teritorială din ce 
în ce mai îndepărtată de domiciliu şi 

� pe durate din ce în ce mai mari (uneori cu 
schimbarea definitivă a domiciliului). 

 

 

Teza 24 

 

Validarea achiziţiilor câştigate prin experienţa de muncă semnifică 
identificarea potenţialităţilor personale susceptibile a fi dezvoltate şi 
care să-i dea individului un nou impuls în dezvoltarea personală, 
precum şi în ameliorarea inserţiei sale sociale şi profesionale. 
Raţionalitatea acestui proces rezidă în constatarea comună că nu 
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numai în cadrul instituţional al şcolii se achiziţionează informaţii şi 
se dezvoltă aptitudinile de muncă, ci şi în activitatea practică de 
muncă. Acest fapt este valabil, mai ales, pentru acele persoane adulte 
care au o anumită experienţă de muncă şi care vor – în vederea 
dezvoltării personale şi ascensiunii profesionale – să le fie 
identificate, recunoscute şi, astfel, validate noile competenţe şi 
experienţe profesionale câştigate. Procesul validării acestor achiziţii, 
constă, în fapt, în „de-contextualizarea” (Guichard, 2001) 
aptitudinilor, cunoştinţelor, competenţelor, modului de interacţiune 
în situaţii particulare etc. ale individului şi „traducerea” acestora în 
termeni de competenţe şi cunoştinţe (informaţii) etc. general valabile 
în orice context (nou) de muncă. Văzut din alt unghi, acest proces de 
validare este o (re)descoperire a sinelui, (re)conştientizare a valorii 
personale, (re)evaluare prospectivă etc. în vederea re-demarării 
dezvoltării carierei printr-un act de „învăţare experienţială” (Kolb, 
1984). 

 

 

 

Consilierii  
 

 

Teza 25 

 

Consilierii din cadrul SICO, în îndeplinirea sarcinilor cu care au fost 
investiţi sau şi le-au asumat, trebuie să utilizeze toate resursele şi 
instrumentele de lucru de care dispun sau au cunoştinţă pentru a mări 
eficienţa şi lărgi accesul la oferta lor de servicii: consilierea 
individuală şi de grup, utilizarea tehnologiilor informatice şi de 
comunicare în informare, consilierea la distanţă (prin telefon, e-mail, 
materiale tipărite trimise prin poştă, ziare, web site etc.). 
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Teza 26 

 

Consilierii trebuie să-şi diferenţieze şi rafineze intervenţiile şi oferta 
de servicii în funcţie de nivelul de informare şi stilul de 
autoguvernare ale clienţilor: unii iau decizii singuri sau au nevoie 
doar de o scurtă asistenţă a consilierului, iar alţii au nevoie de o 
asistenţă personalizată şi de durată. 

 

 

Teza 27 

 

Exercitarea profesiei de consilier impune treptat o schimbare de 
statut şi rol, acestea devenind mai flexibile, mai puţin restrictive şi 
mai deschise diferitelor situaţii întâlnite. Practica actului de 
consiliere şi orientare presupune apelarea la noi metode şi tehnici, 
adaptarea acestora la cazurile particulare întâlnite, la contextul 
social, cultural, istoria irepetabilă şi nevoile diverse ale fiecărui 
client. 

Se tinde, totodată, ca demersul practic dezvoltat de consilier să se 
adapteze ad-hoc problemei clientului, gravităţii, urgenţei, priorităţii 
şi rezonanţei afective personale resimţite de acesta. Faptul în sine 
obligă pe consilier să aibă legături şi contacte strânse de colaborare 
şi cu alţi specialişti din domenii conexe, autorităţile locale, ofertanţii 
de locuri de muncă sau alţi actori comunitari. 

Modelele recente de consiliere acordă clientului o tot mai mare 
pondere şi responsabilitate în procesul informării, construcţiei şi 
reconstrucţiei imaginii de sine, (auto)evaluării, luării deciziei etc., 
consilierul devenind un mentor, tutor, sfătuitor (la cerere). 
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Teza 28 

 

Tendinţa tot mai vizibilă de internaţionalizare a ofertelor de educaţie 
şi plasare a forţei de muncă solicită pe consilieri să se adapteze şi 
formeze pentru a face faţă rapid şi la standarde înalte la aceste noi 
cerinţe, extrem de dinamice ale beneficiarilor, cu diverse experienţe 
culturale, la contexte sociale şi economice diferite de cele naţionale, 
la cerinţele variabile ale locurilor de muncă noi sau tradiţionale, la 
diversitatea surselor de informare. Adaptarea la nevoile clienţilor ale 
tipurilor de servicii oferite de consilier este regula practicii 
profesionale în domeniu şi nu excepţia. 

Totodată, practicienii trebuie să adere la o anumită abordare teoretică 
a consilierii şi să o pună în practică în mod explicit şi consecvent. 

