
 
Investește în oameni! 
Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
AXA PRIORITARĂ nr 2 - „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii“ 
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 2.3 - „Acces și participare la formare profesională continuă“ 
Titlu proiect: „FPC – Formare pentru competitivitate” 
Numărul de identificare al proiectului: POSDRU/182/2.3/S/154499 
Beneficiar: Fundația Lumina Instituții de Învățământ 
 

 
Beneficiar: Fundația Lumina Instituții de Învățământ 
Adresa: Șos. Colentina nr. 64b, Sector 2, 021187 București, 
România 
Telefon: 021.240.30.22, Fax: 021.240.30.33 
E-mail: fpc@lumina.org 
http://fpc.lumina.org 

Parteneri: 

 
 

 

Newsletter 42 

 

Consilierea profesională acordată angajatorilor  

pentru creșterea eficienței angajărilor în firme 

 

În newsletterul de față încercăm să venim și în sprijinul angajatorior de unde provin membrii 
grupului țintă din proiectul FPC. Este vorba de consilierea profesională care să facă practica angajărilor, 
în firmele proprii, mai eficientă, adică după principiul ”omul potrivit la locul potrivit”. 

Analiza personalului disponibil reprezintă un aspect-cheie și se concentreazǎ asupra unor 
aspecte, precum: numărul de angajaţi din organizaţie, calificǎrile acestora, schimbǎrile anticipate-
exemplu (Corneliu Ene şi Raluca Cherciu, 2004, pag. 18)1: 

 

Denu-
mirea 

postului 

Nr. 
actual 

de 
angajaţi 

“Pierderi de angajaţi” 
“Câştiguri” 

de angajaţi 

Ofertǎ 

antici-
patǎ 

de 

personal 

Ieşiri 

la 

pensie 

De-
misii 

Promovǎri 
pe alte 

posturi 

Altele 
Promo-

vǎri 
Recru-

tǎri 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9=2-3-4-5-6+7+8 

 Recrutarea reprezintă alt aspect-cheie și presupune un set de activitǎţi realizate cu scopul general 
de a obţine un numǎr semnificativ de candidaţi calificaţi pentru un post. 

      

                                                           
1 Corneliu Ene, Raluca Cherciu, 2004, Documentele utilizate în activitatea de resurse umane-Ghid-Noul cod al muncii, 
Editura 3x.ro, Bucureşti. 
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 De unde, pe cine, cum se recruteazǎ personalul? (Ioana Codoban, Horia Pitariu, 2003, pag. 34)2 
 

Surse posibile Avantaje Dezavantaje 

Recrutare din 
surse interne 

-cunoaşterea oamenilor deja 
angajaţi; 

-rapid, ieftin; 

-posibilitatea de carierǎ internǎ; 

-creşte motivaţia persoanei. 

-locul de muncǎ astfel eliberat trebuie 
acoperit tot din interior; 

-deseori se pierde un angajat bun, în 
favoarea unui conducǎtor slab (fiecare om 
se ridicǎ pe scala competenţei, pânǎ când 
atinge nivelul incompetenţei-şi, de obicei, 
se opreşte la acest nivel); 

Recrutare din 
colectivul altor 

organizaţii 

-oamenii veniţi din exterior aduc 
noi idei, noi puncte de vedere; 

-dispar tensiunile interne legate 
de promovare(cine este 
promovat); 

-cel mai potrivit om va ocupa 
locul 

-este scumpǎ (“furtul” persoanei de la altǎ 
organizaţie); 

-o persoană din exterior se adapteazǎ mai 
greu la cultura organizaţionalǎ existentǎ; 

-introducerea unei persoane noi într-un 
colectiv poate genera tensiuni 

Recrutare din 
rândul 

absolvenţilor 

-este relativ ieftinǎ; 

-organizaţia se împrospǎteazǎ 
cu tineri dinamci, motivaţi,  
competenţi; 

-este posibilǎ angajarea mai 
multor persoane dintr-o datǎ 

-creşte perioada şi costul instruirii; 

-dacǎ dintr-o datǎ sunt angajaţi prea mulţi 
tineri, se poate rǎsturna ponderea rolurilor 
în organizaţie, conflicte inter-generaţii 

Recrutare din 
rândul 

şomerilor 

-oameni motivaţi, acceptǎ salarii 
mai mici, o mare parte a 
salariului este compensat de 
cǎtre stat 

