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Capitol 1. Introducere

Prezenta lucrare este rezultatul unui intens efort de echipă a experților
naționali şi transnaționali implicați în implementarea proiectului strategic
FSE
„Formarea
continua
–
premiza
calitatii
in
SPO”,
POSDRU/113/4.2/S/122533. Pentru a se ajunge la prezenta formă, au fost
necesare luni de cercetare, documentare, analiză a surselor de informare,
studiu a lecțiilor învățate în cadrul acțiunilor acestui proiect, exemple de
bune practici în domeniul creării unor Ghiduri de comunicare sau chiar de
informare, cu focus pe piața muncii.
Expertiza europeană s-a dorit a fi un aspect care să separe acest Ghid de
alte lucrări ce pot fi considerate asemănătoare la o primă analiză. Atât
cunoştintele acumulate în cadrul evenimentelor şi întălnirilor transnaționale
ale proiectului, precum şi experiența acumulată in numeroase aspecte
legate de re-/integrarea pe piața muncii la nivel european de experții
transnaționali, au reprezentat surse cu adevarat valoroase de informații de
inclus, dar şi puncte de plecare în dezvoltarea direcțiilor în crearea acestui
Ghid.
Se doreşte ca prezentul Ghid de comunicare să devină un instrument de
bază în procesul de modernizare şi creştere a eficacității şi eficienței
Serviciului Public de Ocupare. El va fi o sursă de informații complete şi
actualizate atât pentru personalul propriu, dar şi pentru clienții noştri.
Impactul său se doreşte a fi asupra ambelor categorii enumerate.
Un personal mai bine informat va putea oferi clienților serviciile deja
existente într-un mod mai eficient şi eficace. O persoana aflată în căutarea
unui loc de muncă mai bine informată, sau care va avea acces mai facil la
informații, formulare şi contacte, va putea să işi eficientizeze procesul de
înscriere în baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de
Muncă sau chiar de căutare a unui loc de muncă, mai ales din punct de
vedere al timpului petrecut in Agenție sau pentru obținerea de formulare
de la alte instituții. Angajatorii vor putea să folosească acest Ghid ca o
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sursă de informații legislative pentru piața muncii, dar şi în domeniul
comunicării corecte pentru a putea crea un mediu de muncă pentru
angajații lor în care aceştia să fie motivați şi dornici să ofere cele mai bune
servicii. De asemenea, partenerii sociali pot fi şi beneficiari ai informațiilor
cuprinse în acest Ghid, dar şi distribuitori ai informațiilor către piața muncii.
Scopul final este de a se asigura o mai bună incluziune socială şi o
sustenabilitate a ocupării pe piața locală, regională, națională şi chiar
europeană. În mod final, sperăm ca acest Ghid să ajute chiar la
diversificarea serviciilor oferite de către Serviciul Public de Ocupare din
România.
Grupurile țintă pentru acest Ghid de comunicare, identificate mai jos,
sunt în concordanță cu:
-Regulamentul EC Reg. no 1828/2006 (EC)
-Reg. no 1080/2006 al Parlamentului European
-Consiliul European al Fondului de Dezvoltare Regionala, art. 5 - 7
-POSDRU, ca Program în cadrul Fondului Social European
Toate acestea stipulează că pentru ghiduri şi planuri în relație cu proiecte
strategice europene, grupurile țintă ar trebui clasificate astfel:
-Destinatari – actori activi pe piața muncii/părți interesate;
-Destinatari – beneficiari;
-Destinatari – Publicul general, inclusiv mass media şi administrația publică
locală şi națională.
Pentru eficacitate în distribuția acestui Ghid de comunicare, toate cele
trei categorii de mai sus vor fi abordate. Criteriile de identificare şi
categorizare ale fiecărui grup țintă pentru distribuția acestui Ghid de
Comunicare sunt, ca urmare, definite astfel:
-Destinatari – actori activi pe piața muncii/părți interesate se referă la
personalul şi organizațiile interesate care nu sunt beneficiari direcți ai
acestui proiect, incluzând: Personalul A.J.O.F.M. – urilor care nu sunt
implicate direct în implementarea proiectului; Managementul superior al
A.N.O.F.M.; Ministerul Muncii din România; AMPOSDRU, OI ANOFM,
Secretariatele Pactelor Regionale, Ministerul Fondurilor Europene.
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-Destinatari – beneficiari sunt acei beneficiari eligibili care au beneficiat şi
de finanțare prin acest proiect, conform EC Reg. no 1083/2006, art. 2 şi
vor fi managementul şi personalul din A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M.
Calaraşi, A.J.O.F.M. Vrancea, A.J.O.F.M. Ialomița, Quality Management
Services UK Ltd şi Asociatia ProDinamic.
-Destinatari – Publicul general. Publicul general este reprezentat de toti
cetățenii, inclusiv:
 Clienții A.J.O.F.M. aflați în căutarea unui loc de muncă sau
Angajatorii. Publicatia va fi expusă în toate Agențiile Județene, şi
vor fi disponibile pentru toti clienții care doresc să obțină o copie.
Ghidul de comunicare va fi, de asemenea, disponibil pentru
download de pe site-urile A.J.O.F.M.
 Participanții în proiecte POSDRU, doarece ei sunt clasificați ca
grupuri țintă în Documentul POSDRU 2007 – 2013, care ar putea
participa sau influența alții să participe în viitoare proiecte cu
finanțare FSE pentru a se atinge obiectivele generale ale POSDRU.
Acest Ghid de comunicare va fi, de asemenea, distribuit catre următorii
destinatari datorită influenței pe care o au asupra Publicului General:
-Reprezentații media, care informează despre aspecte ale POSDRU in
județele beneficiarilor;
-Creatorii de opinii, care pot influența percepția publicului asupra POSDRU;
-Reprezentanți ai sistemului instituțional, care sunt conectați cu POSDRU
sau Instrumente Structurale precum:
 Administrațiile locale şi județene în județele beneficiarilor ;
 Ministere şi Agenții Guvernamentale, considerate potrivite
de către Managementul proiectului ;
 Universități din sau aproape de județele beneficiarilor ;
 Patronate ;
 Sindicate.
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Noutățile aduse de acest Ghid îl fac, însă, să devină mai mult decât doar
o „Culegere de informații”. Este un documente modern, adaptat la nevoile
actuale ale actorilor de pe piața muncii şi care se doreşte să ajute la
depăşirea barierelor în integrarea sau reintegrarea pe piața muncii. Astfel,
cu ajutorul lui, categorii marginalizate anterior sau persoane care se
considerau ca având dificultăți în a deveni activi vor putea fie să acceseze
informațiile singuri, fie să se adreseze membrilor personalului propriu al
Serviciului Public de Ocupare ştiind că aceştia au acum o abordare corectă
şi adaptată față de fiecare astfel de categorie.
Un alt plus pe care acest Ghid îl are față de alte lucrari anterioare este
faptul că este cu adevarat European. Prezentarea informațiilor şi în cele
mai importante şi des folosite limbi la nivel european (inclusiv cele trei limbi
ale tuturor documentelor UE), respectiv: engleză, franceză, germană şi
spaniolă reprezintă un aspect inovator ce va diferenția Ghidul nostru de
altele. De asemenea, Vocabularul inclus in Capitolul 5 va constitui o sursă
utilă şi la îndemană pentru ca informații utile să poată fi transmise între
personalul Serviciului Public de Ocupare şi clienții săi, astfel încât serviciile
SPO să fie nu doar moderne şi adaptate noilor realități de pe piața muncii,
dar şi relevante, crescând astfel încrederea clienților în Serviciu şi
transformându-l, sperăm noi, în „Prima Opțiune” a celor aflați în căutarea
unui loc de muncă.
Încheiem această Introducere transmițând Cititorului speranța întregii
echipei care a muncit intens la această lucrare ca veți considera prezentul
Ghid un răspuns al Serviciului Public de Ocupare la nevoile în permanentă
schimbare a clienților săi şi ca un pas înainte pentru modernizare şi
eficientizare, către o piață a muncii adaptată şi inclusivă.
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Capitol 2. Legislație şi instituții de ocupare din Uniunea
Europeană
Acest capitol este un compendiu de informații legislative referitoare la
piața muncii şi actorii implicați.
În el veți găsi, în primul rând, informații generale despre accesul pe piața
muncii, inclusiv pentru o serie de categorii considerate defavorizate. De
asemenea, există o scurtă prezentare a fiecarui act normativ ce
reglementează acest sector. Având în vedere limitările de spațiu ale acestei
lucrări, precum şi intenția ca aceasta sa fie folosită pentru orientare, am
introdus şi adresa la care există textul integral şi detalii de aplicare.
Piața muncii din România nu trebuie privită ca un simplu punct pe o
hartă continentală, ci trebuie încadrată in contextul actual european.
Strategiile moderne subliniează avantajele lărgirii ariei de căutare şi a
creşterii disponibilității de schimbare a domiciliului, mai ales ținând cont de
puternicul accent pus de Uniunea Europeana pe încurajarea mobilității celor
aflați în căutarea unui loc de muncă. Pentru că acest Ghid se doreşte un
instrument actual, am dorit să oferim o imagine de ansamblu asupra
posibilităților oferite la nivel european, cu accent pe țările cu o intensă
colaborare cu România în domeniul plasării forței de muncă.
Note:
Datele incluse în acest capitol sunt difuzate cu titlu informativ şi nu
angajează responsabilitatea Agenției Județene pentru Ocupare Forței de
Muncă Tulcea.
Documentele reproduse în variantă electronică nu au valoare oficială.
Doar textele adoptate de instituțiile oficiale şi publicate în ediţia
tipărită/electronică a Monitorului Oficial al Romăniei sunt autentice.
Informaţiile care apar in prezenta lucrare nu reprezintă opinii profesionale
sau juridice şi nu pot fi citate în instanță. A.J.O.F.M. Tulcea declină orice
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responsabilitate pentru utilizarea datelor sau informaţiilor incluse în acest
capitol. Prin urmare, utilizatorii au obligaţia de a îşi lua toate măsurile de
precauţie necesare înainte de a folosi aceste date pe care le utilizează pe
riscul propriu.
Deşi A.J.O.F.M. Tulcea acordă cea mai mare atenţie difuzării in cadrul
acestei lucrări a unor informaţii actualizate şi exacte, ea nu poate oferi nicio
garanţie în acest sens. În cazul în care ne sunt semnalate erori, vom
încerca să le corectăm.
Informaţiile cuprinse în acest site pot face trimiteri la site-uri externe
asupra cărora A.J.O.F.M. Tulcea nu are niciun control şi faţă de care îşi
declină orice responsabilitate.
Furnizorul sau administratorul site-urilor despre care face mențiune în
lucrare, sunt în totalitate responsabili de conținutul acestora. Aceste site-uri
au fost verificate din punct de vedere juridic la momentul realizării acestui
Capitol. Nici un conținut ilegal nu a fost găsit la momentul de legatură.
2.1

Legislație națională specifică domeniului ocupării

Principalele acte normative care guvernează piața muncii din România
sunt:
- Codul muncii – Legea nr. 53/2003. Codul este principalul act
normative care reglementează o mare parte din domeniul raporturilor de
muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor,
precum şi jurisdicţia muncii. Codul se aplică şi raporturilor de muncă
reglementate prin Legi speciale, însă numai în măsura în care acestea nu
conţin dispoziţii specifice derogatorii.
Dispoziţiile Codului Muncii sunt aplicabile:
- cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă, care
prestează muncă în România;
- cetăţenilor români care prestează activitatea în străinătate, în baza unor
contracte încheiate cu un angajator român, cu excepţia cazului în care
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legislaţia statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de
muncă este mai favorabilă;
- cetăţenilor străini sau apatrizi încadraţi cu contract individual de muncă,
care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României;
- persoanelor care au dobândit statutul de refugiat şi se încadrează cu
contract individual de muncă pe teritoriul României, în condiţiile legii;
- ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul
de muncă;
- angajatorilor, persoane fizice şi juridice, și, nu în ultimul rând,
organizaţiilor sindicale şi patronale.
- Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările si completările
ulterioare.

Textul integral este disponibil online la adresa:
http://tulcea.accesibilitateajofm.ro/informatii-utile/legislatie-in-vigoare
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În continuare, detaliem aspectele cele mai importante legate de
drepturile si obligatiile şomerului, asa cum sunt reglementate de Legea nr.
76/2002.
DREPTURILE ȘOMERULUI
ART. 37
(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele în care angajaţii sau, după
caz, şi angajatorii au datorat contribuţii de asigurări pentru şomaj în
sistemul asigurărilor pentru şomaj în România, precum şi în alte ţări, în
condiţiile stabilite prin acordurile şi convenţiile internaţionale la care
România este parte.
(2) Drepturile cuvenite in sistemul asigurărilor pentru şomaj din România
se pot transfera in ţările in care asiguraţii îşi stabilesc domiciliul sau
reşedinţa, in condiţiile reglementate prin acorduri si convenţii internaţionale
la care România este parte.
(3) Indemnizaţiile de şomaj aferente drepturilor prevăzute la alin. (2)
pot fi transferate in alte tari, in condiţiile reglementate prin acorduri si
convenţii internaţionale la care România este parte, in moneda ţărilor
respective sau într-o alta moneda asupra căreia s-a convenit.
(4) Indemnizaţiile de şomaj cuvenite în sistemul asigurărilor pentru
şomaj din România pot fi menţinute în plată pe perioada în care persoana
se deplasează pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, al
Spaţiului Economic European şi pe teritoriul Elveţiei, pentru a căuta un loc
de muncă în condiţiile dispoziţiilor referitoare la prestaţia de şomaj,
prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu privire la aplicarea
regimurilor de securitate socială a salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi
membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Uniunii
Europene sau, după caz, de reglementările europene privind coordonarea
sistemelor de securitate socială, precum şi ale măsurilor adoptate, potrivit
legii, în aplicarea acestor reglementări europene.
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(5) Prestaţiile de şomaj aferente drepturilor stabilite de instituţiile
competente în materie de şomaj din alte state membre ale Uniunii
Europene pot fi menţinute în plată în România, în condiţiile dispoziţiilor
referitoare la prestaţia de şomaj, prevăzute de reglementările comunitare
cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaţilor,
lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează
în interiorul Comunităţii Europene, precum şi ale măsurilor adoptate,
potrivit legii, în aplicarea acestor reglementări comunitare.
Persoanei îndreptăţită să primească indemnizaţie de şomaj i se comunică,
de către Agenţia localã pentru ocuparea forţei de munca sau punctul de
lucru unde i s-a intocmit dosarul de somaj, data la care se face plata
drepturilor cuvenite.
OBLIGAȚIILE ȘOMERULUI
Conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, persoanele care
beneficiază de indemnizaţie de şomaj au următoarele obligaţii:
a) sa se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt
solicitate, la agenţia pentru ocuparea forţei de munca la care sunt
înregistrate, pentru a primi sprijin in vederea încadrării in munca;
b) sa comunice in termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de
munca la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au
condus la acordarea drepturilor;
c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocupării si de formare
profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de munca la care
sunt înregistrate;
d) sa caute activ un loc de munca.
e) să înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la
care sunt înregistrate apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi
datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în
care funcţionează acesta, în termen de 24 de ore de la data acordării
concediului medical. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate
temporară de muncă a intervenit în zile declarate nelucrătoare sau
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împlinirea termenului de 24 de ore se realizează în zile declarate
nelucrătoare, persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au
obligaţia de a înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care
sunt înregistrate, în prima zi lucrătoare.
(1^1) Obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) nu se aplică în situaţia în
care persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj participă la
programe de formare profesională, organizate în condiţiile legii, a căror
finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de
România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul
Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi
Fondului de coeziune. Obligaţia nu se aplică pe perioada în care persoanele
participă la aceste programe de formare profesională, în condiţiile în care,
anterior includerii în cadrul acestor programe, nu au fost cuprinse în
serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare
profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi se află
în perioada de acordare a acestor servicii.
(1^2) Persoanele prevăzute la alin. (1^1) au obligaţia să prezinte
lunar, la data programării prevăzute la alin. (1) lit. a), agenţiei pentru
ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate dovada participării lor la
programe de formare profesională a căror finanţare este asigurată din
asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat
membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de
dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune,
sau, după caz, dovada participării la examenul de absolvire a acestora.
Prezentarea dovezii nu constituie refuz nejustificat potrivit art. 44 lit. d) şi
e).
(1^3) În situaţia în care obligaţia prevăzută la alin. (1^2) nu este
îndeplinită, prevederile alin. (1^1) nu se aplică.
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2.2
Legislație națională specifică pentru categorii defavorizate
pe piața muncii
Existența unor categorii defavorizate pe piața muncii este o certitudine,
iar experiențele anterioare au demonstrat necesitatea unor reglementări
legislative pentru protecția acestora împotriva discriminării, dar şi pentru
suportul în încercările de integrare ale acestora.