 

 

Teza 29 

 

Comunicarea şi colaborarea între consilierii din diferite reţele - ale 
Ministerului Educaţiei, Muncii, Tineretului etc. - este esenţială 
pentru a da acestui proces eficienţă, continuitate, impact social şi 
economic. 

Profesia de consilier este mai precis conturată ca atribuţii şi 
reglementări legale pentru sectorul educaţiei şi din ce în ce mai 
flexibilă şi inovativă pentru domeniul ocupării for ţei de muncă. 

 

 

Teza 30 

 

Este importantă pentru stabilitatea şi consolidarea statutului şi rolului 
consilierilor sau ale para-consilierilor precizarea nivelului şi tipului 
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de studii necesare pentru exercitarea profesiei, cât şi recunoaşterea 
mutuală a calificărilor în consilierea carierei între sistemul de 
educaţie şi cel al muncii. 

 

 

Teza 31 

 

Sunt necesare programe şi trebuie creat un cadru legislativ explicit 
care să permită / faciliteze / acrediteze experienţa şi să asigure 
trecerea (în urma practicii şi specializării prin cursuri 
post-universitare / secundare) de la statutul de ne-profesionist la cel 
de profesionist; această situaţie nerezolvată creează dificultăţi în 
asigurarea resurselor umane în consens cu cererea diferitelor 
sectoare în care este solicitată activitatea consilierilor carierei. 

 

 

Teza 32 

 

Consilierii carierei adulţilor trebuie să aibă în vedere şi o consiliere 
centrată pe calitatea stilului de viaţă al clienţilor şi nu doar pentru 
exercitarea unei profesii. În oricare dintre situaţii consilierea carierei 
trebuie să nu fie invazivă în viaţa personală a clienţilor, aceştia fiind 
instanţa ultimă care decide; doar anumite cazuri medicale şi/sau 
sociale (cu grad ridicat de periculozitate pentru individ sau societate) 
reclamă un grad mai mare de directivitate a consilierii. În orice 
situaţie, respectul individului, a vieţii sale personale, a şanselor egale 
în faţa ofertelor de educaţie şi muncă trebuie să se constituie în 
elemente de bază ale codului deontologic al consilierului. 

 

Teza 33 
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Elaborarea, acceptarea şi punerea în practică a unui Cod etic şi ale 
unor Standarde de calitate ale activităţii de informare, consiliere şi 
orientare reprezintă mijloace şi instrumente de referinţă importante 
pentru a se oferi clienţilor servicii de calitate, corecte profesional şi 
cu impact în dezvoltarea carierei beneficiarilor. 

Existenţa unor astfel de documente elaborate de comunitatea 
consilierilor practicieni, asociaţiile lor profesionale sau de alte foruri 
recunoscute de aceştia constituie un mecanism indispensabil pentru a 
proteja clienţii de malpractici profesionale, pentru a furniza 
beneficiarilor servicii de consiliere de calitate oferite de persoane 
competente, imparţiale şi de încredere, care le respectă viaţa 
personală şi acţionează în consens cu voinţa clienţilor pentru deplina 
lor dezvoltare privată şi publică. 

 

 

Teza 34 

 

Viaţa asociativă a consilierilor carierei / şcolari şi permanentizarea 
unor forme naţionale şi regionale de diseminare a experienţei 
profesionale personale (prin seminarii, conferinţe tematice, ateliere 
de lucru) este importantă şi productivă.  

Perenizarea unor mecanisme de perfecţionare şi actualizare a 
cunoştinţelor consilierilor în domeniu este la fel de necesară. 

 

 

Teza 35 

 

Se pot identifica următoarele tendinţe generale ale consilierii şi 
orientării: 
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• sporirea ponderii şi preocupărilor pentru informarea 
clienţilor cu date pertinente, sigure, „pre-prelucrate”, 
sistematizate, ordonate pe niveluri de complexitate, 
categorii tematice, sfere de interese; 

• infuzia de informaţii despre carieră în cadrul procesului 
de educaţie şi formare din şcoală, demararea timpurie a 
acţiunilor de autocunoaştere şi conturare pozitivă a 
imaginii de sine; 

• asistarea, consilierea, orientarea, informarea persoanelor 
de-a lungul tuturor etapelor de viaţă ale individului: 
şcoală, viaţă profesională, personală şi socială; 

• conturarea mai precisă a cadrului instituţional şi legislativ 
menite să consolideze statutul şi rolul serviciilor de 
informare, consiliere şi orientare; 

• sporirea prilejurilor de comunicare şi sincronizare dintre 
sistemul de educaţie şi cel al muncii; respectivele procese 
trebuie să fie complementare contextului şi realităţii 
sociale, modului specific de organizare a muncii, 
economiei şi sistemului de educaţie şi formare (ca 
expresie a unui model cultural şi anumitor aspiraţii 
sociale mai largi). 