-dupǎ o perioadǎ mai lungǎ de stagnare în 
şomaj, creşte costul instruirii; 

-dupǎ o perioadǎ mai lungǎ de şomaj sau 
dupǎ mai multe încercǎri de angajare, pot 
fi demoralizaţi 

                                                           
2 Ioana Codoban, Ioana David,Horia Pitariu..., 2003, Psihologia muncii-Caiet de seminar-Editura ASCR, Cluj-
Napoca. 
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Procesul de selecţie este al treilea spect esențial în consilierea profesională pentru angajatori și 
are scopul de a-i identifica şi angaja pe cei mai potriviţi solicitanţi pentru ocuparea unui post vacant dintr-
o organizaţie, conform unor reguli şi criterii bine stabilite (Ştefan Stanciu, 2005, pag. 103)3. Selecţia se 
coreleazǎ cu celelalte etape ale managementului resurselor umane: planificarea resurselor umane, 
analiza posturilor, recrutarea, evaluarea performanţelor personalului.  

 Etapele procesului de selecţie sunt: recrutarea candidaţilor, analizarea dosarelor de candidaturǎ, 
interviul preliminar, aplicarea unor teste, susţinerea interviului de angajare/selecţie, verificarea 
referinţelor şi a background-ului, luarea deciziei, examenul medical, angajarea. 

  

 Un posibil demers al procesului de selecţie în cadrul unei instituţii şcolare se poate derula astfel: 

 Etapa I:  
Lista cu numele candidaţilor recrutaţi în urma unui anunţ trebuie sǎ fie afişatǎ (la o datǎ stabilitǎ 

de cǎtre comisia de selecţie) pe adresa de site a firmei unde, la o rubricǎ specialǎ, sǎ aparǎ  şi informaţii 
legate de celelalte etape ale selecţiei personalului; 

 Etapa a II-a:  
Comisia angajatorului studiazǎ dosarul de candidaturǎ al concurenţilor: fişa de înscriere (conform 

anunţului), scrisoarea de motivaţie, CV-ul european, actele doveditoare studiilor şi formǎrii profesionale, 
calificativul obţinut în anul anterior / recomandǎri/ distincţii,  adeverinţa eliberatǎ de psiholog cǎ 
persoana în cauzǎ este  aptǎ pentru a profesa.  

 Coroborând datele din dosarul de candidaturǎ, comisia de selecţie a personalului poate sǎ 
formeze o grilǎ şi, pe baza  punctajului obţinut, îşi poate fixa urmǎtoarea etapǎ: interviul preliminar, care 
are ca scop eliminarea persoanelor care, în mod vizibil, nu corespund cerinţelor postului în cauzǎ. 

  

O astfel de grilǎ ar putea avea urmǎtorii itemi: 

  

                                                           
3 Ştefan Stanciu, 2005, Curs:Gestionarea resurselor umane în şcoli, SNSPA, Management educaţional şi comunicare 
instituţionalǎ (master online, anul I), Bucureşti 
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Nr. 
crt. 

Nume şi 
prenume 
candidat 

Experienţa în 
muncǎ 

(1p-10p) 

Studii 

(1p-10p) 

Educaţie şi formare 
(în ultimii 5 ani) 

(1p-10p) 

Aptitudini personale 

(0p-9p) 

Punctaj 
total 

1 

X 

-foarte 
bunǎ(peste 5 
ani)-10p 

-bunǎ(între 2-4 
ani)-5p 

-acceptabilǎ(0-1 
an)-1p 

- de lungǎ duratǎ-
10 p 

- de scurtǎ duratǎ-
5p 

- liceu-1p 

- șc. gen – 0p. 

-240 credite-10p 

-90 credite-5p 

-60 credite-1p 

-tehnice (calculator)-
0p-3p 

-limbi strǎine-0p-3p 

-alte aptitudini-0p-3p 

 

2 Y      

 

 Etapa a III-a: 
Interviul preliminar: Candidaţii vor susţine ceea ce au scris în  scrisoarea de motivaţie. (Scrisoarea 

de intenţie/ motivaţie este primul document citit de cǎtre angajator, unde solicitantul postului 
evidenţiazǎ motivele pentru care doreşte acel loc de muncǎ şi calitǎţile personale relevante: experiențǎ, 
aptitudini, deprinderi, pregǎtire profesionalǎ). În acest interviu sunt luate în consideraţie şi puterea de 
persuasiune a candidaţilor. 