Ordonanța Guvernului nr. 137din 2000 şi OG 77 din 2003 pentru
m odificarea si com pletarea acesteia privind prevenirea si
sanctionarea tuturor form elor de discrim inare
OUG 137/2000 este actul normativ care stabileste formele pe care le poate
imbraca discriminarea, căile prin care se realizeaza eliminarea tuturor
formelor de discriminare, categoriile de persoane carora li se adreseaza
ordonanta precum si faptele care constituie contraventie.
OG77/2003 defineşte termenul de discriminare şi contextul în care
aceasta are loc. Ordonanţa se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice,
publice sau private, precum şi instituţiilor publice cu atribuţii în ceea ce
priveşte:
- condiţiile de încadrare în muncă, criteriile şi condiţiile de recrutare,
selectare şi promovare, accesul la toate formele şi nivelurile de orientare,
formare şi perfecţionare profesională;
- protecţia şi securitatea socială;
- serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri şi facilităţi;
- sistemul educaţional;
- asigurarea libertăţii de circulaţie;
- asigurarea liniştii şi ordinii publice;
- alte domenii ale vieţii sociale.

Textul integral este disponibil in secțiunea dedicată legislației din site-ul
A.J.O.F.M.Tulcea: http://tulcea.accesibilitateajofm.ro

11

Legea 272/ 2004 privind protecţia şi prom ovarea drepturilor
copilului – prevederi:
- copilul beneficiază de protecţia specială prevăzute de prezenta lege, până
la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu;
- tânărul poate beneficia de prelungirea măsurii de protecţie, în cazul în
care îşi continuă studiile până la vârsta de 26 de ani;
- tânărul care a terminat o formă de învăţământ şi nu se poate reintegra în
familia de origine, poate beneficia la cerere de protecţie specială pe o
perioadă de până la 2 ani, cu scopul realizării inserţiei sale socioprofesionale.

Textul integral este disponibil in secțiunea dedicată legislaț iei din site-ul
A.J.O.F.M.Tulcea: http://tulcea.accesibilitateajofm.ro
Ordonanţa nr. 68 din august 2003 privind serviciile sociale – se
acordă servicii specializate ce au scop menţinerea, refacerea sau
dezvoltarea capacităţilor individuale, familiale sau de grup, în vederea
depăşirii unei situaţii de nevoie specială și obiectivele de:
- Suport şi asistenţă pentru copii şi familiile în dificultate;
- Găzduirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului pe o
perioadă determinată, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- Inserţia socială şi profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de
protecţie a copilului.

Textul integral este disponibil in secțiunea dedicată legislației din site-ul
A.J.O.F.M.Tulcea: http://tulcea.accesibilitateajofm.ro
Legea 116/ 2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării
sociale
Reglementeaza alte drepturi (in afara de dreptul la un loc de munca,
reglementat de Legea nr.76/2002), acordate tinerilor cu risc de
marginalizare social, cum sunt: dreptul la o locuinta, la asistenta medicala,
la educatie, precum si instituirea unor masuri de prevenire si combatere a
marginalizarii sociale.
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Textul integral este disponibil online la adresa:
http://www.mmssf.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L116
-2002.pdf

Hotărârea Guvernului nr. 829 privind aprobarea P lanului
Naţional Antisărăcie şi P rom ovare a I ncluziunii Sociale
Textul integral este disponibil in secțiunea dedicată legislației din site-ul
A.J.O.F.M.Tulcea: http://tulcea.accesibilitateajofm.ro
Legea nr. 33 din 29 aprilie 1995 pentru ratificarea Conventieicadru pentru protectia m inoritatilor nationale, incheiata la
Strasbourg la 01.02.1995
Lege care
ratifică Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor
naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995, prin care se
garanteaza protecţia minorităţilor naţionale şi a drepturilor şi libertăţilor
persoanelor aparţinând acestora. Aceasta forma specifica de protectie face
parte integrantă din protecţia internaţională a drepturilor omului şi, ca
atare, constituie domeniu de cooperare internaţională.

Textul integral este disponibil in secțiunea dedicată legislației din site-ul
A.J.O.F.M.Tulcea: http://tulcea.accesibilitateajofm.ro
OUG nr. 78 din 2004 pentru infiintarea Agentiei Nationale
pentru R om i
Act normativ emis in vederea asigurarii cadrului legal necesar continuarii
aplicarii strategiei guvernamentale pentru îmbunatatirea situatiei romilor,
etnie minoritara care se confrunta cu unele probleme socioeconomice,
precum si pentru aplicarea reglementarilor europene în materie de
minoritati.

Textul integral este disponibil in secțiunea dedicată legislației din site-ul
A.J.O.F.M.Tulcea: http://tulcea.accesibilitateajofm.ro
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HG 1206 din 2001 pt aprobarea Norm elor de aplicare a
dispozitiilor privitoare la dreptul cetatenilor apartinand unei
m inoritati nationale de a folosi lim ba m aterna in adm inistratia
publica locala
Aceasta Hotarare de Guvern stabileste cadrul legal prin care Cetatenii
apartinand unei minoritati nationale, care au o pondere de peste 20% din
numarul locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, isi pot exercita
dreptul de a folosi limba materna in raporturile cu autoritatile administratiei
publice locale, in conformitate cu prevederile Legii administratiei publice
locale nr. 215/2001, cu modificarile ulterioare, ale Conventiei-cadru pentru
protectia minoritatilor nationale, ratificata de Romania prin Legea nr.
33/1995, ale altor conventii si tratate internationale la care Romania este
parte.

Textul integral este disponibil in secțiunea dedicată legislației din site-ul
A.J.O.F.M.Tulcea: http://tulcea.accesibilitateajofm.ro
Hotărârea Guvernului nr. 1221/ 2012 privind aprobarea P lanului
Naţional privind incluziunea rom ilor
Textul integral este disponibil la:

http://www.anr.gov.ro/docs/MO6bis.pdf
Legea nr. 448 din 2006 privind protecția și prom ovarea
drepturilor persoanelor cu handicap .
Legea reglementează drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap
acordate în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora. De dispoziţiile
acestei legi beneficiază copiii şi adulţii cu handicap, cetăţeni români,
cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii,
domiciliul ori reşedinţa în România. Autorităţile publice, furnizorii de servicii
sociale, reprezentanţii societăţii civile, precum şi persoanele fizice şi juridice
responsabile de aplicarea prezentei legi au obligaţia să promoveze, să
respecte şi să garanteze drepturile persoanei cu handicap, stabilite în
concordanţă cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, adoptată la
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Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată prin Legea 74/1999, precum şi cu
celelalte acte interne şi internaţionale în materie la care România este
parte.

Textul integral este disponibil in secțiunea dedicată legislației din site-ul
A.J.O.F.M.Tulcea: http://tulcea.accesibilitateajofm.ro

2.3

Legislație europeană

Odată cu aderarea Românei la Uniunea Europeană, țara noastră a trebuit
sa ratifice prevederile europene, inclusiv cele referitoare la piața muncii,
integrare, beneficii, lupta împotriva excluziunii sociale. Cu toate acestea,
sunt multe aspecte care nu au fost încă actualizate în legislația noastră sau
care, datorită specificului național, nu au putut fi integrate.
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Totuşi, in contextul european de încurajare a mobilității forței de muncă
pentru asigurarea unui nivel al ocupări cât mai ridicat şi găsirea unui loc de
muncă potrivit cu pregătirea şi aptitudinile individuale, trebuie să ținem
cont de prevederile la nivel european ce guvernează piața muncii
continentală.
Este foarte important de reținut că legislația europeana primează peste
cea națională în cazul unui conflict.
DIRECTIVA 2000/78/CE A CONSILIULUI din 27 noiembrie 2000 de
creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce
privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă;
Strategia Consiliului Europei pentru drepturile copilului (2012 -2015);
Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în
aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire
de rasă sau origine etnică;
Convenția Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale;
Rezoluția CE 89/C 153/02 pentru asigurarea şcolarizării pentru copiii
rromi şi nomazi;
Recomandarea CE 1203 din 1993 referitoare la romii din Europa;
Recomandarea CE 4 din 2000 cu privire la educația copiilor romi din
Europa;
Recomandarea CE 17 din 2001 îmbunătățirea situației economice şi de
angajare în muncă a romilor şi nomazilor din Europa;
Carta Europeană pentru Minoritățile regionale sau lingvistice (engleză);
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Recomandarea CM/Rec (2008) 5 a Comitetului de Miniştri cu privire la
politicile pentru romi si/sau călători în Europa;
Recomandarea CM/Rec (2012) 9 a Comitetului de Miniştri către statele
membre privind medierea ca instrument eficient de promovare a respectării
drepturilor omului şi de incluziune socială a romilor;
Abordarea Integratoare a Dizabilității în Uniunea Europeană 2005;
Planul european privind egalitatea de şanse pentru persoane cu
dizabilități 650/2003;
Rezoluția Consiliului Europei 2003 – promovarea angajării şi integrării
sociale a persoanelor cu dizabilități;
Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap – un
angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere;
Prezenta strategie sprijină, printre altele, asigurarea participării depline a
persoanelor cu handicap în societate permițându-le să se bucure de toate
beneficiile cetățeniei europene, eliminând barierele de natură
administrativă și comportamentală care împiedică participarea lor totală și
echitabilă, furnizând servicii la nivelul comunității, inclusiv acces la asistență
personalizată.
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite, din 2007 privind drepturile
persoanelor cu dizabilităţi, publicată şi în Monitorul Oficial al României la
26.11.2010.
Această
convenție
reafirmă
“universalitatea,
indivizibilitatea,
interdependenţa şi interrelaţionarea tuturor drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului şi necesitatea ca persoanelor cu dizabilităţi să li se
garanteze dreptul de a beneficia pe deplin de acestea, fără discriminare. “
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Discriminarea persoanelor cu dizabilități înseamnând „orice deosebire,
excludere sau restricţie făcută din cauza dizabilităţii care are ca scopul sau
efectul de a împiedica sau anula recunoaşterea sau exercitarea, în egală
măsură cu alţi cetăţeni, a omului şi libertăţilor fundamentale ale drepturilor
cu privire la activitatea politică, economică, socială, culturală, civilă sau
oricare altă activitate”.
În articolul 27 privind Munca și încadrarea în muncă al prezentei
convenții statele părţi recunosc “dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a
munci în condiţii de egalitate cu ceilalţi, inclusiv dreptul la câştigarea
existenţei prin exercitarea unei activităţi liber alese sau acceptate pe piaţa
muncii, într-un mediu de lucru deschis, incluziv şi accesibil persoanelor cu
dizabilităţi. Statele părţi vor proteja şi vor promova dreptul la muncă,
inclusiv pentru cei care dobândesc o dizabilitate pe durata angajării, prin
luarea de măsuri adecvate, inclusiv de ordin legislativ care să :
- interzică discriminarea pe criterii de dizabilitate referitoare la toate
aspectele şi formele de încadrare în muncă, inclusiv la condiţiile de
recrutare, plasare, angajare şi menţinere în muncă, la progresul în carieră
şi la condiţii de sănătate şi securitate la locul de muncă;
- asigure accesul eficient al persoanelor cu dizabilităţi la programele de
îndrumare tehnică şi profesională, la serviciile de plasare în câmpul muncii
şi instruire profesională şi continuă;
- promoveze oportunităţile de angajare şi avansare în carieră, pentru
persoanele cu dizabilităţi, pe piaţa forţei de muncă, precum şi asistenţa
pentru identificarea, obţinerea, păstrarea şi revenirea la locul de muncă;
- promoveze oportunităţile de auto-angajare, antreprenoriat, de creare a
cooperativelor şi de înfiinţare a propriilor afaceri;
- angajeze persoanele cu dizabilităţi în sectorul public;
- promoveze angajarea persoanelor cu dizabilităţi în sectorul privat, prin
elaborarea politicilor şi măsurilor corespunzătoare ce includ programe de
afirmare, stimulare şi alte măsuri;
- asigure adaptarea rezonabilă pentru persoanele cu dizabilităţi la locul de
muncă;
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- promoveze obţinerea de către persoanele cu dizabilităţi a experienţei de
muncă pe piaţa forţei de muncă;
- promoveze reabilitarea profesională, păstrarea locului de muncă şi
programele de revenire în câmpul muncii pentru persoanele cu dizabilităţi.”
2.4

Instituții europene în domeniul ocupării
La nivelul Uniunii Europene există o serie
de instituții cu atribuții în reglementarea
diverselor aspecte de pe piața muncii.
Nivelul cel mai înalt este al D.G.
Employment, Social Affairs and Inclusion
din cadrul Comisiei Europene, cu sediul
în Bruxelles, Belgia. Aceasta poate fi
contactată la adresa:
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?lang
Id=en
sau la numărul de telefon, gratuit de
oriunde în Europa: 0080067891011;

La nivel național, fiecare țară membră a UE are dreptul de îşi organiza
instituțiile conform cerințelor naționale, inclusiv în domeniul ocupării.
Dar este important de reținut, că în toate va exista un Minister care să
aiba în activitatea sa şi piața muncii, o instituție care să se ocupe de
aspecte ale integrării, formării profesionale ca ajutor pentru găsirea unui
loc de muncă şi şomajului şi o instituție care sa reglementeze emigrarea
respectând condițiile legii.
În continuare veți găsi câteva astfel de exemple din țările cu care
România are intense colaborări în domeniul pieței muncii, fiind unele dintre
destinațiile preferate de români atunci cand doresc sa beneficieze de
avantajele oferite de mobilitatea actuală în domeniul ocupării.
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Instituțiile de ocupare din Spania
Ministerul Muncii şi Securității Sociale
Sediul Central - Calle Agustín de Betancourt, 4.
28071, Madrid
Telefon-: 91 363 71 08 / 91 363 90 71
E-mail: infoinmi@meyss.es
http://www.empleo.gob.es/index.htm
Serviciul Public de Ocupare de Stat – organism autonom în cadrul
Ministerului Muncii și Securității Sociale, care, împreuna cu serviciile publice
de ocupare a Comunităților Autonome, formează Sistemul Național de
Ocuparea Forței de Muncă.
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/index.htm
Secretariatul de Stat pentru Ocupare – autoritate departamentala
centrala, care este responsabila pentru trasarea direcției și de dezvoltarea
relațiilor individuale și colective de muncă, condiții de muncă, de protecție
in situatii de șomaj, promovarea ocupării forței de muncă, formarea
profesională, economia socială și promovarea activitatilor individuale
(liberale) aducătoare de venit .
http://www.empleo.gob.es/es/seg_soc/index.htm
Secretariatul General pentru Imigranți și Emigrări - Instituția
însărcinată cu politica de imigrare, stabilită de Guvern, privind imigrația,
integrarea imigranților si problematicile cetățenilor spanioli în străinătate.
http://www.empleo.gob.es/es/sec_emi/index.htm
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Instituțiile de ocupare din Franța
Ministerul Muncii, al Ocupării Forței de Muncă, al Formării
Profesionale și al Dialogului Social
101, rue de Grenelle
75007 PARIS 07
Telefon. : 01 44 38 38
www.travail-emploi.gouv.fr
Ministrul Muncii, al Ocupării Forţei de Muncă, al Formării Profesionale şi al
Dialogului social pregăteşte şi implementează politica guvernului în
domeniul forţei de muncă, a ocupării forţei de muncă, a formării
profesionale, a dialogului social, a prevenirii accidentelor de muncă şi a
bolilor profesionale.