• axarea consilierii şi orientării nu doar pe probleme legate 
de profesie, loc de muncă, ci şi pe chestiuni legate de 
viaţă şi proiecte personale, probleme de comunicare în 
grup şi familie, integrare socială, timp liber; în toate 
aceste situaţii consilierul îşi rezervă rolul de consultant, 
mentor, tutor, sfătuitor neutru şi binevoitor; 

• sporirea profesionalizării permanente a consilierilor (prin 
stagii post-universitare); 

• creşterea presiunii pentru evaluarea eficienţei externe, 
economice a orientării, pentru stabilirea de standarde de 
calitate a consilierii şi activarea în concordanţă cu un cod 
etic; 
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• „transferarea” către tehnologiile de informare şi 
comunicare a unor sarcini anterior îndeplinite, îndeosebi, 
de consilieri (informare, autoevaluare). 

 

 

 

Management instituţional şi al informa ţiilor 
 

 

Teza 36 

 

Managementul informaţiilor oferite clienţilor presupune parcurgerea  
următoarelor etape: 

• centrarea informaţiilor oferite pe nevoile, sistemul de 
interese, preferinţe sau aspiraţii ale clienţilor şi nu 
focalizarea pe sursele de informare de care dispun 
consilierii; 

• alcătuirea unei oferte cu alternative reale pentru clienţi 
prin informaţiile furnizate sau sursele de informare 
recomandate; 

• asigurarea că prin calitate şi cantitate, informaţiile oferite 
sunt direct şi imediat utilizabile şi le permit clienţilor 
evaluarea alternativelor şi judecarea probabilistă a 
oportunităţilor. 

 

 

Teza 37 
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(Auto)evaluarea activităţii serviciilor de informare, consiliere şi 
orientare este necesară atât pentru profesioniştii care lucrează în 
aceste instituţii (pentru a avea un feedback asupra muncii lor), cât şi 
pentru decidenţii din planul social şi economic. Evaluările periodice 
trebuie să vizeze global sau separat aspecte cantitative şi calitative 
ale acestor servicii. Totodată, este nevoie să fie puse în practică 
mecanisme de evaluare / cercetare asupra raportului cost-beneficiu a 
activităţii de colectare, sintetizare şi diseminare a informaţiilor, 
identificarea de indicatori ai impactului serviciilor furnizate clienţilor 
şi ai modului de sprijinire a politicilor naţionale / regionale din sfera 
socio-economică, ameliorarea raportului rezultate-resurse, 
contribuţia la realizarea echităţii sociale sau la buna gestionare în 
plan naţional a resurselor umane. 

 

 

Teza 38 

 

Monitorizarea SICO (de către comunitate, autorităţi şi ca parte a 
autoevaluării) are ca efect oferirea de servicii şi asigurarea accesului 
la acestea fără discriminări pe criterii de vârstă, sex, apartenenţă 
etnică, cultură, opinii politice şi religioase, valori, poziţie 
socio-economică, statut marital sau stare de handicap. 

Procesul de monitorizare va urmări, totodată, ca SICO să acţioneze 
în sensul asumării de către clienţi a diferitelor roluri posibile pe 
parcursul vieţii, fapt ce face parte din cadrul accesului democratic la 
aceste servicii: individul ca autor al sinelui (prin auto-cunoaştere, 
formare, implicare continuă, asumarea de responsabilităţi, adoptarea 
de atitudini active). 

 

 

Teza 39 
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Iniţiativa privată în domeniul SICO, datorită flexibilit ăţii mai 
ridicate, tinde să ocupe aria achiziţiilor mai noi ale consilierii 
carierei: utilizarea în consiliere a potenţialului tehnologiilor 
informatice şi de comunicare (web site-uri, programe interactive de 
evaluare, informare şi management personal), consilierea şi plasarea 
anumitor categorii profesionale pe piaţa forţei de muncă (de obicei 
înalt calificate, persoane cu anumite stări de handicap sau categorii 
speciale de clienţi: imigranţi, refugiaţi etc.). 

 

 

Teza 40 

 

Este de aşteptat ca pe măsura extinderii Uniunii Europene, 
mobilitatea pentru educaţie şi muncă să devină efectiv un fenomen 
larg, iar politicile din domeniul economic şi social să capete din ce în 
ce mai multă sinergie, iar SICO să aibă treptat similarităţi mai 
profunde care la va permite să lucreze în reţea, parteneriat, 
colaborare, iar experienţele şi bunele practici să poată fi direct 
transferabile şi abordările teoretice puse în practică să fie comune în 
diferite contexte culturale şi sociale. 

Procesul realizării unei Europe unite pe plan politic, economic şi 
social, aspiraţiile şi ţelurile comune vor duce şi la adoptarea treptată 
a unui model de strategie comună a SICO. 
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Matrice de referinţă 
a unui 

Model deschis şi flexibil de consilierea carierei 
 

 

 

„Modelul” este unul eclectic, construit din practica reuşită şi 
experienţele de succes ale consilierii carierei în diferite ţări. 