Rezultatele acestui interviu ar putea fi afişate prin ADMIS/ RESPINS, pentru a se putea trece în 
etapa urmǎtoare sau fiecare candidat ar putea sǎ primeascǎ din partea comisiei o scrisoare în care se 
precizeazǎ hotǎrârea acesteia. 

 Etapa a IV-a: 
În aceastǎ etapǎ se iau în consideraţie candidaţii declaraţi admişi în etapele anterioare şi, dacǎ 

cei rǎmaşi în competiţie au punctaje apropiate, vor susţine o probǎ şi, eventual, o probǎ scrisǎ – fiecare 
din cele douǎ probe având o grilǎ unicǎ de corectare. 

În ideea cǎ adeverinţa eliberatǎ de psiholog este o dovadǎ cǎ rerspectiva persoanǎ are rezultate 
pozitive la testele de personalitate (exemplu: CPI, 16 PF includ şi scale de abilitate rezolutivǎ generalǎ), 
susţinerea altor teste nu ar fi justificatǎ – doar dacǎ s-ar aplica un test care sǎ aibǎ o relevanţǎ pentru 
factorii motivaţionali - exemplu: „Big Five” - cinci factori: Extraversie (vesel, exuberant), Agreabilitate 
(plǎcut, cooperant), Conştiinciozitate (organizat, sistematic, prompt), Stabilitate emoţionalǎ (neemotiv, 

mailto:fpc@lumina.org
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lipsit de invidie), Intelect (critic, rebel, creativ), sau  un test care reflectǎ imaginea de sine-cum ar fi 
„Indexul de adaptare şi valori Bills” (Mihaela Minulescu, 1996, pag. 16-24 și 351-354)4. 

 Etapa a V-a: 
Aceastǎ etapǎ a interviului de angajare este definitorie pentru selecţia personalului, deorece 

acum se alege candidatul care corespunde profilului ideal al postului.  

 Pânǎ în aceastǎ etapǎ, se cunosc urmǎtoarele date relevante ale fiecǎrui candidat: experienţǎ, 
studii, educaţie şi formare, aptitudini personale, conoştinţe teoretice şi abilitǎţi practice. Comisia poate 
sǎ adauge la aceste date încǎ trei elemente, pentru a realiza un poligon de referinţǎ, care va fi comparat 
cu profilul celui mai bun dintre candidaţi: 

a) În interviul de angajare, candidatul va argumenta care sunt punctele forte care îl fac cel mai 
potrivit dintre candidaţi pentru postul pentru care candideazǎ (acest lucru va pune în valoare 
şi aptitudinile de comunicare, precum şi capacitatea de autocontrol a candidatului, aflat în 
situaţia de „concurs”) . 

b) Candidatul va avea de rezolvat, de asemenea,  o situaţie de crizǎ (aici vor fi observate viteza 
de reacţie, precum şi creativitatea).  

c) Un ultim punct este legat de retribuţia doritǎ de candidat, în situaţia în care va avea şansele 
cele mai mari sǎ fie ales. 

 Poligonul profilului ideal (Mihai Jigǎu, 2001, pag.2755) poate fi reprezentat de un cerc strǎbǎtut 
de 8 raze, fiecare razǎ constituind o însuşire a candidatului ideal (cu valori cuprinse între 1-5; numerotarea 
se va începe dinspre centru spre margini). 

 Peste acest poligon se suprapune poligonul calitǎţilor personale ale candidatului cel mai apropiat 
de poligonul de referinţǎ. 

 Exemplu: Profilul poligonului ideal-în viziunea comisiei: 

Rang 
calitǎţi 

Descrierea calitǎţii 
Valoarea consideratǎ de 

organizaţie idealǎ 

1 Experienţa 3 

2 Studiile 5 

3 Formarea 4 

                                                           
4 Mihaela Minulescu, 1996, Chestionarele de personalitate în evaluarea psihologică, Editura Garell Publishing House, 
Bucureşti. 
5 Mihai Jigǎu, 2001, Consilierea carierei, Editura Sigma, Bucureşti. 
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4 Aptitudinile personale 4 

5 Cunoştinţele teoretice și abilităţile practice 5 

6 Comunicarea, autocontrolul 4 

7 Viteza de reacţie, creativitatea 4 

8 Salariul 3 
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