Delegația Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă și Formare
Profesională
Delegația Generală pentru Ocuparea Forţei de Muncă și Formare
Profesională (DGEFP) este o administraţie centrală a Ministerului Muncii, a
Ocupării Forţei de Muncă, a Formării Profesionale şi a Dialogului Social,
responsabilă cu punerea în aplicare a politicilor de ocupare şi formare
profesională. Politica sa este aplicată de diverse organizații care contribuie
la politicile de ocupare şi formare profesională: Pôle emploi , Misiunile
locale, UNEDIC. Alţi parteneri, cum ar fi autorităţile teritoriale (regiuni,
departamente, municipii) şi grupările lor participă la aceasta.
Consiliul de Orientare pentru Ocuparea Forței de Muncă în Franța
Consiliul de orientare pentru Ocuparea Forței de Muncă este o instanţă
de expertiză şi organ consultativ cu privire la toate problemele legate de
ocuparea forţei de muncă. Acesta reuneşte reprezentanți ai partenerilor
sociali, parlamentari, reprezentanți ai autorităților locale, şefi ai
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administraţiilor şi ai organismelor publice implicate în domeniul muncii şi
ocupării forţei de muncă, precum şi experţi privind aceste probleme.
Consiliul Național de Ocupare a Forței de Muncă
Consiliul Național de Ocupare a Forţei de Muncă este, în Franța, un
organism consultativ prezidat de Ministrul pentru ocuparea forţei de
muncă, privind serviciul public al ocupării forței de muncă. Acesta include
reprezentanţi ai organizațiilor patronale şi sindicale, ai comunităților locale,
ai administraţiei interesate, principalii operatori din serviciile publice de
angajare, precum şi specialişti. Consiliul Naţional de Ocupare a Forței de
Muncă conlucrează la definirea orientării strategice a politicilor de ocupare
a forței de muncă. Acesta supraveghează "coerenţa acţiunilor " , precum şi
" evaluarea acţiunilor angajate. "
Alte consilii pentru ocuparea forței de muncă
La nivel teritorial:
• Consiliile regionale de ocupare a forţei de muncă;
• Consiliile teritoriale de ocupare a forţei de muncă;
Consiliul Regional de Ocupare a Forței de Muncă din Franța
Consiliul Regional de Ocupare a Forţei de Muncă este, în Franța, un
organism consultativ prezidat de prefectul regiunii. Acesta include
reprezentanţi ai organizațiilor patronale şi sindicale, ai autorităţilor locale, ai
administrației interesate şi principalii operatori ai serviciului public de
angajare.
Consiliul Teritorial de Ocupare a Forței de Muncă
Consiliul Teritorial de Ocupare a Forței de Muncă în Franţa este o
instituţie consultativă care susţine serviciile publice de ocupare a forţei de
muncă, în anumite colectivităţi locale de „ peste mări” cu statut special.
Acesta include reprezentanți ai organizațiilor patronale şi sindicale, ai
comunităţilor locale, ai administraţiei interesate şi principalii operatori ai
serviciului public de angajare.
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Unédic - www.unedic.org
Unédic ("Uniunea Națională Interprofesională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă în Industrie şi Comerţ") este un organism paritar responsabil cu
gestionarea asigurării de şomaj, în colaborare cu centrul de ocupare a
forţei de muncă, Pôle emploi.
Pôle emploi - http://www.pole-emploi.fr
Pôle emploi ( Centrul de Ocupare a Forţei de Muncă -instituţie națională
publică) este o instituţie publică administrativă (EPA), responsabilă de
ocuparea forţei de muncă în Franţa. Agenţia contribuie la integrarea
economică şi socială a cetățenilor în societate şi la pregătirea lor, şi îi ajută,
în special, la căutarea locurilor de muncă. Ea respectă principiul legalităţii
şi non-discriminării în procesul de angajare. Ea participă, de asemenea, la
crearea de locuri de muncă, fiind alături de companii în procesul lor de
recrutare, și colaborează cu organismele de decizie economică, din Franța
sau din alte țări. Pôle emploi are, de asemenea, activități în afara Franței.
Ele sunt susţinute prin parteneriate prin care se oferă locuri de muncă în
străinătate şi printr-o colaborare intensă cu instituţiile omoloage europene,
în mod deosebit de când Europa este destinaţia cea mai preferată privind
ofertele de lucru internaţionale.
Instituțiile de ocupare din Germania
Agenția Federală pentru Muncă
Agenția federală pentru muncă (BA) este cel mai mare ofertant pe piața
muncii.
Reprezentanta principală, Agenția federală pentru Muncă, sprijină
centrala în activitatea pe care o desfăşoară împreună cu ministerele dar
şi cu Parlamentul german din Berlin.
Misiunea Agenției federale pentru muncă:
Agenția federală pentru muncă (BA) asigură, atât pentru cetățeni cât şi
pentru furnizorii privați dar şi pentru instituții, o activitate complexă în
domeniul serviciilor de ocupare pe piața muncii şi a formarii profesionale.
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În scopul îndeplinirii acestor deziderate se află la dispoziția celor interesați
de piața muncii pe întreg teritoriul german o rețea de agenții pentru
muncă şi centre de joburi .
Adresa :
Bundesagentur für Arbeit
Hauptstadtvertretung, Friedrichstr. 39
D - 10969 Berlin

Telefon:030/ 555599- 2020Fax:030/ 555599- 2000
E-Mail:Hauptstadt-Vertretung@arbeitsagentur.de
http://www.arbeitsagentur.de/web/
Organizația cuprinde :
-Centrala din Nürnberg
Centrala Agenției federale de muncă fixează strategiile, formulează
conținutul şi concepția şi transmite aceste direcții direcțiilor regionale.
-10 direcții regionale
Pe plan mediu se află direcțiile regionale ale Agenției federale de muncă,
care sunt responsabile de implementarea şi succesul regional al politicii
pieței de munca. Ele pun în practică strategia Agenției federale de muncă.
-156 de Agenții pentru muncă si aproximativ 600 de dependințe
Urmează planul local, în care îşi desfăşoară activitatea agențiile locale
pentru muncă. Ele pun în practică problema asigurarii somerilor. De
asemenea, implementează practic parteneriatele de tip public – privat pe
plan local.
-304 JOBCENTER
Centrele de job sunt organizatii care funcționează împreună cu
agențiile locale de muncă la nivel de oraş şi județ . Ele conțin:
- Casa familiei
- ZAV Centrala de intermediere a locurilor de muncă pentru străini
din Bonn
- Institutul pentru cercetarea pieței muncii şi a meseriilor (IAB) din
Nürnberg,
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- Academia Agenției federale pentru muncă (FBA)
- Universitatea Agenției federale pentru muncă
- Casa sistemului IT a Agenției federale pentru muncă
- Casa Service a Agenției federale pentru muncă
Important de menționat sunt şi:
JOBBÖRSE /Bursa de Joburi
JOBBÖRSE este un portal de căutare a unui loc de muncă pentru toți cei
interesați de piața muncii. Într-o bancă centrală de date sunt cuprinse
toate locurile de muncă, locurile de practică, precum şi locurile de formare,
precum şi toate bursele de locuri de muncă externe Agenției federale
pentru muncă.
Țelul este, pe cât posibil, că toate locurile de muncă şi aplicanții să se
găsească sub o unică adresă de internet. În felul acesta se optimizează
posibilitatea de a găsi dintr-o privire pe toți aplicanții disponibili.
Instituțiile de ocupare din Marea Britanie
Principala cale de identificare a unui loc de muncă în Marea Britanie este
prin consultarea bazei de date a Jobcentre Plus, Serviciul Public de
Ocupare a forţei de muncă în Marea Britanie. Locurile de muncă vacante
din Marea Britanie sunt disponibile prin intermediul serviciului online
Universal Jobmatch, în funcţie de sectorul de activitate de interes/ocupaţie
şi de locaţia unde doriţi să vă angajaţi :
Site web: www.gov.uk/jobsearch.
Contactati Centrul local din zona dvs.
Telefon: 0345 604 3719
Textphone: 0345 608 8551
Limba galeza: 0345 604 4248
O altă cale de identificare a unui loc de muncă în Marea Britanie este prin
contactarea agenţiilor pe mediere a forţei de muncă. Datele de contact ale
agenţiilor de mediere, în funcţie de domeniul şi aria geografică de interes,
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sunt publicate pe website-ul Confederaţiei din domeniul Recrutării şi
Ocupării Forţei de Muncă - REC (Recruitment and Employment
Confederation).
Site web: www.rec.uk.com/help-and-advice/jobseekers.
Potrivit legislaţiei britanice, agenţiile de ocupare a forţei de muncă nu pot
percepe comisioane din partea persoanelor aflate în căutarea unui loc de
muncă pentru servicii de identificare a unui loc de muncă.
De asemenea, puteţi consulta anunţurile publicate de principalele ziare /
reviste din zona în care vă aflaţi sau contacta direct firmele care
funcţionează în domeniile dumneavoastră de interes.

Informaţii suplimentare privind accesul pe piaţa muncii
Pentru informaţii suplimentare cu privire la modul în care se realizează
accesul pe piaţa muncii din Marea Britanie, puteţi accesa site-urile:
• Guvernul Marii Britanii (www.gov.uk).
• Departamentul pentru Muncă şi Pensii
(www.gov.uk/government/organisations/department-for-workpensions)
• Ministerul de Interne
(www.gov.uk/government/organisations/home-office).
De asemenea, avem diverse instituții şi organizatii active pe piața muncii
care ajută persoanele aflate în căutarea unui loc de munca sau care
încearca să obțină informații.
Cine? Ofera informatii online privind drepturile si responsabilitatile
angajatilor www.direct.gov.uk/employees
National Minimum Wage Helpline - Pentru informatii privind nivelul
salariului la care sunteti indreptatit daca considerati ca sunteti platit sub
nivelul salariului minim pe economie,
Telefon: 0845 6000 678.
Pentru angajatii din sectorul agricol: 0845 000 0134
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Gangmasters Licensing Authority - Pentru intrebari privind statutul sau
comportamentul angajatorilor din agricultura sau industria alimentara
Telefon: 0845 602 5020
www.gla.gov.uk
Employment Agency Standards Helpline - Pentru asistenta privind
legislatia agentiilor de angajare a fortei de munca sau daca există plangeri
privind activitatea acestora.
Telefon: 0845 955 5105
Health and Safety Executive - Pentru probleme vizand respectarea
masurilor de protectie la locul de munca.
Telefon: 0845 345 0055
www.hse.gov.uk
Citizens Advice Bureau - Ofera asistenta gratuita si confidentiala privind
o serie larga de probleme. ww.citizensadvice.org.uk
Acas - Organism public care promoveaza relatiile armonioase la locul de
munca. Pentru asistenta gratuita privind probleme de munca.
Telefon: 08457 474747
www.acas.org.uk
Trades Union Congress - Pentru copii, brosura “Know Your Rights”
distribuindu-se in mai multe limbi de circulatie europeana si pentru
informatii privind modalitatea de asociere la o uniune sindicala:
www.tuc.org.uk/rights
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2.5