 

Matricea de referinţă poate fi utilizată şi ca instrument de 
(auto)evaluare instituţională a diferitelor sisteme şi reţele naţionale 
de Servicii de Informare, Consiliere şi Orientare (SICO). Rezultatele 
obţinute pot constitui şi un reper pentru decidenţii politicilor în acest 
domeniu şi care aspiră către un „Model” european ipotetic ce poate fi 
utilizat în practică în mod majoritar.  
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Matrice de referinţă 
 

Modelul deschis şi flexibil al Serviciilor de Informare, Consiliere şi Orientare (SICO) 
 

 

Nr. 
crt. 

Domenii / Indicatori Sub-domenii / Activităţi / Sarcini / 
Descriptori / Standarde / Explicaţii 

(Auto)Evaluare 

Niveluri de realizare 

I Cerin ţe de bază 1 2 3 4 5 

1 Cadrul legal / reglementările 
de funcţionare ale SICO 

Legislaţie (specială sau integrată în alte 
categorii de reglementări) specifică 
domeniului: legi, ordine, norme sau 
reglementări instituţionale interne 

     

2 Instituţiile / serviciile / 
centrele / agenţiile care 
constituie sistemul naţional 

Niveluri de funcţionare ale SICO - 
publice şi private (ale Ministerul 
Educaţiei, Ministerul Muncii, Agenţii, 
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de consiliere 

Reţele instituţionale de 
consiliere (inclusiv cele 
descentralizate) 

instituţii independente, proiecte) în plan: 

• naţional 

• regional 

• local 

• trans-frontalier 

• european 

3 Grupurile ţintă / clienţii 
SICO (persoane şi instituţii): 

• elevi şi studenţi 

• părinţi, profesori, alte 
categorii de adulţi 

• persoane din diferite 
categorii speciale / 
defavorizate / 
marginalizate 

• instituţii / organizaţii 

 

Elevi: 

• din diferite niveluri şi filiere de 
educaţie şi formare profesională 

• categorii speciale de elevi: 
instituţionalizaţi, cu eşec şcolar, care 
abandonează şcoala, neşcolarizaţi, cu 
absenteism ridicat, cu aptitudini şi 
talente speciale, cu diferite tipuri de 
handicap (psihic, senzorial, motor, 
somatic, socio-cultural, economic), 
cu probleme de adaptare la regimul 
şcolar, dependenţi de droguri, alcool, 
violenţi, cu tulburări de 
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Date statistice despre clienţi: 
vârstă, sex, niveluri de 
şcolarizare, profesie, 
rezidenţă, categorii de nevoi 
de consiliere etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comportament 

• tineri care nu au terminat toţi anii de 
studii sau care nu au susţinut / 
promovat examenul de absolvire 

• elevi din clasele terminale (de 
tranziţie) sau din clasele de debut de 
cicluri 

 

Studenţi aflaţi în căutarea: 

• unui loc pentru efectuarea stagiului 
de pregătire practică 

• unui loc de muncă în perioada 
vacanţei 

• unui loc de muncă part-time 

• unei slujbe permanente full-time 

 

Adulţi: 

• populaţia activă ce are nevoie de 
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Grupurile ţintă / clienţii SICO 
(persoane şi instituţii): 

• elevi şi studenţi 

• părinţi, profesori, alte categorii 
de adulţi 

• persoane din diferite categorii 
speciale / defavorizate / 
marginalizate 

• instituţii / organizaţii 

 

Date statistice despre clienţi: 
vârstă, sex, niveluri de şcolarizare, 
profesie, rezidenţă, categorii de 
nevoi de consiliere etc. 
(continuare) 

 

 

 

 

 

calificări noi 

• adulţi care vor să se califice pentru 
un alt loc de muncă 

• persoane care vor să-şi schimbe locul 
de muncă 

• şomeri 

• persoane ce revin pe piaţa muncii 
(după boală, concediu de maternitate, 
studii, călătorii de durată etc.) 

• persoane pensionate înainte de limita 
de vârstă (militari, accidentaţi) 

• tineri absolvenţi (indiferent nivelul de 
studii) 

• profesori care predau o arie 
curriculară specială (Consiliere şi 
Orientare) în şcoli 

• profesori care predau alte discipline 
şcolare 

• persoane adulte cu handicap (psihic, 
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Grupurile ţintă / clienţii SICO 
(persoane şi instituţii): 

• elevi şi studenţi 

• părinţi, profesori, alte categorii 
de adulţi 

• persoane din diferite categorii 
speciale / defavorizate / 
marginalizate 

• instituţii / organizaţii 

 

Date statistice despre clienţi: 
vârstă, sex, niveluri de şcolarizare, 
profesie, rezidenţă, categorii de 
nevoi de consiliere etc. 
(continuare) 

motor, senzorial etc.) 