Românii pe piața muncii în Uniunea Europeană

Românii pe piața muncii din Spania
Contact Ambasada României din Spania:
http://www.ambasada.ro/ambasada/2/234/spania.html
Acordul bilateral între România şi Regatul Spaniei pentru reglementarea
şi organizarea circulației forței de munca între cele două state a fost
semnat la Madrid, la 23 ianuarie 2002, ratificat prin Legea nr. 464/9 iulie
2002, publicata in MO nr.559/30 iulie 2002, în scopul prevenirii migraţiei
clandestine şi exploatării lucrătorilor pe piaţa muncii, pentru a controla
fluxurile de circulaţie a forţei de muncă în cele două state.
Românii din Spania au fost afectaţi de moratoriul privind accesul pe piaţa
muncii din 2007, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană. Odată
cu ridicarea restricțiilor impuse de 7 ani de tranziție, de la data de 1
ianuarie 2014 apar modificări de status pentru românii care muncesc sau
care vor sa muncească în Spania.
Principala schimbare în statutul muncitorilor români este că după data de
1 ianuarie 2014 angajarea se poate face în baza documentului naţional de
identitate (românesc), în acest caz existând obligaţia ca în maxim 3 luni de
la angajare cetăţeanul să prezinte certificatul de rezidenţă, care se poate
obţine, în virtutea existenţei unui contract de
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Românii pe piaţa muncii în Franţa
http://www.immigration.gouv.fr
http://www.immigration-professionnelle.fr.
De la 1 ianuarie 2014, măsurile tranzitorii aplicate împotriva cetățenilor
români de la aderarea la Uniunea Europeană iau sfârşit. Astfel, cetățeanul
român, ca orice alt cetățean al Uniunii Europene care nu este într-un regim
de tranziție, poate lucra liber în Franța, după această dată. Trebuie să aibă
o carte de identitate sau un pașaport valabil. Nu este necesar să dețină
viză de şedere sau autorizaţie de muncă. Poate exercita orice activitate
economică, salariat sau nu (cu excepția unor funcții publice și pentru
profesiile reglementate, sub rezerva îndeplinirii condițiilor de exersare).
Dreptul de ședere în calitate de lucrător îi este recunoscut atâta timp cât
desfășoară o activitate profesională.
Reprezentanţa Oficiului francez pentru imigrație și integrare (OFII) în
România
Contact : Strada Tunari, nr 43, Sector 2
Telefon : + 40 - 21 210 13 45 Fax : + 40- 21 210 12 45
E-mail : migratii@adslexpress.ro
Românii pe piața muncii din Germania
Începând cu 01 ianuarie 2014 cetăţenii români beneficiază pe deplin de
dreptul la libera circulaţie a lucrătorilor în statele membre ale Uniunii
Europene. Aceasta înseamnă că au dreptul de a desfăşura o activitate
lucrativă fără restricţii în Germania.
Informaţii in limba romana privind drepturile celor care muncesc în
Germania găsiţi :
https://ec.europa.eu/eures
http://www.bukarest.diplo.de/Vertretung/bukarest/ro
Ghidul "Eşti informat, eşti protejat" [pdf, 188.41k]
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Românii pe piaţa muncii în Marea Britanie
Informații de Contact
Secția Consulară a Ambasadei României la Londra
Adresa: M.E.I.C. House, 344 Kensington High Street, Londra W14 8NS
Telefon: +44 (0) 20 7602 9833
Fax: +44 (0) 20 7602 4229
Programul Consulatului de la Londra
Cu excepția paşapoartelor şi a actelor ce se procură din țară, la Consulat
eliberarea documentelor se face ÎN REGIM DE URGENȚĂ, adică în aceeași
zi în care depuneți actele!
Program de lucru la Londra: (londra.mae.ro)
Puteți depune actele de luni până joi:
► 9.00 - 13.00 – Depunerea cererilor – Accesul în sală:
Fără programare:
Certificate de stare civilă - naştere, căsătorie, deces
Acte notariale - procuri, declarații, legalizari copie, etc
Titluri de călătorie
Alte servicii consulare
Cu programare:
Paşapoarte
► 15.00 - 16.00 – Eliberarea documentelor (altele decât paşapoarte)
Consulatul este ÎNCHIS ÎN ZILELE DE SĂRBĂTOARE ROMÂNEŞTI [1 şi 2
ianuarie; Prima şi a doua zi de Paşte; 1 mai; Prima şi a doua zi de Rusalii;
15 august; 30 noiembrie; 1 decembrie; 24, 25, 26 şi 31 decembrie], dar
lucreaza de Bank Holidays (zilele de sărbătoare britanice).
Atenție! Paşapoartele electronice NU se eliberează în regim de urgență.
Paşapoartele electronice se confecționează în România şi se trimit ulterior
la Secția consulară Londra, respectiv Biroul Consular din Edinburgh.
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Pentru români există reguli special referitoare la dreptul de a munci în
Marea Britanie. Înainte de a ajunge, trebuie să va stabiliţi clar domeniul in
care vreţi să lucraţi, iar acesta să fie cât mai aproape de abilităţile
dumneavoastră.
Românii, ca cetăţeni ai Uniunii Europene, au dreptul să stea in Marea
Britanie pentru o perioadă nedeterminată de timp. Restricţiile apar doar
când vine vorba de muncă. Faţă de celelalte ţări din Uniunea Europeană,
Marea Britanie nu are incă o piaţă a muncii deschisă pentru români si
bulgari. Există o serie de restricţii pe care trebuie să le cunoaşteţi înainte
de a decide să mergeţi să lucraţi in Marea Britanie.
Românii care doresc să muncească în Regatul Unit vor putea solicita un
număr de asigurare socială (National Insurance Number – NI), care se
obține de la orice Job Centre Plus. Până acum NI putea fi obținut de un
român doar dacă dovedea că lucrează pe cont propriu (self-employed),
acum simpla prezentare a unui act de identitate doveditor al cetățeniei
române este suficientă pentru obținerea acestui document. Cu NI orice
român poate să fie angajat legal.
Opţiunile românilor pentru a munci legal în Regatul Unit sunt
următoarele:
- Self-employed. Statutul de Self Employed Self Employed este echivalentul
în Marea Britanie a termenului "Persoană Fizică Autorizată" din România.
Este singura modalitate de a lucra în Marea Britanie pentru care romanii nu
au nevoie de acte suplimentare față de orice alt cetățean al UE sau UK.
-Blue card. Cardul albastru certifică faptul că deținătorul poate muncii în UK
ca angajat fără restricții, şi este eliberat persoanelor cu
studii înalte sau celor cărora se califică pentru una dintre excepțiile
referitoare la dreptul de muncă,
-Yellow card. Cardul Galben reprezintă definitivarea statutului de SelfEmployed în UK si recunoaşterea activitaţii de către Home Office. Având
Cardul Galben înseamna ca puteţi muncii în orice domeniu, atât timp cât
angajatorul este dispus să lucreze în colaborare (firmă , persoană fizică
autorizată).
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Având Cardul Galben înseamnă că aveţi drept de muncă in Regatul
Unit ca Self Employed.
-Purple card – Drept de muncă. Acest certificat arată că posesorul lui poate
lucra la o anumită familie timp de maximum 25 de ore pe săptămână.
Acest certificat devine nul dacă decideţi să părăsiţi familia. După 12 luni,
acesta este înlocuit cu Certificatul Albastru (Blue Card) care vă dă drept de
muncă în orice domeniu in Regatul Unit.
-Au-pair – este un program de schimb cultural ce permite tinerilor între 17
şi 27 de ani să inveţe limba engleză in Regatul Unit, locuind aici ca membri
ai unor familii vorbitoare de limba engleză stabilite in Regatul Unit.
Marea Britanie nu este ţara scurtăturilor. Fără un contract de muncă,
timpul mediu pentru a obţine actele necesare este de două luni.
Informaţii necesare:
Numărul de asigurare naţională (NINO)
Este un număr personal folosit pentru a înregistra contribuţiile sociale ale
unei persoane şi necesar atunci când solicitaţi beneficii sociale.
Un NINO se acordă unei singure persoane si trebuie folosit numai de
către acea persoană. De asemenea, trebuie sa aplicaţi pentru NINO dacă:
- Aţi început sau sunteţi pe cale sa începeţi munca
- Sunteţi self employed
- Doriţi să plătiţi contribuţiile voluntare şi veţi beneficia pe urma plaţii lor.
Formularul BR1
Trebuie completat formularul original pe următorul site
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/eea/bulgariaromania/
applying
Ca să fiţi consideraţi eligibili pentru a obţine un Certificat de Înregistrare
(yellow card,blue card) trebuie sa locuiţi in Regatul Unit la data aplicării.
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După ce aţi completat aplicaţia, trimiteţi-o împreună cu documentele
corespunzătoare la:
UK Border Agency - Bulgaria and Romania Caseworking
PO Box 4160, Sheffield, SL9DZ
Mai există şi alte formulare:
- BR2 dacă solicitaţi un certificat de înregistrare care să confirme că sunteţi
exceptat de la cerinţa de a obţine un document de autorizare pentru
muncă pentru că aveţi un nivel înalt de calificare, trebuie să completaţi
formularul BR2,
-BR3 dacă solicitaţi eliberarea unui carnet de muncă (cu excepţia cazului
în care sunteţi membru de familie autorizat ) trebuie să completaţi
formularul BR3,
-BR4 dacă solicitaţi eliberarea unui carnet de muncă în calitate de membru
de familie autorizat trebuie să completaţi formularul BR4,
- BR5 dacă aţi obtinut un certificat de înregistrare şi aveţi rude care nu
sunt cetaţeni ai unui stat din spaţiul economic european, acestea pot
solicita un permis de şedere prin intermediul unui formular BR5 ,
- BR6 dacă aţi obţinut un carnet de muncă şi aveţi rude care nu sunt
cetaţeni ai unui stat din spaţiul economic european, acestea pot solicita
ştampila care confirmă dreptul de şedere pentru membrii familiei, folosind
formularul BR6 in funcţie de nevoile fiecăruia.
Accesul persoanelor înalt calificate pe piaţa muncii din Marea Britanie
se realizează prin:
• Programul pentru Lucrătorii Migranţi Înalt Calificaţi (Highly Skilled
Migrant Programme – HSMP) sau
• Programul pentru absolvenţii străini (International Graduates
Scheme) sau
• Programul pentru absolvenţii din Scoţia (Scottish Graduates
Scheme).
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Pentru informaţii detaliate privind cele criterii de evaluare, vizitaţi websiteul UK Border Agency:
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/eea/bulgariaromania/
applying/pointshighlyskilled/
Solicitările pentru autorizaţii de muncă (Accession Worker Cards) sau
Certificate de Înregistrare (Registration Certificates) sunt procesate în
regim gratuit. Termenele curente de procesare a solicitărilor pentru
documente de rezidenţă / muncă sunt publicate pe website-ul UK Border
Agency:
http://www.bia.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/eea/bulgariaromania/wa
itingtimes/
Pentru alte informaţii folositoare puteţi accesa :
www.romani-online.co.uk
www.ukba.homeoffice.gou.uk
http://www.ambasada.ro
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice –
Ghidul Lucrătorului român în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de
Nord
(http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/munca/mobilitatea-fortei-demunca/3132-2014-01-01-ghiduri-lucrator-ro-ue).
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2.6

Echivalarea Studiilor

Echivalarea studiilor în Spania
Echivalarea se face de către Ministerul Educației din Spania și ofera
dreptul de a lucra în domeniul în care ați studiat, în cazul în care nu vă
încadrați pentru recunoașterea studiilor.
Pentru a începe procesul de omologare aveți nevoie de urmatoarele acte:
-Titlul (Diploma de Licență sau diploma de BAC), în original și
copie legalizata, pe care vreți să îl omologați;
-Certificare academică (Supliment la Diploma de Licență sau foaia matricolă
pentru BAC) în original și copie legalizata, care să includă informații precum
durata studiilor, numărul de ore pentru fiecare curs, notele obținute,
creditele obținute și schema Sistemului de Educație din România. În
momentul de față, toate suplimentele la diploma de licență emise de
universitățile din România includ aceste informații. În cazul diplomei de
BAC, Foaia Matricola include toate informațiile necesare;
-Copii traduse (în Spaniolă) și legalizate ale actelor mai sus menționate.
Aceste copii se fac la un notar public din România sau din Spania;
-Act de identitate în original și copie legalizata. Aici vă puteți prezenta cu
Buletinul de Identitate sau cu Pașaportul, dar de preferat este Pașaportul;
- Chitanța ce atestă că ați plătit taxa aferentă omologarii studiilor. Pentru
Diploma de BAC taxa este de aproximativ 46,.88€, iar pentru Diploma de
Licență este de aproximativ 93,76€.
Copiile legalizate se fac în Spania, iar autoritățile competente pentru a face
copii legalizate sunt:
Registrul Ministerului Educatiei
Delegatii si Subdelegatii ale Guvernului
Abasade si Consulate ale Spaniei
Notar: http://www.mecd.gob.es/rumania/
http://cnred.edu.ro/
http://cnred.edu.ro/
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Echivalarea studiilor în Franţa
Centrul ENIC-NARIC Franţa este centrul francez de informaţie privind
recunoaşterea academică şi profesională a diplomelor.
De reținut: Centrul ENIC-NARIC Franţa nu primeşte publicul.
Dosarul trebuie trimis la adresa următoare :
CENTRE INTERNATIONAL D’ÉTUDES PÉDAGOGIQUES (CIEP)
Département de reconnaissance des diplômes - Centre ENIC-NARIC France
1 avenue Léon-Journault
92318 Sèvres cedex
France
Alte informații le puteți obține la :
telefon : 33 (0)1 70 19 30 31
e-mail: enic-naric@ciep.fr
Lista elementelor constitutiive ale dosarului complet:
-Fotocopie lizibilă a unui act de identitate (carte de identitate, paşaport) pe
care să se regăsească numele folosite pe diplomă;
-Formularul de cerere de atestare;
-Fotocopie lizibilă a diplomei în limba de origine;
-Fotocopie lizibilă a traducerii diplomei, traducere efectuată de un
traducător jurist sau de autorităţile oficiale ale ţării de origine;
-Fotocopie lizibilă justificativă privind durata oficială a studiilor emise de
instituţie ( poate fi vorba de un „supliment la diplomă”, certificate şcolare,
“reglementări de studii” sau “reglementări de examene”, etc...)
-Fotocopie lizibilă a traducerii acestor justificări efectuate de un traducător
jurist sau de autorităţile oficiale ale ţării de origine;
-Un plic -netimbrat- format A4 (21 x 29,7 cm) cu numele şi adresa .
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Echivalarea studiilor în Germania
Aveți o diplomă dobăndită în strainatate şi vreți să fie recunoscută pe piața
muncii din Germania. Cu motorul de cautare “Anerkennungs-Finder“
găsiți din câteva clickuri domeniul care vă interesează, precum şi
informațiile importante.
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/de/berater
Pentru realizarea echivalării, parcurgeți paşii indicați de acest website,
precum:
1.Răspundeți la intrebările
În ce scop doriți echivalarea studiilor ?
um in meinem Beruf zu arbeiten/ ca să lucrez în meseria mea
um zu studieren/ ca să studiez
um eine Schule zu besuchen/ ca să urmez o şcoală

Echivalarea studiilor în Marea Britanie
În Marea Britanie, orice cetăţean european, indiferent de naţionalitate,
este liber să își exercite profesia, atâta timp cât nu există o reglementare
care prevede calificări naţionale specifice pentru practicarea unei anumite
profesii, în aceste condiţii funcţionând recunoaşterea automată a
diplomelor naţionale (aceste profesii sunt nereglementate). În Marea
Britanie majoritatea profesiilor nu sunt reglementate, existând în prezent
102 de profesii reglementate conform normelor interne, în mare parte în
domenii precum învăţământ, sectorul medical şi juridic.
Având în vedere diferenţele care pot exista între sistemul britanic de
învăţământ şi sistemele celorlalte state membre, angajatorii sau instituţiile
de învăţământ pot solicita prezentarea unui document care confirmă nivelul
de încadrare a diplomei / calificării în sistemul britanic de învăţământ.
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În situaţia în care sunt necesare astfel de documente oficiale, persoanele
interesate se pot adresa Centrului Naţional de Recunoaştere Academică şi
Informare din Marea Britanie (National Academic Recognition Information
Centre – UK NARIC), autoritatea britanică responsabilă cu procedurile de
comparare a diplomelor / calificărilor emise în străinătate şi de încadrare a
acestora în sistemul britanic de învăţământ.
Serviciile oferite de către UK NARIC sunt:
- Emiterea unei Scrisori de Comparabilitate (Letter of Comparability);
- Emiterea unei Scrisori de Comparabilitate şi efectuarea traducerii diplomei
din statul de origine în limba engleză (Letter of Comparability with
Translation Waiver);
- Elaborarea unui Raport privind Parcursul Profesional (Career Path Report)
care, pe lângă încadrarea diplomei în sistemul britanic de învăţământ,
indică etapele care trebuie urmate pentru continuarea studiilor sau obţinerii
accesului la o anumită profesie.
Pentru informaţii privind serviciile UK NARIC, procedurile, termenele şi
comisioanele aplicabile:
Site web : www.ecctis.co.uk/naric Tel: +44 (0)871 330 7033

2.7

Documente de angajare
-
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Scrisoare recomandare
Scrisoare intentie
CV europas

Scrisoare de recomandare

Model 1
Madrid, 5 de marzo del 2014
Manuel Alfonso Gutiérrez Ramírez
Oficina de RRHH – Supermercado los hermanos Corimanya
Avenida La alameda nº 6545, Telf. 6584895 – 41654631