• persoane din grupuri marginalizate / 
defavorizate 

• părinţi ai elevilor şi studenţilor 

• directori de şcoli 

 

Angajatori 

 

Asociaţii patronale 

 

Sindicate 

4 Consilieri ai carierei 
(consilieri şcolari) 

 

 

 

• conţinutul formării ini ţiale: durată, 
conţinut, practică 

• conţinutul formării continue / 
specializărilor 

• cadrul de competenţe, abilităţi, 
cunoştinţe, specializări obligatorii 
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Consilieri ai carierei (consilieri 
şcolari) (continuare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cunoştinţe, specializări obligatorii 
şi/sau dezirabile 

• pregătirea iniţială de bază a 
consilierilor în: psihologie, 
pedagogie, asistenţă socială, ştiinţele 
educaţiei, sociologie (şi pregătirea 
suplimentară specială în Consilierea 
carierei, de tip Studii aprofundate / 
Master, cu durata de 2-3 semestre) 

• reglementarea statutului consilierilor 
cu o altă pregătire de bază (de 
exemplu în informatică, economie, 
drept etc.) 

• statutul profesional şi rolul social al 
consilierilor 

• statistică despre consilieri: loc de 
muncă, salarizare, specializări, 
mobilitate, gen, mediu de rezidenţă, 
categorii de vârstă, stagii de formare 

• implicarea asociaţiilor profesionale 
ale consilierilor în evaluarea / 
atestarea noilor consilieri, a para-
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Consilieri ai carierei (consilieri 
şcolari) (continuare) 

atestarea noilor consilieri, a para-
consilierilor, personalului auxiliar 

5 Categorii de activităţi 
specifice consilierii carierei / 
şcolare (în reţelele educaţiei 
şi muncii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune: 

• elaborarea de materiale de informare 
(pliante, broşuri, postere, ghiduri, 
buletine de informare, publicaţii 
periodice) 

• elaborarea şi utilizarea instrumentelor 
specifice consilierii: chestionare de 
interese, teste psihologice de 
personalitate, instrumente de 
(auto)evaluare a aptitudinilor 
intelectuale şi performanţelor (de tip 
creion-hârtie şi pe calculator); profile 
ocupaţionale; fişe de evidenţă şi 
monitorizare 

• utilizarea resurselor TIC (pentru 
informare, evaluare, consiliere 
interactivă, monitorizare, evidenţă) 

• producerea de alte materiale de 
informare pe diferite suporturi (web 
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Categorii de activităţi specifice 
consilierii carierei / şcolare (în 
reţelele educaţiei şi muncii) 
(continuare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

site-uri, informaţii stocate pe dischete 
şi CD-ROM, casete video) 

• organizarea de seminarii, conferinţe, 
ateliere de lucru comune ale 
consilierilor şi anumitor actori 
(angajatori, sindicate, directori de 
şcoli etc.) ce pot sprijini consilierea 
carierei 

• optimizarea managementului 
informaţiilor factuale 

• derularea de activităţi publicitare 
pentru semnalarea ofertei de servicii 
de consiliere şi orientare şi sporirea 
vizibilit ăţii SICO 

• ameliorarea managementului 
prezentării personale (CV, interviul de 
selecţie şi angajare, scrisoare de 
prezentare, completarea de formulare, 
stagii practice) 

• dezvoltarea abilităţilor de comunicare 
şi ameliorarea imaginii de sine a 
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Categorii de activităţi specifice 
consilierii carierei / şcolare (în 
reţelele educaţiei şi muncii) 
(continuare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clienţilor 

• alcătuirea şi urmărirea planului de 
dezvoltare personală / a carierei 
clientului, tutoriat, monitorizare, 
mentorat 

• derularea în reţea a activităţilor 
consilierilor (în plan local, regional, 
naţional, european) 

• menţinerea legăturii cu ofertanţii de 
informaţii, locuri de muncă, cu 
instituţii, organizaţii, asociaţii, 
persoane 

• demararea de politici şi demersuri 
explicite de sincronizare reciprocă a 
activităţii şi asigurarea legăturii 
funcţionale şi de conţinut între SICO 
oferite de ariile educaţiei şi muncii 

• urmărirea de către şcoală / universitate 
/ agenţii de plasare / departamente 
Resurse Umane a traseelor de educaţie 
şi formare profesională şi de 
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Categorii de activităţi specifice 
consilierii carierei / şcolare (în 
reţelele educaţiei şi muncii) 
(continuare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dezvoltarea carierei, formare continuă 
a absolvenţilor / clienţilor / 
personalului 

 

Specifice educaţiei: 

• consilierea educaţională (orientare 
şcolar-profesională) a elevilor, 
părinţilor şi cadrelor didactice (în 
probleme legate de cunoaşterea / 
autocunoaşterea elevilor; adaptarea 
elevilor la cerinţele şcolii; optimizarea 
relaţiilor părinţi-copii, elevi-profesori, 
şcoală-familie; prevenirea / 
diminuarea factorilor care duc la 
abandon, absenteism, eşec şcolar; 
stări de disconfort psihic 