Pentru cei interesați:
Prin aceasta, eu, Manuel Alfonso Gutiérrez Ramírez, șef al biroului de
resurse umane al Corimanya Brothers- supermarketul situat la Avenida Mall
No. 6545 - Spania, prezint următoarele:
Dl Anton Moise a lucrat în calitate de șef al magazinului alimentar pentru
o perioadă de patru ani consecutivi, în regim de angajare. Activitatea sa în
acest supermarket a început pe 10 februarie 2009 și s-a încheiat la data de
20 februarie a acestui an.
Putem atesta că domnul Antonio Moises Aguirre, in timpul cât a lucrat în
această companie, a dat dovada de responsabilitate, punctualitate și
eficiență.
Această scrisoare a fost elaborat în biroul de resurse umane, la cererea
domnului Anton Moise, pe 25 ianuarie 2013 pentru a îi servi la angajare.
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Model 2
(Locul şi data)
(Numele companiei
(Datele remitentului, numărul, funcția şi compartimentul)
Telefon: ______________________
Adresa e-mail:__________________
Pentru persoanele interesate
Prin acest document, departamentul de resurse umane al companiei
(numele companiei), a constatat că domnul (recomandat), care este
identificat cu actul de identitate___________seria/nr._______________
rezident la (adresa) în ____________ oraș a lucrat pentru compania
noastră de la (data de admitere) până la (data de încetare a muncii)
Dl. (Recomandat) a ocupat funcția de______________ în cadrul
compartimentului________________ şi a dat dovadă de comportament
etic și responsabilitate pentru îndeplinirea tuturor sarcinile atribuite.
Această scrsoare de recomandare este emisă de către departamentul de
resurse umane al (Numele companiei), la solicitarea d-lui (recomandat)
pentru motive pe care le consideră necesare.
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Model 3

Sunt bucuros să vă anunț faptul că îl cunosc pe domnul/doamna
____________, CI_________-XXXXXX, domiciliat în Tulcea, România și pot
garanta pentru calitățile sale morale și pentru spiritul de autoperfectionare .
Dl/Dna _______________________a lucrat sub supravegherea mea
pentru o perioadă de doi ani și jumătate ca un asistent de vânzări, iar
activitatea sa a fost foarte satisfăcătoare atât pentru semnatar, cat și
pentru compania pe care o reprezintă .
Cateva dintre calitățile ale domnului/doamnei______________________,
pe care eu le consider valoroase pentru orice companie, sunt aptitudinea
de a lucra în echipă, disponibilitatea și deschiderea catre socializare.
Motivul plecarii sale din companie, acum două luni, a fost legat de
familia și decizie personala.
Sunt sigur că dl./dna ____________________ va îndeplini cu fidelitate
sarcinile care i -au fost încredințate , motiv pentru care il/o recomand cu
caldura .
Cu stimă,
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Scrisoare de intenție/de angajare

Model
Stimați domni:
Vă scriu ca răspuns la anunțul dumneavoastră publicat
_____________, în vederea ocupării postului de asistent manager .

în

Pot îndeplini cerințele postului, întrucât dețin o diplomă în drept,
specializarea Drept administrativ și un nivel ridicat de competențe de limba
engleză, scris-vorbit. De asemenea, urmez în prezent un program de
Master în Drept Privat, care poate fi de mare folos pe termen lung
postului la care aspir în compania dumneavostră.
Am activat ca şi stagiar la firma de avocatura______________, din
Bucureşti, între 2012- 2014, o perioada importantă pentru formarea mea
profesională.
Sper să am posibilitatea de a vorbi cu dumneavostră într-un interviu
care să îmi ofere posibilitatea de a îmi expune personal cunoștințele și
dorința de a face parte din grupul de lucru.
Rămân la dispoziția dumneavoastră pentru orice informații suplimentare
pe care le considerați necesare.
Cu deosebita stima,
SEMNĂTURA:
DATA:
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CV europas
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Capitol 3.

Tehnici de comunicare

3.1. TEHNICI DE COMUNICARE
1.a

ELEMENTE DE COMUNICARE EFICIENTĂ

Componentele comunicării eficiente
Comunicarea înseamnă ”a pune de acord”,”a fi în legătură cu”,”a fi în
relaţie cu” şi are ca instrument cuvântul .
mesaj

EMIȚĂTOR

mesaj

CANAL

RECEPTOR

EFECT

BLOCAJELE COMUNICĂRII
În funcţie de tehnica de transmitere a mesajului, poate fi :
Comunicare directă – folosind cuvântul, gestica, mimica;
Comunicare indirectă – scrieri, tipărituri, sisteme grafice, semnale
transmise prin cablu / comunicare înregistrată, prin fir, radiofonică.
Orice comunicare generează schimbări, așadar e necesar să ajustăm scopurile
și strategiile aferente.
Comunicarea are caracter ireversibil – odată transmis mesajul, nu mai
poate fi oprit în drumul lui către destinatar.

Obiectivele comunicării:

Să fim receptaţi
(auziţi, citiţi)

Să fim înţeleşi Să fim acceptaţi Să provocăm o
reacție de comportament și atitudine

„ Vorbele bune nu costă mult, însă înfăptuiesc multe. ”

45

Se impune stăpânirea anumitor aspecte tehnice ale limbajului, precum și
multitudinea de sensuri ale cuvintelor, întrebuințarea conștientă a fiecărui
element verbal, sau paraverbal, cum sunt: atitudinea, vocea, expresivitatea
gesturilor - mimica întregului corp, în general, dar mai ales a feței, toate
acestea asigurând succesul dialogului și a comunicării.
„ Alege-ți bine cuvintele pentru a te face înțeles ”
Comunicarea eficientă presupune relații umane adecvate, în care să se
țină seama de reacțiile interlocutorilor.
Comunicarea eficientă presupune respectul şi considerația materializate
în șase moduri:
1. Manierele – fără bune maniere, o societate devine insuportabilă și
imposibilă. Ele ne definesc personalitatea, ele sunt cheia succesului.
2. Limbajul (verbal) – în comunicarea verbală important este ce a înţeles
destinatarul mesajului, nu ce a dorit să comunice emiţătorul. Anumiţi
termeni trebuie explicaţi, exemplificaţi.
Cum nu există doi oameni la fel, cu atât mai puţin există doi solicitanţi de
servicii la fel, aşa încât alegerea unui limbaj şi a unei atitudini pozitive pot
asigura succesul comunicării,
confortul comunicatorului, precum şi
înţelegerea corectă a mesajului.
POZITIV
NEGATIV
Aprecieri
Umilire
Complimente sincere
Înjurături
Încurajări
Sarcasm acid
Mulțumiri
Porecle
Adevăr / Cinste
A râde de....
Convingere / Încredere
A te plânge
Simpatie
Bârfă / Răspândirea zvonurilor
Umor /a râde cu....
A țipa la....
Sfaturi / Consiliere
A flata nesincer
Împărtășirea veștilor bune
Insulte rasiale şi sexuale
Formule de întâmpinare
Minciuni / Manipulare
Sprijin
A arunca vina
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3. Respectarea regulilor
Respectând regulile înseamnă că “joci corect”, ceea ce duce spre o
activitate mai simplă, liniștită și implicit la succes. Respectând regulile,
manifești considerație și respect pentru drepturile celorlalți, fiind și o
reglementare a relațiilor interumane.
4. Atitudinea
Este esențial să învățăm să acceptăm unicitatea fiecăruia, să-i respectăm
propria alegere şi propria atitudine.
Stă in puterea noastră să trecem de la o atitudine de înfrângere și
mâhnire la una de optimism și speranță.
Tot ceea ce facem, poartă amprenta atitudinii
5. Respectul în timpul comunicarii presupune să se stimuleze ce e bun în
oameni și nu să se insiste asupra defectelor. În practică, se transpune în
ajutorarea interlocutorului să capete încredere in sine, să înțeleagă că un
mod excelent de susținere este să fie ajutat să își descopere calitațile pe
care să le poată folosi la potențial maxim. Respectul îi face pe oameni mai
buni, chiar şi doar spunându-le ”ce treabă bună ai făcut”, s-au zâmbindule.
Solicitantul, când intră în sediul instituției, vrea ajutor din partea
funcționarului ca să rezolve o anumită problemă. Se aşteaptă să găsească
aici seriozitate la persoana cu care vine în contact, tocmai din nevoia de
autoritate şi de încredere. Se aşteaptă să găsească un partener
responsabil, înțelegător, care să-i preia problema, la o soluționare rapidă.
Problemele însă nu întotdeauna pot fi rezolvate favorabil şi în acest caz
avem de-a face cu un solicitant nemulţumit. În astfel de situații, se
identifică unul dintre cele cinci tipuri de solicitanţi:
Solicitant neinformat
Solicitant apatic
Solicitant favorabil
Solicitant ostil
Solicitant (public) mixt (o combinaţie a celor de mai sus)
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Pentru a preîntâmpina nemulţumirea unora, se impune plierea
comunicării şi a atitudinii, cu condiţia ca interlocutorul să fie un fin
observator şi să stăpânească bine ,,arta conversaţiei’’ .
La sfârşitul întrevederii un efect de mare satisfacţie va avea solicitantul
când va primi din partea funcţionarului mulţumiri pentru alegerea pe care a
făcut-o când i s-a adresat, şi invers, aceleaşi sentimente le va avea şi
funcţionarul.
6. Zâmbetul desființează, topește tot ce izolează și apropie individul de
comunicarea reală cu ceilalți. Aici intervine empatia, capacitatea de a simți
ce simte celălalt, capacitatea de a controla propriile reacţii socioafective,
devenind astfel disponibil pentru celălalt, capabil de a vedea situaţia cu
ochii celuilalt. Orice întâlnire cu un solicitant de servicii nu trebuie lăsată la
voia întâmplării. Fiecare întâlnire trebuie să pornească de la un obiectiv, să
fie structurată, să aibă logică, căci în joc este imaginea funcţionarului şi
imaginea instituţiei.
Respectând aceste şase modalităţi ale comunicării eficiente, rezultatele
nu vor întârzia să apară căci se vor întruni astfel condiţiile unui funcţionar
de succes .

Sunt trei modalități pozitive de abordare:
Gândiți cu mintea deschisă – reprezintă cheia invățării şi începutul
autocunoașterii. O minte fermă este deschisă, flexibilă, disciplinată și
tenace.
Gândiți pentru voi înșivă – nu îi mai lăsaţi pe alții să gândească în locul
vostru.
Gândiți constructiv și formați-vă deprinderi folositoare. Formați-vă un
mod de viață din a gândi pozitiv și învățați să selectați informațiile.
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Conținutul verbal și argumentarea logică
Condiția de bază pentru a asigura eficiența comunicării este consistența
de conținut a mesajului. Acesta ajunge la interlocutor numai dacă este bine
organizat, structurat şi inteligibil.
În cazul unui discurs, acesta va conține unitate (ideile să corespundă cu
scopul), coerență, tranziție (trecerea de la o idee la alta să nu fie prea
bruscă), aranjare sistematică (argumentarea logică de tip deductiv).
Ascultarea activă
Ascultarea activă este ascultarea atentă, cu mintea deschisă spre ceea ce
spune celălalt, pentru a înțelege într-adevăr mesajul. Ascultarea este o
abilitate esențială pentru o comunicare eficientă, pentru îmbunătățirea
relațiilor şi o bună modalitate de culegere a informațiilor, necesare luării
unor decizii eficiente. Ajută la instaurarea unui climat de încredere pentru
că arată respect pentru cei pe care îi ascultă.
Pentru derularea în bune condiții a procesului de ascultare sunt utile
următoarele șapte acțiuni:
1. Concentrarea asupra ascultării (înlăturarea altor gânduri sau
preocupări);
2. Rezistența la factorii externi care vă distrag atenția (spațiu, timp,
zgomot etc.);
3. Crearea interesului față de ceea ce urmează să asculți;
4. Crearea de condiții favorabile pentru emitentul mesajului (zâmbetul,
gesturi şi cuvinte de politețe, contactul privirii, încuviințarea din cap
etc.);
5. Conștientizarea ideilor preconcepute față de cel care vorbește (sau
față de mesaj);
6. Controlarea emoțiilor în legatură cu cel care vorbește (sau cu mesajul
său);
7. Stabilirea scopului ascultarii.
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Ascultarea activă în 10 pași:

1.Urmărește acordul dintre limbajul nonverbal și cel verbal al
interlocutorului.
2. Concentrează-te asupra conținutului mesajului.
3. Asculți pentru a ințelege mesajul, nu pentru a pregăti răspunsul.
4. Grupează ideile pentru a depista structura mesajului astfel încât să-l
poți reține mai ușor.
5. Rezumă mental mesajul sub forma unei schițe a punctelor principale.
6. Suspendă evaluarea mesajului până la înțelegerea sa completă.
7. Ia notițe din când în când pentru a te ajuta în memorarea mesajului și
prevenirea distragerilor.
8. Nu anticipa ce vrea sa spună vorbitorul și nu termina propozițiile în locul
lui.
9. Nu adopta comportamente nonverbale care denotă nerăbdare sau
plictiseală (verificarea ceasului, căscatul, privitul în altă parte, mișcări
necontrolate etc.).
10. Folosește în mod productiv diferența dintre viteza de gândire și cea de
vorbire, pentru a identifica mesajele ascunse, ideile centrale și argumentele
aduse in sprijinul acestora.

Întrebările:
Rolul întrebărilor este de a completa cu informații suplimentare.
Există mai multe tipuri de întrebări:
Deschise – se adună mai multe informaţii
– se ia în considerare partenerul
– se creează o atmosferă deschisă
Întrebări de direcționare – indică celui întrebat răspunsul
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Bipolare – oferă doar două variante de răspuns;
–se acordă ajutor în luarea deciziei
Închise – obții informații specifice (da, nu) fără amănunte
Extinse – stimulează răspunsurile extinse, cu informații suplimentare
De completare – se cer detalii clarificatoare
Parafrazate – “forțează” pe cel întrebat să ofere informații suplimentare
Contra întrebare – se câștigă timp până la formularea răspunsului
– se obțin informații suplimentare

- Puneți întrebările în forma adecvată scopului
- Puneți întrebările pe rând
- Acodați suficient timp pentru răspuns
1.b. COMUNICAREA NON-VERBALĂ
La ce ajută cunoașterea comunicării nonverbale ?
– Îmbunătățirea relațiilor cu solicitanții de servicii, cu colegii, cu cei din jur.
– Înțelegerea mai bună a acestor persoane
– Dezvoltă abilitățile de a fi convingător

Comunicarea nonverbală se realizează prin : expresii
faciale, contact vizual și privire, gesturi, postură,
atingere, utilizarea spațiului și voce (ton, intonație,
accent) enumerate în continuare:
- O expresie facială pozitivă (deschisă, zâmbitoare);
- Contactul vizual cu interlocutorul cât mai susținut în timpul dialogului;
- O direcție a privirii strict profesională (triunghi ochi-nas);
- Poziția deschisă a corpului (fără bariere între interlocutori, fără mâini
încrucișate, iar în momentele importante ale conversației, arătând palmele
deschise);
- Postură ușor aplecată spre interlocutor – arătând astfel interes față de
acesta atunci când explică;
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- Un loc apropiat față de interlocutor (ideal la 45 – 50 cm) zona personală
fiind de 60 – 125 cm;
- Un anumit loc la masa de discuții, o voce prietenoasă, cu un ritm de
vorbire normal;
AȘA DA
Acceptare: față fericită, zâmbet,
expresie plăcută

Zâmbet, aprobarea cu capul,
contact vizual prelungit
Față serioasă sau zâmbitoare,
aprobare rapidă cu capul, mișcări
ale buzelor, deschiderea gurii,
contact prelungit vizual – chiar
insistent pentru opri vorbitorul