• examinarea psihologică a elevilor, la 
solicitarea părinţilor, şcolii, 
inspectoratului şcolar, când apar 
probleme care periclitează funcţia 
educativă a şcolii (eşec şcolar, 
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Categorii de activităţi specifice 
consilierii carierei / şcolare (în 
reţelele educaţiei şi muncii) 
(continuare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abandon, conflicte, consum de 
droguri, violenţă) 

• managementul informaţiilor cu privire 
la ofertele de educaţie şi formare 

• organizarea de târguri ale ofertei de 
educaţie 

• asistenţă psihopedagogică în procesul 
optimizării învăţării (tehnici de muncă 
intelectuală), combaterea abandonului 
şcolar, eşecului, absenteismului, 
neşcolarizării, ameliorarea integrării şi 
adaptării la viaţa şcolară a elevilor 

• dezvoltarea unei arii curriculare 
speciale (consiliere şi orientare) sau 
infuzia de activităţi educative centrate 
pe activităţi de consiliere şi orientare 
în şcoli 

• ameliorarea rezultatelor şcolare ale 
elevilor prin optimizarea mediului 
şcolar (ambianţă şcolară prietenoasă) 
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Categorii de activităţi specifice 
consilierii carierei / şcolare (în 
reţelele educaţiei şi muncii) 
(continuare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• valorificarea motivaţiilor personale în 
favoarea educaţiei şi formării 

• facilitatea tranziţiei spre nivelurile 
superioare de educaţie în consens cu 
interesele individuale 

 

Specifice muncii: 

• managementul informaţiilor cu privire 
la dinamica profesiilor, ocupaţiilor, 
meseriilor şi pieţei muncii 

• organizarea de stagii de practică în 
întreprinderi în etapa formării ini ţiale 
a clienţilor 

• facilitarea achiziţionării experienţei de 
muncă prin plasare temporară în 
locuri de muncă 

• facilitarea accesului la informaţii 
despre muncă, oferta de locuri de 
muncă şi de formare continuă 
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Categorii de activităţi specifice 
consilierii carierei / şcolare (în 
reţelele educaţiei şi muncii) 
(continuare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ameliorarea gestiunii raţionale a 
resurselor umane (naţionale, 
regionale, ale întreprinderilor) 

• reducerea duratei şomajului prin 
facilitarea (re)angajării 

• încurajarea mobilităţii teritoriale şi 
sociale a forţei de muncă 

• plasarea / inserţia socio-profesională a 
forţei de muncă 

• organizarea de activităţi de educaţie 
antreprenorială 

• organizarea pentru clienţi a stagiilor 
de “umbră” profesională 

• organizarea şi participarea la târguri 
ale locurilor de muncă şi alte forme de 
oferte de job-uri în plan local, regional 

• facilitarea accesului la programe de 
mobilitate profesională a forţei de 
muncă (în teritoriu şi trans-
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Categorii de activităţi specifice 
consilierii carierei / şcolare (în 
reţelele educaţiei şi muncii) 
(continuare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profesional) 

• organizarea de vizite în instituţii şi 
întreprinderi economice 

• organizarea de prezentări ale 
domeniului profesional de către cei 
deja angajaţi şi cu succes profesional 

• derularea de activităţi pentru “plasarea 
graduală” în muncă 

• medierea angajării, transferului, 
promovării profesionale 

• furnizarea de informaţii cu privire 
drepturile şi obligaţiile angajaţilor, cât 
şi ale angajatorilor 

• iniţierea clienţilor în tehnicile de 
căutarea unui loc de muncă 

• implicarea în consilierea carierei 
pentru plasarea forţei de muncă şi a 
altor actori motivaţi: părinţi, profesori, 
absolvenţi, angajatori, sindicate, 
servicii comunitare specializate 
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Categorii de activităţi specifice 
consilierii carierei / şcolare (în 
reţelele educaţiei şi muncii) 
(continuare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• (auto)evaluarea aptitudinilor şi 
abilităţilor personale, investigarea 
intereselor profesionale 

• iniţierea clienţilor în dinamicii pieţei 
muncii, luarea deciziei, antreprenoriat 

• facilitarea accesului / încurajarea 
formării continue Life Long Learning 
(LLL) 

• încurajarea alternării stagiilor de 
muncă ale adulţilor cu cele de 
formare, perfecţionare, actualizarea 
cunoştinţelor, realizarea de proiecte 
personale 

• derularea de activităţi de evaluare în 
vederea recunoaşterii / atestării 
experienţei câştigate prin muncă 
(bilanţul competenţelor), a 
calificărilor, a diferitelor stagii de 
formare iniţială şi continuă, formale, 
non-formale sau informale 
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Categorii de activităţi specifice 
consilierii carierei / şcolare (în 
reţelele educaţiei şi muncii) 
(continuare) 

• atragerea de fonduri pentru finanţarea 
diferitelor proiecte locale 

• implicarea în proiecte europene 

• organizarea şi implicarea în activităţi 
profesionale de actualizare a pregătirii 
profesionale a consilierilor 

• dinamizarea vieţii asociative (asociaţii 
profesionale ale consilierilor şi 
asociere / parteneriate cu alte asociaţii 
europene ale consilierilor carierei, 
şcolari) 

6 Categorii de informaţii culese 
de SICO 

 

 

 

 

 

Informaţii despre: 

• ofertele formale de educaţie 

• ofertele de educaţie non-formală, 
informală, e-learning, educaţia la 
distanţă, formarea continuă 

• unităţile de învăţământ (număr de 
locuri disponibile, condiţii de învăţare 
şi practică) 
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Categorii de informaţii culese de 
SICO (continuare) 

• metodele şi tehnicile de găsire a unui 
loc de muncă în localitate sau în altă 
parte (a ţării sau în Europa, utilizarea 
instrumentelor EUROPASS) 

• dinamica pieţei forţei de muncă pe 
plan local, judeţean, naţional 

• întreprinderi nou create sau despre 
cele aflate în restructurare 

• oferta de locuri de muncă în anumite 
întreprinderi sau instituţii 

• dinamica şomajului în anumite 
sectoare economice 

• programele locale de formare 

• condiţiile de lucru în străinătate 

7 Surse de informare pentru 
SICO 

 

 

• autorităţi publice 

• organizaţii private 

• agenţii pentru ocuparea forţei de 
muncă 
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Surse de informare pentru SICO 
(continuare) 

• instituţii furnizoare de formare 

• directori de şcoli, profesori, 
inspectorate şcolare 

• asociaţii profesionale 

• părinţi 

• elevi, studenţi 

• sindicate 

• media (TV, radio, ziare, reviste) 

8 Finanţarea SICO  • de la bugetul de stat 

• autofinanţare 

• sistem mixt 

     

9 Resurse materiale ale SICO 

 

 

 

 

• spaţii adecvate pentru birourile 
consilierilor 

• săli pentru public 

• instrumente, facilităţi tehnice de 
consiliere (telefon, conexiune 
Internet, fotocopiator, fax) 
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Resurse materiale ale SICO 
(continuare) 

• bibliotecă resurse informare 

10 Strategii şi modele aplicate în 
consilierea carierei 

• psihotehnic 

• modele ale dezvoltării 

• modele non-directive 

• strategii centrate pe persoană 

• modele de consiliere individuală 

• modele de consiliere de grup 

• modele cognitiviste etc. 

     

11 Cadrul reglementărilor 
profesionale ale consilierii 

• Cod etic 

• Standarde de calitate 

     

12 Cercetarea în domeniul 
consilierii 

 

 

 

• pentru îmbogăţirea portofoliului de 
metode, tehnici şi instrumente de 
lucru ale consilierilor 

• elaborarea de modele teoretice ale 
domeniului 

• investigarea dinamicii intereselor 
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Cercetarea în domeniul consilierii 
(continuare) 

clienţilor orientate spre muncă 

• nevoile de formare continuă ale 
consilierilor 

13 Modelul decizional promovat 
în cadrul SICO 

Centralizat, descentralizat, ierarhic, 
democratic etc. 

     

14 Oferta SICO în comunitate Transparenţa, vizibilitatea şi accesul la 
aceste categorii de servicii sociale 

     

 

 

II Cerin ţe dezirabile (auxiliare, recomandate, suplimentare)      

15 Evaluarea activităţii SICO • evaluare, asumarea calităţii (internă / 
autoevaluare, externă, mixtă, doar 
financiară / administrativă, prin 
rapoarte anuale de activitate) 

• indicatori (calitativi şi cantitativi) de 
evaluare a (eficienţei) consilierii 
carierei 

• puncte tari şi slabe ale sistemului de 
consiliere şi orientare 
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16 Surse TIC relevante de 
informare suplimentară 
asupra educaţiei, muncii şi 
consilierii 

Web site-uri publice şi private cu 
informaţii, instrumente şi date necesare 
evaluării, găsirii unui loc de muncă, 
informării despre oferta de educaţie 

     

17 Cooperarea cu alţi furnizori 
de SICO (pentru a crea o 
reţea naţională flexibilă şi 
funcţională de instituţii şi 
servicii convergente de 
consilierea carierei) 

• reţelele educaţiei, muncii, tineretului, 
ONG-urilor, fundaţiilor, agenţiilor 
specializate 

• crearea de parteneriate regionale / 
naţionale 

     

18 Diversificarea ofertei de 
consilierea carierei (pentru 
toate categoriile de clienţi) 

Consiliere interactivă (directă sau la 
distanţă) prin utilizarea telefonului, 
Internet-ului, e-mail, TV, radio (sincronă 
şi asincronă) 