AȘA NU
Inacceptare: față serioasă,
încruntată, evitarea contactului
vizual, insoțit de întrebări de tip
esti sigur?
Grimase, ironie în privire
(sprâncene ridicate)
Clătinarea negativă a capului,
semn că nu este de acord, dar și
stoparea vorbitorului

Expresii faciale
Privirea – Atenție, ochii vorbesc !
Durata privirii, pentru a nu fi interpretată ca o agresiune, nu trebuie să
se prelungească .
Direcția privirii trădează gândurile: în sus – gândește la imagini; înainte
– gândește la sunete; în jos – emoții, sentimente. A privi în dreapta ( sus,
jos sau la nivel orizontal ) înseamnă a crea, a construi. A privi în stânga (
sus, jos sau la nivel orizontal ) înseamnă a retrăi imagini, stări sau
informații cunoscute.
Mărimea pupilei
se modifică în funcție de sentimentele față de
interlocutor.Adversarilor care se înfruntă, li se contractă pupilele, la fel și
celor care mint.Interesul,atracția, pofta, pot produce însă creșteri
spectaculoase ale mărimii pupilelor.
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Într-o conversație oficială se vizează în cea mai mare parte a timpului, un
loc situat în mijlocul frunții interlocutorului. O conversație amicală coboară
punctul ochit undeva între ochi și gură, iar un grad mare de intimitate îl
coboară între bărbie și ombilic.
Așadar, un contact vizual bun este asimilat unei persoane competente,
prietenoase, încrezătoare în sine, credibilă, afirmativă, pozitivă,
descurcăreață social.
În opoziție, o privire sumară asupra interlocutorului este percepută ca
fiind rece, a unei persoane pesimiste, precaută, în defensivă, imatură,
supusă, docilă, indiferentă, hipersensibilă.
Gestica
Limbajul gesturilor este diferit de la o țară la alta. În multe țări este
considerată nepoliticoasă utilizarea excesivă a gesturilor, pe când italienii
sunt considerați comunicativi şi pasionali.
Brațe deschise – sinceritate, acceptare.
Strângerea pumnilor– denotă ostilitate și mânie sau într-un alt context,
determinare, solidaritate, stres.
Gestul de a arăta cu degetul este considerat nepoliticos la noi, pe când în
Statele Unite ale Americii de indicare, iar în Thailanda este chiar insultă.
Încrucişatul picioarelor la americani este un gest de relaxare, mișcări largi,
fără rețineri ale picioarelor, chiar și atunci când le pune pe masă, (control
total asupra situației) pe când europenii sunt foarte atenți la poziția finală,
controlați (formalitate, competiție, tensiune). Diferit este interpretat gestul
bărbaților față de cel al femeilor. Bâțâitul picioarelor trădează plictiseală,
nerăbdare, stres.
Mâna la gură– surpriză, iar acoperirea gurii
cu mâna – ascunde ceva, nervozitate.
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Capul sprijinit în palmă semnifică plictiseală, dar palma
(degetele) pe obraz, denotă interes extrem.
Mâinile la spate pot exprima superioritate sau încercare
de autocontrol.

Comportați-vă natural în ceea ce privește gesturile!
De evitat :
Frământarea mâinilor;
Mâinile în buzunar;
Mâinile la spate;
Mâinile unite;
Brațele încrucișate;
Mâinile atârnate.
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Poziții înclinate
ale capului
Înclinarea înainte
= ascultare atentă
O aplecare mai
accentuată =
amenințare
Înclinare înapoi =
evaluare critică

Înclinare lateral
stânga = gândire
logică,
sistematică,
materială

Postura
Posturi ale
Posturi ale
brațelor
corpului
Deschisă =
Aplecare
comunicare fără
înainte =
restricții
atenție,
interes, dar și
amenințare
Închisă =
Aplecare
dezacord, teamă,
lateral =
lipsă de încredere evaluare,
în mesajele
teamă,
primite sau cele
nesiguranță
emise, frig,
dezgust și alte
inconveniente
Pe mijloc =
Aplecare spre
atitudine agresivă, înapoi =
dorință de
plictiseală,
dominare
detașare

Posturi ale
picioarelor
Întinse =
normalitate,
destindere

Postură deschisă,
genunchii relaxați
= comunicare
liberă acceptare

Postură închisă
picior peste picior
= stabilitate,
evaluare a
situației, moment
de pauză,
blocarea
comunicării,
nevoie de
relaxare,
plictiseală sau
refuzul de a
continua discuția

Înclinare lateral
dreapta = gândire
emoțională

55

INTERESUL
AȘA DA
Contact vizual, picioarele în
postură relaxată
Aplecare ușoară a capului spre
interlocutor
În poziția picior peste picior,
genunchiul piciorului de sprijin
este îndreptat spre persoana
simpatizată

PLICTISEALA, LIPSA DE INTERES
AȘA NU
Cap greoi (care trebuie eventual
sprijinit cu mâna)
Poziția aplecată înapoi (sprijinită), cu
picioarele încrucișate
Cap întors în altă direcție (lipsă de
atenție și reducere a prezenței)

Mișcări auto-regizate (joc cu obiecte)
Utilizarea spaţiului
Teritoriul personal se împarte în 4 zone: zona intimă, personală, socială și
publică.
Zona intimă are două sub-zone:
- 0 – 45 cm este pentru prietenii apropiați sau parteneri.
- 45 – 60 cm este zona coversațiilor prietenești.
Zona personală (60 – 125 cm) este zona în care se desfașoară relațiile de
comunicare.
Zona socială (1,25 – 3,60 m) zona relațiilor de serviciu.
Zona publică este cea peste 3,60m în adunări publice, față de prezidiu, pe
stradă.
În funcție de gradul de intimitate
Funcțional-profesională (atingerea doctorului )
Socială de politețe ( strângerea mâinii)
Prietenoasă (atingerea ușoară a brațului / mâinii / umărului interlocutorului
în timpul unei conversații)
De dragoste (ținutul de mână al partenerei/partenerului)
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1.c. COMUNICAREA PARAVERBALĂ (para- mai mult decât verbală)
Vocea
În funcție de volumul vocii, tonalitatea (înălțimea), ritmul şi pauzele,
accentul şi pronunția, putem obține atenție, interes, cooperare, respect,
promisiuni.
Recomandabil să se folosească:
- voce prietenoasă
- voce caldă
- voce energetică
- voce adâncă
- voce profesională
- comunicare folosind un limbaj prietenos
Volumul
Asigurați-vă că vorbiți suficient de tare pentru a fi auziți cu ușurință;
Nu forțați vocea pentru a obține volum. Folosiți respirația din
stomac/diafragmă;
Folosiți volumul pentru a evita monotonia, pentru a sublinia unele
elemente;
Ritmul
Folosiți ritmul
o prezentare mai dinamică dar nu aglomerată;
pentru:
o prezentare clară dar nu plictisitoare;
a evita monotonia, pentru sublinieri;
Pauzele
Sunt necesare pentru asimilarea elementelor importante;
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Tonalitatea
O voce mai joasă, caldă, oferă mai multă autoritate și control;
Este important nivelul vocii;
Schimbați tonalitatea pentru a sparge monotonia;
Tonalitățile diferite contribuie la sublinierea punctelor extrem de important.
1.d. METACOMUNICARE
Metacomunicarea este dincolo de cuvinte, este forma de comunicare
nonverbală ce completează comunicarea verbală constând în gestică,
mimică, limbajul corpului (descrise mai sus). Multitudinea de mesaje la fel
de expresive precum cuvintele este prezentată şi prin ridicatul din umeri,
ieşirea bruscă dintr-o încăpere, trântitul uşii sau al obiectelor, felul în care
stăm, mergem, hainele pe care le purtăm, sau locul de muncă pe care îl
avem. Toate acestea comunică idei şi formează conceptul de
metacomunicare. Sunt gesturi cu care ne obişnuim, reacţii de care nu ne
dăm seama, dar care sunt evidente pentru cei din jur.
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3.2. COMUNICAREA INSTITUȚIONALĂ
Cadrul comunicării instituționale presupune rezolvarea problemelor prin
identificarea soluțiilor într-un climat comunicațional bazat pe creativitate,
respect, empatie, atitudine.
Persoanele implicate în procesul de luare a deciziilor
doresc: să simtă respect;
să se simtă în siguranță;
să se simtă libere să își exprime ideile;
să se simtă sprijinite în găsirea unor idei creative și practice
în același timp.
Un rezultat satisfăcător se obține cooperând nu concurând, fără
presupuneri (deoarece nu putem ști ce gândește cealaltă persoană), o
bună cunoaștere a scopului, prin atitudine și exprimare pozitivă.
2.a Comunicarea formală și informală
Canalele formale – reprezintă sistemul canalelor ierarhice dintr-o
instituție
Canalele informale – stabilite pe relații de prietenie, preferințe, interes
profesional.
Canalele de comunicare au un suport tehnic reprezentate de diverse
mijloace tehnice: telefon, fax, calculator, telex, mijloace audio-video.
Comunicarea formală este constituită din multitudinea de gesturi, mesaje
verbale, nonverbale, scrise. Acestea sunt, de obicei, înregistrate și păstrate
în evidențele instituției sub forma rapoartelor, evidențe financiare, inventar,
politicile instituției, descrierile posturilor, activitatea în totalitatea ei. Are loc
de obicei pe orizontală, se creează un sistem ordonat pentru superiori și
pentru subordonați. Rețeaua ideală este cea care conține canalele de
comunicare de jos în sus , de sus în jos și pe orizontală.
Când există sincope la unul din departamente prin lipsa de comunicare,
sau ineficiența acesteia, feedback-ul are de suferit. Pot apărea
dezinformarea intenționată şi alte disfuncționalități.
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Comunicarea formală este completată de comunicarea informală şi poate
constitui chiar o sursă de inovație pentru cea dintâi, un avantaj în
momentele de restructurare a instituției.
Comunicarea informală este alcătuită din numărul mare de mesaje și
informații, păreri si expresii ale angajaților, din necesități zilnice. Angajații
își comunică adesea opiniile, atitudinile, speranțele și ambițiile, bucuriile,
ostilitățile și supărările, pe canale create spontan.
Este de dorit o funcționare eficientă a canalelor oficiale și a fluxului de
informații oficiale în permanență, pentru a contracara efectul informațiilor
inexacte, a zvonurilor pe canale informale.
Promovarea comunicării neoficiale reduce riscurile legate de conflictele
de muncă, exces de formalism, contrapunere.
2.b Comunicarea interpersonală
Relațiile de comunicare devin raporturi între persoane, iar tipul de
comunicare specific în relațiile interpersonale este conversația. Conversația
este tipul de comunicare mai puțin formală, liberă, mai ușoară.
Conversația nu începe niciodată negativ, nici abrupt. Trebuie
spus mai degrabă ceva comun, decât foarte inteligent (ex.
comentarii la propria persoană) sau la noi înșine, poate chiar cu
o autoironie, care are darul deschiderii conversației.
Pune-l pe celălalt în prim plan. Trebuie început încet, cu teme neutre
(despre vreme, ceea ce se bea, manâncă).
Temele să fie de interes general, fără ironii sau aluzii.
Începeți cu întrebări (dar nu prea generale, stereotipe, repetate, clișee).
Nu uitați: cine pune întrebările dirijează conversația. Lăsați-vă
partenerul să vorbească în voie și ascultați-l cu interes. Astfel își va aminti
că a avut o discuție interesantă.
Fiecare persoană are filtre unice de receptare – emițătorul trebuie să fie
flexibil în comunicare să se adapteze diferitelor situații în care se poate
afla, astfel încât receptorul să poată depăși barierele de percepere a
mesajului.
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2.c Comunicarea intraorganizațională
Acestui tip de comunicare i se poate face o mai bună prezentare
răspunzând la următoarele întrebări:

1. Este influențată eficiența muncii de felul cum se comunică ?
În instituțiile publice unde se prestează servicii de interes public și în
interiorul căreia o echipă a funcționarilor publici care se ajută reciproc, care
se înțeleg și invață împreună, pot reprezenta un puternic remediu
împotriva eșecului. Mai adăugăm aici o comunicare interactivă în cadrul
organizației, o bună informare, un schimb continuu de mesaje – acestea
sunt ingredientele unei bune comunicări atât pe verticală, ascendent și
descendent cât și pe orizontală.

Când managerii publici, nu folosesc cele mai adecvate politici:
- vitalitatea organizației scade
- potențialul uman nu este fructificat corespunzător
- este limitată libertatea de acțiune a angajaților
- le este reprimată creativitatea și personalitatea
Setul de reguli trebuie conceput și aplicat în așa fel încât să nu
îngrădească nici inițiativa, nici creativitatea lucrătorilor.
Așadar, eficiența muncii este influențată pozitiv, atunci când este
asigurată circulația informațiilor în mod corect și suficient, ori de câte ori
situația o impune.

2. Comportamentul funcționarului este influențat de structura
organizatorică a instituției?
Dacă există o bună comunicare, iar persoana nu se simte constrânsă,
atunci vorbim despre un funcționar activ, cu angajament și determinare
pentru acceptarea responsabilităților.
Deficitul de comunicare rezultă din absența ascultării reale între factorii
procesului de comunicare.
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Funcțiile

control

– să clarifice responsabilitățile,
autoritatea
comunicării informare – să furnizeze baza deciziilor
coordonare – să facă posibilă acțiunea comună
într-o
eficientă
motivare – să stimuleze cooperarea și implicarea
organizație
în realizarea obiectivelor
emoțională – să permită exprimarea trăirilor,
sentimentelor
În interiorul organizației comunicarea se realizează atât interpersonal
cât și intraorganizațional (între subunități ale aceleași organizații) și
extraorganizațional – cu persoane sau organizații din afara instituției.
Fiecare dintre aceste niveluri are grade diferite și presupune restricții
legate de rolurile organizaționale (superior/subordonat) în cadrul
compartimentelor de decizie (execuție) cu norme specifice.
2.d Comunicarea interorganizațională
Într-un „set organizaţional” intră organizații legal independente,
autonome, generând feedback și interdependență competitivă, având la
bază forme de cooperare și negociere.
Dependențele organizațiilor pot fi în legătură cu disponibilitatea
resurselor precum: finanțele, autoritatea, legitimitatea, informația. Există,
de exemplu, organizații intermediare care asigură legătura între membrii
lor și Guvern.

Probleme apar datorită:
absenței unei viziuni comune și când în domeniu își fac loc
adevărate bătălii;
absenței informațiilor clare și a comunicării dintre părțile
managementului;
absenței încrederii în mecanismul de control pentru dezvoltarea
alianței ulterioare;
neclarității motivelor colaborării reciproce dintre parteneri poate
duce la neîncredere.
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3.3 CONDUITA FAŢĂ DE PERSOANELE DIFICILE

Există un număr ridicat de tipologii general acceptate în mediul academic,
dar acest Ghid va aborda cele mai des întâlnite 11 tipologii ale persoanelor
dificile cu care relaţionăm în familie, în societate, la locul de muncă.
Avem datoria să ajutăm, să corectăm, să atenţionăm, pentru a evita
evoluţii nedorite în comunicare (ca sa nu se inteleaga ca abordam teme de
evolutie sociala). Este posibil acest lucru, doar dacă avem capacitatea de a
descifra corect emoţiile semnalate de expresia facială, precum şi
elementele de limbaj nonverbal, detalii
pe care prezentul Ghid de
Comunicare ni le oferă.
Este necesar să recunoaștem, în același timp, existența acestor tipologii
ale personalităţilor descrise mai jos printre noi sau chiar în noi. Așadar
avem nevoie de informațiile respective, pentru a ne ajuta, sau pentru a fi
de ajutor celor de lângă noi, pentru a avea o atitudine corespunzătoare și
rezultate conform așteptărilor. Vom detalia în continuare căteva direcții de
conduită față de acestea.
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a.Personalitatea anxioasă
Caracteristici:
Face anticipări riscante, înfricoşătoare chiar, acordă o atenție exagerată
riscurilor, tensiune pentru sine sau pentru cei apropiaţi.
Este persoana deţinătoare al unui „pseudo radar” ce detectează incidente,
catastrofe.
Vrea să controleze tot (de altfel bine intenţionat) pentru a putea
preîntâmpina şi, astfel, se naşte tensiunea, istovirea, suferinţa, atacurile de
panică, tulburările obsesionale.
Anxietatea are la origine mai ales ereditatea, mediul (despărţiri, decese,
mutări, schimbarea profesiei, toate succedate rapid).
Conduita recomandabilă
Să le inspirați încredere
Să îl ajutați să se detașeze
Să practicați un umor binevoitor
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De evitat !
Să vă lăsați subjugați, implicați
Să îl luați prin surprindere
Să îi împărtășiți propriile voastre
neliniști (îi tulburați mai tare)
Să abordați subiecte de
conversație penibile

b. Personalitatea paranoică
Caracteristici:
Bănuitor, suspicios, supraprotector cu persoana sa în raport cu ceilalţi,
interpretează ostil unele evenimente / acţiuni, în mai toate sferele
existenţei sale.
Pune la îndoială loialitatea altora, chiar a celor apropiaţi, sunt preocupaţi de
propriile drepturi, gata oricând de represalii disproporţionate.
Rigid – se manifestă raţional şi rece, rezistând oricăror argumente ce vin
din partea celorlalţi. Îi este greu să manifeste tendinţe ori emoţii pozitive,
lipsit de simţul umorului.
Consideră că lumea este un loc primejdios. Orice uşoară atingere a
persoanei sale declanşază „sistemul de alarmă”.
Se simte uşurat când identifică un duşman, astfel confirmându-i-se
convingerea despre lume.
Paranoicii sunt asemenea dictatorilor care îşi supun poporul la supravegheri
poliţieneşti de teamă să nu fie răsturnaţi de la putere.
Conduita recomandabilă
De evitat !
Adresați-vă ferm, clar, limpede, Să
lăsați
neînţelegerile
nu lăsați loc interpretărilor
neclarificate
Să
fiți
de
o
politețe Să îi atacați imaginea pe care o
”reglementară”
au despre sine
Să mențineți un contact regulat, Să comiteți greșeli - paranoicul va
sau te separi definitiv
vâna orice slăbiciune
Să faceți referiri la legi și reguli
Să îl bârfiți, este riscant
Să îi lasați unele mici victorii
Să abordați subiecte sensibile
Să cautați aliați în altă parte
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c. Personalitatea histrionică
Caracteristici:
Este persoana cu emoţii variabile, pe care deseori le dramatizează atragând
atenţia celorlalţi printr-un comportament teatral. Caută cu predilecţie
afecţiunea propriului anturaj.
Discursurile sale adesea sunt presărate de impresii lipsite de substanţă, de
precizie, de detalii, cu o capacitate scăzută de autoobservaţie.
Idealizează sau depreciază excesiv persoanele din jurul său. Îşi foloseşte
toate armele din dotare, pentru a atrage admiraţia, dar şi ajutorul, dând
impresia că este permanent neajutorată.
Îşi exteriorizează emoţiile într-un fel dramatic şi teatral, asemenea
avocaţilor, oamenilor politici, celor din mass-media. Sunt histrionici atunci
când vor să capteze atenţia.
Conduita recomandabilă
Acceptați-i
exagerările
și
dramatismul monosilabic
Acceptați histrionismul lui
Arătați-i interes în momentele de
normalitate
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De evitat !
Să vă amuzați pe seama lui
Ironizarea
Să vă lăsați impresionați de
tentativele de seducție
Să vă lăsați prea tare înduioșați
de comportamentul infantil și
emotivitatea acestuia

d. Personalitatea obsesională
Caracteristici:
Perfecţionism: este exagerat de atent la detalii, proceduri, reguli şi la
organizare, adesea în detrimentul rezultatului final.
Obstinaţie: încăpăţânat, înverşunat ca lucrurile să iasă aşa cum le-a
conceput, respectându-și totuşi regulile. Rezervat în relaţiile cu ceilalţi: îşi
exteriorizează cu greu emoţiile pozitive, adesea formal, glacial, timid.
Nehotărât: ia decizii după îndelungi analize, de teama de a nu greşi,
tergiversează lucrurile şi cugetă exagerat de mult.
Riguros moral: este extrem de conştiincios şi scrupulos.
O personalitate obsesională temperată, ar putea fi un ingredient preţios
într-un colectiv, căci el va garanta calitatea produsului.
Conduita recomandabilă
Să îi respectați nevoia de a
prevedea și organiza totul
Nu îi place imprevizibilul și
nici să improvizeze
Când merge prea departe,
criticați-l precis și motivat
Să fiți de încredere, să vă
respectați promisiunile
Să îl faceți să descopere bucuriile
destinderii şi mici glume

De evitat !
Să îl ironizați din cauza maniilor
Să vă lăsați antrenați prea
departe în sistemul lui
Să îl copleșiți cu prea multă
afecțiune sau cu daruri
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e. Personalitatea narcisică
Caracteristici:
Narcisicii au o atitudine veşnic schimbătoare, nu admit să fie contrazişi,
criticaţi, manifestă permanent nevoia să fie flataţi, au un aer încrezător şi o
foarte bună părere despre sine, capricioşi, pretenţioşi, adesea uimesc cu
aplombul lor.
Vor ca ceilalţi să îi admire, să recunoască faptul că sunt persoane
excepţionale, sunt extrem de preocupaţi de înfăţişarea şi vestimentaţia lor,
să arate în cea mai bună formă pentru a se putea situa deasupra oamenilor
de rând, sunt centrați pe propriile lor ambiţii.
Au un comportament manipulant, lipsit de sinceritate, pentru a îşi atinge
scopurile şi a îi exploata cât mai bine pe cei din jur.
Se aşteaptă la atenţii şi privilegii, fără să fie apăsaţi de sentimentul
reciprocităţii. Când nu le primesc, devin furibunzi.
Dacă persoana narcisică are şi talent şi şarm este mai uşor de acceptat. În
caz contrar poate stârni ranchiună, demotivaţie, depresii, izolare.

Complimentaţi persoana

narcisică

pentru

reuşită,

felicitaţi-o pentru vestimentaţie, pentru ieşirea publică
etc. dar să o faceţi sincer, pentru că cei inteligenţi
disting complimentul de linguşeală.
Narcisicul are tendințe de snobism aşa că fiţi atenţi la
convenienţe.
Explicaţi-i reacţiile celorlalţi, precum şi punctele de vedere diferite pe care
le pot avea, ori de câte ori se plânge de ingratitudine, răutate, abuz, lipsă
de consideraţie.
Represaliile fac loc altor represalii, aşadar, nu le aduceţi critici decât atunci
când este absolut necesar şi fiţi extrem de precişi, alternând cu
complimentele.
Invidia îl roade chiar şi atunci când este vorba de un privilegiu pentru care
nu a fost vreo competiţie. Toate bucuriile celor din jur îl vor face să sufere
şi, astfel, relaţiile se vor deteriora.
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Conduita recomandabilă
Nu contraziceți, nu afișați
ostilitate, nu vă opuneți
Faceți complimente de tipul
”sunteți cel mai bun”

De evitat !
Să faceți favoruri
Să
nu
vă
așteptați
la
recunoștință, are impresia că i
se cuvine totul

Atenție la tentative de manipulare
Recunoașteți succesele

f. Personalitatea schizoidă
Caracteristici:
A nu se confunda cu schizofrenia, care este o maladie şi unde nu poate fi
vorba de o tipologie a unei personalităţi. „ Schizoid ” nu înseamnă câtuşi de
puţin schizofren, chiar dacă ambele cuvinte au aceeaşi rădăcină greacă,
„schizo” însemnând „ rupt”, cu sensul „ rupt de lume ”.
Înclinaţie pronunţată spre singurătate, nu-şi exteriorizează sentimentele,
preferă mai cu seamă activităţi solitare.
Nu caută compania celorlalţi.
Adesea pare a fi impasibilă, detaşată, greu de desluşit.
Pare să fie indiferentă la elogiile sau criticile celorlalţi.
Are puţini prieteni apropiaţi, deseori chiar din cercul familial, au un apetit
scăzut pentru contacte. Scumpi la vorbă şi nepăsători la admiraţia femeilor
/ bărbaţilor şi a mulţimii.
Este indiferent la reacţiile celorlalţi, atât în împrejurări prietenoase (seri cu
prietenii), cât şi în situaţii conflictuale.
De cele mai multe ori, sunt excelenţi experţi în meseria lor de care sunt
absorbiţi.
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Viaţa noastră profesională şi sentimentală depinde de propria
capacitate de a comunica cât mai bine cu ceilalţi. Persoana
schizoidă apreciată pentru calităţile sale tehnice este
promovată, i se atribuie şi responsabilităţi manageriale. În
funcţii neadecvate personalităţii sale, schizoidul suferă,
dezamăgeşte, iar rezultatele sunt proaste, atât pentru el, cât şi
pentru firmă.
De noi depinde să nu izolăm din punct de vedere afectiv şi social aceste
persoane, iar în plan profesional să nu le lăsăm uitate în posturi
neînsemnate.
Gândirea schizoizilor este amplă şi originală, tocmai pentru că ei apelează
la visare şi la imaginaţie, iar sensibilitatea lor, deşi uşor în „contratimp ”,
poate dezvălui uneori comori de prospeţime şi poezie (de reformulat mai
putin plastic, poate ceva de tipul: „idei originale si inovatoare” sau
„elemente poetice chiar si in teme mai putin artistice”.
Conduita recomandabilă
Să îi respectați tăcerea și
nevoia de singurătate
Să îl puneți în situații
convenabile
Să îi observați lumea
interioară
Să îi apreciați calitățile
ascunse
Să fiți sinceri și prietenoși
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De evitat !
Să le cereți să manifeste emoții
puternice
Să îl obligați la prea multă
conversație
Să îl lăsați să se izoleze
complet

g. Personalitatea depresivă
Caracteristici:
Stăpânit de pesimism, văzând numai orizonturi sumbre, pline de riscuri.
Dispoziţie tristă şi posacă fără vreo justificare, deşi este scrupulos, vrednic,
cu o viaţă austeră.
Lipsit de plăcerea unor activităţi agreabile sau evenimente fericite.
Nutreşte sentimente de incapacitate, inaptitudine, culpabilitate şi nu se
simte „la înălţime”, are permanent sentimentul vulnerabilităţii.
Autodevalorizare, stimă de sine redusă, îşi refuză orice plăcere.
Conduita recomandabilă
Prin întrebări, atrageţi-i atenţia
asupra laturii pozitive a oricărei
situaţii
Antrenaţi-l în activităţi agreabile,
pe măsura lui, nu în cele care îi
depăşesc potenţialul
Nu îl abandonați pe principiul: „la
urma urmei să facă ce vrea”- este
dăunător

De evitat !
Să
îi
spuneţi:
„Trezeştete!”,”Adună-te!”, ”Dacă vrei,
poţi!”
Să li se facă morală: „N-ai deloc
voinţă!”, ”Nu-i bine că vezi totul
în negru”
Să vă lăsaţi târâţi în „lumea”(ca
este sensul figurativ) lui, a
depresivului
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h. Personalitatea dependentă
Caracteristici:
Personalitatea dependentă manifestă o permanentă nevoie de a fi ajutat şi
susţinut de ceilalţi:
Este nehotărât şi reticent,(fara virgula) când este vorba să ia singur decizii.
De multe ori îi lasă pe ceilalţi să ia în numele lui decizii importante.
Nu are iniţiative, preferând să îi urmeze pe ceilalţi, considerându-i mult mai
puternici.
Esenţial este să te agăţi cât poţi de bine de cei puternici.(nu cred ca e bine
sa scriem noi asta, poate fi interpretat din punc de vedere al institutiei)
Nu îi place să fie singur, ori să facă singur anumite activităţi fiind un
„abonat” la rolurile secundare.
Conduita recomandabilă
Lăudaţi-i iniţiativele, chiar
dacă rezultatul nu este la
înalţime, lăudaţi-i încercările şi
strădaniile
Nu şovăiţi să îi cereţi voi înşivă
sfatul şi ajutorul
Ajutaţi-l
să
îşi
multiplice
activităţile
Nu luaţi deciziile în locul lui
Nu îl respingeţi, dar nici nu îl
păstraţi tot timpul pe aproape
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De evitat !
Să îi săriţi în ajutor ori de câte
ori este în impas

Să îi criticaţi făţiş iniţiativele
chiar dacă nu sunt bune
Să îl abandonaţi cu desăvârşire
să se descurce singur
Să îi permiteţi să vă cumpere
bunăvoinţa
Să îl lăsaţi să vă invadeze

i. Personalitatea Pasiv-Agresivă
Caracteristici:
Caracterizat de o intoleranță la ordine şi la orice formă de autoritate, la
faptul de a fi subordonat, dar nu deschis, ci într-un mod ocolit, uneori chiar
instigându-i pe ceilalți împotriva autorității.
Manifestă rezistență la exigențele celorlalți.
Discută excesiv de mult ordinele, îi critică pe reprezentanții autorității.
Sunt convinşi că majoritatea șefilor sunt niște incompetenți și nici nu își
merită funcția.
Întârzie lucrurile, este intenționat ineficient, stă îmbufnat, ”uită” anumite
lucruri, se plânge că este neînțeles, ori desconsiderat, sau că este rău
tratat.
Deviza lui este: ”dacă spui ce gândești, riști prea mult” sau ”a te supune
este o adevărată înfrângere”.
Conduita recomandabilă
Să fiți amabili !
Să îi cereți părerea
Să îi reamintiți regulile jocului

De evitat !
Să vă prefaceți că nu ați
remarcat împotrivirea
Să îl criticați asemenea unui
părinte
Să vă lăsați antrenați în jocul
represaliilor reciproce

Să îl ajutați să se exprime direct
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j. Personalitatea Evitantă
Caracteristici :
Are o stimă de sine redusă, își subestimează capacitățile și reușitele.
Teama exagerată de eșec și de respingere îl determină să se mulțumească
cu puțin.
Criticile și ironiile îl înspăimântă, îi e teamă de ridicol sau de jigniri.
Evită relațiile cu ceilalți dacă nu e convins de bunăvoința lor.
Fobii sociale, vulnerabilitate, anxietate.
Conduita recomandabilă
Să i se ofere obiective de
dificultate progresivă
Să i se arate că opinia lui
contează
Să i se dea de înțeles că îl
poate contrazice și pe șef
Dacă a greșit, să i se facă mai
întâi un elogiu mai general, abia
apoi să fie criticat
Să fie constant asigurat
de sprijinul celorlalți
Să i se recomande un
specialist pentru consultare acolo
unde e cazul
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De evitat !
Să i se adreseze ironii
Să fie enervat
Să fie lăsat să-și asume
toate muncile ingrate
Să fie lăsat să se sacrifice
pentru a cumpăra bunăvoința
celorlalți
Să fie exploatat
Să fie respins

k. Personalitatea de tip A
Caracteristici:
Permanent în cursă cu timpul, veșnic grăbit, în alertă, îngrijorat.
Cu un simț al competiției înnăscut.
Muncește enorm, pune suflet în tot ce face, este profund implicat.
Vrea să aibă orice situație sub control.
Face totul în timp alert.
Acest tip de personalitate poate fi dificil pentru colaboratori, pentru familie
dar și pentru sine.
Avantajele tipuluiA
Implicat în acțiune
Productiv
Ambițios
Combativ
Apreciat pentru munca lui
Mobilizator
Energic
Promovare rapidă