     

19 Aplicarea de strategii interne 
de lucru pentru a spori gradul 
de flexibilitate a ofertei SICO 
în funcţie de cererea clienţilor 

• organizarea flexibilă a grupurilor de 
lucru 

• structura dinamică a departamentelor 
SICO 

• colaborarea administrativă internă 

• atragerea de voluntari în anumite 
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perioade 

20 Programe speciale de SICO  Pentru grupuri defavorizate, grupuri cu 
risc de marginalizare (socială, 
economică sau culturală) 

     

21 Managementul diversităţii 
culturale a mediului de 
provenienţă a clienţilor în 
oferta SICO 

Servicii speciale de SICO pentru 
imigranţi, refugiaţi, minoritari 
(consilierea multiculturală) 

     

22 Organizarea de servicii 
specializate de consiliere şi 
pregătire a adulţilor  

• pentru pensionari (în scopul asumării 
de roluri stimulatoare, adaptate noului 
statut şi care să fie utile social şi 
personal sau furnizoare de satisfacţie) 

• viaţa de familie 

• implicare comunitară 

• petrecerea timpului liber 

     

23 Organizarea de echipe mobile 
/ itinerante de consilieri  

Lărgirea accesului la SICO a tuturor 
clienţilor 

     

24 Proiecte naţionale şi europene 
în domeniul consilierii 

SICO promotori şi/sau parteneri în 
proiecte europene / internaţionale 
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25 Valorificarea / integrarea / 
preluarea / diseminarea 
experienţelor pozitive şi 
rezultatelor proiectelor 
europene / internaţionale în 
domeniul consilierii carierei 

• Leonardo da Vinci / Euroguidance 

• Socrates 

• Phare 

• ETF 

     

26 Ethos-ul intra-instituţional al 
SICO 

Atmosfera internă pozitivă de lucru, 
stilul de conducere şi relaţiile între 
consilieri 

     

27 Organizarea de congrese 
profesionale / conferinţe / 
seminarii / ateliere de lucru 
ale consilierilor 

• anual, semestrial 

• naţionale, regionale, europene 

     

28 Mobilitatea profesională a 
consilierilor în plan european  

Elaborarea de proiecte şi organizarea de 
stagii de mobilităţi ale consilierilor (de 
ex.: Programul ACADEMIA) 

     

29 Pregătirea continuă a 
consilierilor 

• formatori naţionali în consilierea 
carierei 

• iniţierea de programe naţionale de 
perfecţionare a consilierilor din 
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diferite reţele instituţionale 

30 Publicarea de lucrări 
originale în domeniul 
consilierii carierei 

Cărţi, studii, articole în reviste de profil, 
comunicări ştiinţifice la conferinţe, 
editarea de reviste de specialitate online  

     

31 Asigurarea unei oferte 
minimale de servicii de 
consiliere şi orientarea 
carierei (în anumite 
conjuncturi de schimbare a 
politicilor în domeniu, 
descentralizare, reorganizare 
instituţională şi/sau 
administrativă) 

• Consiliere individuală (evaluare, 
oferirea de informaţii, evaluarea 
alternativelor, consiliere psihologică) 

• Consiliere de grup (în colectiv, 
educarea dezvoltării carierei, 
sprijinirea luării deciziilor, colaborarea 
şi derularea de proiecte comune) 
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Succesiunea paşilor  

 

pentru înfiinţarea şi ameliorarea funcţionării unui Sistem Naţional de Servicii de Informare, Consiliere şi 
Orientarea Carierei 

 Consilieri: formarea ini ţială, specializări, statut 
▼ 

 Adoptarea legislaţiei de susţinere a domeniului 
▼ 

 Crearea reţelei naţionale de instituţii, agenţii, centre de consiliere 
▼ 

 Finanţarea serviciilor de consilierea carierei 
▼ 

 Conturarea politicilor, obiectivelor, finalit ăţilor consilierii carierei 
▼ 

 Identificarea categoriilor de clienţi şi a nevoilor de consiliere a carierei 
▼ 
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 Metode, tehnici şi instrumente de lucru utilizate de consilieri 
▼ 

 Managementul informaţiilor; tipuri de servicii oferite 
▼ 

 Calitatea serviciilor în consilierea carierei, cod etic, standarde de calitate 
▼ 

 Evaluarea consilierii, impact asupra beneficiarilor, vizibilitate în comunitate 
▼ 

 Reţele europene / regionale de colaborare, proiecte comune, dimensiunea 
europeană în consiliere 

▼ 

 Asociaţii profesionale, publicaţii: căr ţi, studii, editarea de reviste de specialitate 
▼ 

 Cercetare, statistică, baze de date în domeniul consilierii (despre clienţi şi 
consilieri) 

▼ 

 Includerea componentei consilierea carierei în strategiile naţionale / europene de 
dezvoltare 
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