Ricurile tipuluiA
Exces de implicare
Îi este greu să mai „slăbească” ritmul
Sacrifică viața de familie
Excesiv de conflictual
Antipatizat pentru autoritarismul lui
Descurajant pentru ceilalți
Stresul excesiv îi provoacă probleme
de sănătate
Riscă să stagneze din exces de
implicare

Carieră reușită
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Capitol 4. Comunicare cu categorii de persoane defavorizate
4.1 Categorii de persoane defavorizate

Creșterea ocupării forței de muncă și combaterea sărăciei și exlcuziunii
sociale constituie obiective principale ale Strategiei Europa 2020. Atingerea
acestor obiective este strâns legată de implementarea unor politici publice
pentru grupurile defavorizate, adică acele categorii de persoane care fie se
află pe o poziție de inegalitate în raport cu majoritatea cetățenilor din
cauza diferențelor socio-economice, fie se confruntă cu un comportament
de respingere și marginalizare din partea celorlalți.
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Legea 61/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000
privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
definește categoria defavorizată și consacră măsurile pozitive ca fiind
acțiuni pentru protecția persoanelor aparținând unei categorii defavorizate.
Conform Legii cadru a asistenţei sociale nr. 292/2011, grupul vulnerabil
desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a îşi pierde capacitatea
de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală,
dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii
care conduc la vulnerabilitate economică şi socială.
În funcţie de documentul legislativ şi aspectul economic sau social pe care
acesta îl reglemetează, sunt identificate o multitudine de grupuri în
dificultate ori în situaţie de risc de marginalizare sau excluziune socială.
Fiecare dintre acestea s-a aflat ca grup ţintă în multe strategii şi planuri
naţionale. Cu toate acestea, se plasează în continuare în sfera persoanelor
care se confruntă cu sărăcia şi/sau excluziunea socială.
Din grupurile vulnerabile fac parte următoarele categorii de persoane
aflate în situaţii de dificultate economică şi socială şi/sau în risc de
excluziune socială:
-persoane cu dizabilităţi fizice şi/sau mentale;
-persoane provenind din familii numeroase (cu mulţi copii) sau
monoparentale;
-persoane fără educaţie sau pregătire profesională;
-persoane toxico-dependente, după efectuarea tratamentului de
dezintoxicare;
-victime ale violenţei în familie;
-persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială;
-imigranţi, refugiaţi;
-persoanele beneficiare de ajutor social potrivit prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare;
-persoane vârstnice definite în conformitate cu prevederile art. 6, lit. b) din
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011;
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-persoane care au depăşit vârsta de 50 de ani şi nu beneficiază de
prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare, dar nici a altei legi de protecţie
socială;
-persoane care trăiesc în comunităţi izolate;
-persoane de etnie romă;
-victime ale traficului de persoane;
-persoane afectate de boli ocupaţionale;
-tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a
copilului;
-persoane eliberate din detenţie;
-persoane fără adăpost;
-şomeri de lungă durată, înregistraţi la Agenţiile pentru Ocuparea Forţei de
Muncă.
Prezentul ghid urmăreşte în acest capitol definirea unor categorii de
persoane defavorizate de pe piaţa muncii, respectiv persoanele care provin
din centrele de plasament, persoanele de etnie romă şi persoane cu
dizabilităţi, precum şi specificul comunicării eficiente cu acestea.

4.2 Contextul național şi european al integrării pentru categorii de
persoane defavorizate
În contextul Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2007
– 2013, precum şi în contextul celei pentru următoarea perioadă, respectiv
2014-2020, datorită deficitului general de locuri de muncă înregistrat pe
piața muncii, grupurile dezavantajate şi cu risc de marginalizare socială și
excludere socio-profesională – cum este cazul cetățenilor români de etnie
romă sau al persoanelor cu dizabilități, al tinerilor care părăsesc instituțiile
de protecție socială, precum și alte categorii de persoane defavorizate –
sunt supuse unui decalaj în raport cu restul populației în privința
oportunităților de a găsi un loc de muncă.
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În continuare vom detalia o serie de aspecte pentru fiecare dintre cele trei
categorii majore pe care le abordează acest Ghid. Deşi textul este rezultatul
unui amplu proces de cercetare şi identificare a celor mai noi date şi studii,
trebuie ținut cont că demografia, precum şi analiza pieței muncii şi a celei
seviciilor sociale, sunt ştiinte ce lucrează cu date permanent dinamice. De
aceea, orice analiză ulterioară trebuie să țină cont de contextul actual al
acestui Ghid şi de diversele schimbări ulterioare.

P ersoanele care provin din centrele de plasam ent
Tinerii care părăsesc sistemul instituționalizat din domeniul protecției
copilului reprezintă una dintre categoriile problematice şi vulnerabile din
România, extrem de expusă riscului de excluziune socială.
Din perspectiva strategiilor naționale pentru tineret și a legislației în
domeniul marginalizării sociale, tineri proveniţi din centrele de plasament şi
din centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate
şi al organismelor private autorizate în domeniul protecţiei copiilor fac parte
din categoria tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 25 ani aflaţi în
dificultate şi confruntaţi cu riscul excluderii profesionale ca urmare a
consecințelor instituționalizării asupra formării lor ca indivizi și a capacității
lor de intregrare socio-profesională.
Această categorie de tineri defavorizați este alcătuită din tinerii care:
- au beneficiat de o măsură de protecţie specială, fie ocrotire din partea
unui serviciu rezidenţial, fie o formă de ocrotire familială;
- au dobândit capacitate deplină de exerciţiu;
-nu au posibilitatea revenirii în propria familie;
- nu mai beneficiază de alte măsuri de protecţie din partea statului.
La împlinirea vârstei de 18 ani, dacă tinerii nu îşi continuă studiile,
obligaţiile sistemului legal de ocrotire a copilului încetează, ei trebuind să îşi
asume responsabilităţile vieţii adulte. Marea majoritatea a lor nu găsesc
sprijin în familie şi sunt puşi în situaţia de a îşi asigura singuri toate
condiţiile necesare unui trai decent (un spaţiu de locuit, hrană,
îmbrăcăminte, acces la servicii medicale şi la oportuniţăţi de petrecere a
timpului liber). Adesea fie nu ştiu să practice o meserie, fie au calificări care
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nu sunt cerute pe piaţa muncii, fie manifestă o slabă cunoaştere a
meseriilor pentru care au fost calificaţi.
Un număr impresionant de tineri, aproximativ 5000, părăsesc anual
instituțiile de plasament în care au fost crescuți, fiind vulnerabili şi expuşi
riscului de sărăcie şi/sau de excluziune socială 1
Au existat eforturi susținute de reformare a sistemului de protecție a
copilului începând chiar cu anul 1997, dar şi o atenției sporită şi, mai ales,
o implicare din ce în ce mai accentuată a sectorului non-guvernamental,
organizațiilor internaționale, a cercetătorilor și a întregii colectivități. Ca
rezultat, numărul de copii protejați în servicii de tip rezidențial (centre de
plasament publice și private) a continuat să scadă în perioada 2008 – 2013
de la 25.114 existenți în 2007 la 22.124 existenți în 2013, motivat şi de
faptul că au fost găsite soluţii alternative, una dintre ele fiind plasamentul
familial, prin angajarea de asistenţi maternali profesionişti.
Efectele crizei economice asupra familiilor celor mai vulnerabile și lipsa
unui sistem eficient de prevenire a separării copilului de familie a continuat
totuşi să pună presiuni asupra sistemului de protecție specială a copilului,
iar primele semnale au apărut din 2011 când a fost înregistrată o ușoară
creștere a numărului de copii din centre de plasament, tendință menținută
și în următorii doi ani, în paralel cu scăderea numărului de copii protejați în
servicii de tip familial. Astfel, numărul copiilor cu vârsta sub 3 ani, deși s-au
făcut şi se fac eforturi pentru evitarea instituționalizării acestora, a ajuns în
anul 2013 la 723 comparativ cu doar 605 în anul 2007.
Mai mult, numărul copiilor plasați la asistenţi maternali profesionişti, rude
până la gradul IV sau la alte familii, a înregistrat o scădere semnificativă în
ultimii 7 ani, accentuată în cazul copiilor aflați în îngrijirea rudelor (25 %)
comparativ cu cei aflați în îngrijirea asistenților maternali (7 %).

1

Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret 2014-2020, conform Raportului
documentar în cadrul consultărilor coordonate de MFE pentru elaborarea Acordului de
Parteneriat
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Anul 2007
46.160 de copii

Anul 2013
38.253 de copii

Tabel 1- Situație comparativă – număr copii care beneficiează de de măsuri de protecţie
specială în servicii de tip familial

Totuşi, la sfârşitul anului 2013, existau 62.050 copii în sistemul de
protecţie specială, din care:
● 22.124 copii (35.66 %) beneficiau de măsură de protecţie specială în
servicii de tip rezidenţial:
- 18.118 copii – în servicii de tip rezidenţial publice,
- 4.006 copii – în servicii de tip rezidenţial private.
● 38.253 copii (61.64 %) beneficiau de măsură de protecţie specială în
servicii de tip familial:
- 19.052 copii – la asistenţi maternali,
- 15.235 copii – la rude până la gradul IV inclusiv,
- 3.966 copii – la alte familii sau persoane.
● 1.673 copii (2.70 %) - la tutore (serviciu alternativ).
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Pentru asigurarea sprijinului necesar în vederea integrării socioprofesionale a tineriilor care părăsesc centrele de plasament şi sunt în
dificultate, au fost adoptate o serie de acte normative.
Deşi legislația privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului este
aliniată cerinţelor europene şi internaţionale în materie, se identifică în
continuare lipsa alocării unor resurse adecvate, care să asigure aplicarea ei
în mod unitar.

P ersoanele de etnie rom ă
Descrişi cel mai adesea prin termeni care ţin de social şi economic, decât
prin trăsăturile lor culturale, romii fac parte dintre minorităţile
transnaţionale care nu posedă un teritoriu de origine şi care împrumută din
culturile şi caracteristicile ţărilor în care trăiesc.
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Conştiinţa lor colectivă este, de aceea, diferită de cea a altor minorităţi,
constând într-un mod de viaţă distinct şi în apartenenţă la grupuri
informale, primând aşadar legăturile familiale, de vecinătate şi/sau
profesionale.
După aderarea României la U.E. minoritatea roma a beneficiat de
atenţie şi grijă sporite, generate mai ales de obligaţia României de a îşi
consolida capacitatea instituţional-administrativă privind protecţia
minorităţilor.
De altfel, minoritatea romă reprezintă la nivelul Uniunii Europene un grup
vulnerabil prioritar în vederea incluziunii sociale, fiind cea mai numeroasă
prin cei aproximativ 10-12 milioane de romi în momentul elaborării
Strategiei Europa 2020.
Potrivit documentului amintit, romii au o pondere de 3% în rândul
cetăţenilor europeni, procent ce se păstrează şi în România prin cei
621.600 de cetăţeni români declaraţi ca aparţinând etniei rome la
Recensământul din 2011. Tot potrivit documentului, minoritatea romă se
confruntă cu unele bariere de comunicare în relaţia cu populaţia majoritară,
limba romani şi dialectele acesteia fiind cea vorbită de majoritatea etnicilor
romi cu precădere, în special în cadrul familiei.
Populația formată din cetățeni români de etnie romă are, în general un
nivel de pregătire școlară mai redus în comparație cu populația majoritară,
ceea ce le limitează accesul pe piața muncii în condițiile în care cererea de
forță de muncă calificată este în creștere.
Un studiu realizat pe un eșantion reprezentativ pentru populația de
cetățeni români de etnie romă în vârstă de 16 ani și peste, arată că în anul
2011 procentul de ocupare era de numai 36 %, în timp ce alți 36 % erau în
căutarea unui loc de muncă, iar 28% erau inactivi. Femeile rome manifestă
o şi mai slabă participare pe piața muncii, doar 27% fiind angajate și 36 %
declarând că sunt în căutarea unui loc de muncă. În cazul în care dețin un
loc de muncă, aceștia adesea prestează munci necalificate, majoritatea
angajaților de etnie romă neavând nicio calificare oficială.
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Cu un statut socio-economic precar, minoritatea romă a beneficiat încă
din anul 2005 de un program multianual al Uniunii Europene ce a vizat
ţările cu populaţie semnificativă de etnie romă cum ar fi Bulgaria, Croația,
Cehia, Macedonia, România, Serbia, Muntenegru, Slovacia și Ungaria. –
schimbata ordinea
Cele patru domenii de intervenție ale Programului sunt: Educația,
Ocuparea, Sănătatea și Locuirea. Proiectul, numit „Deceniul de incluziune a
romilor”, a fost lansat în anul 2005 şi este o inițiativă susținută de cele opt
state din Europa Centrală și de Sud-Est pentru a îmbunătăți statutul socioeconomic și incluziunea socială a romilor din regiune şi reprezintă primul
proiect multinațional din Europa destinat a îmbunătăți în mod activ situația
romilor.
Cu ocazia lansării oficiale a Programului „Deceniul de incluziune a romilor
2005-2015”, guvernele țărilor cu populaţie semnificativă de etnie romă s-au
angajat că vor încerca să reducă diferențele socio-economice între
populațiile rome și celelalte grupuri etnice din țările respective pentru a
închide ciclul de sărăcie și excluziune.
Incluziunea romilor pe piaţa muncii este o direcţie de acţiune importantă
şi în Proiectul Strategiei 2011-2020 al Guvernului României, vizându-se
stimularea creşterii ocupării forţei de muncă în regiunile cele mai slab
dezvoltate şi a atractivităţii pentru investiţii iar diversificarea ofertei locurilor
de muncă pentru grupurile vulnerabile reprezintă, în cadrul acesteia, un
obiectiv specific.

P ersoanele cu dizabilități
Potrivit Organizaţiei Internaţionale a
Persoanelor cu Dizabilităţi (DPI),
dizabilitatea este definită ca fiind
“rezultatul interacţiunii dintre o
persoană care are o infirmitate şi
barierele ce ţin de mediul social şi
atitudinal de care ea se poate lovi”.
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Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) propune următoarea definiţie a
dizabilităţii: “Dizabilitatea este reprezentată de orice restricţie sau lipsă
(rezultată în urma unei infirmităţi) a capacităţii (abilităţii) de a îndeplini o
activitate în maniera sau la nivelul considerate normale pentru o fiinţă
umană”.
La nivelul Uniunii Europene, dizabilitatea este văzută ca o problemă a
întregii societăţi. Aceasta presupune pregătirea şi adaptarea continuă în
toate sferele vieţii, pentru includerea și menținerea acestor persoane în
viața socială .
În ceea ce priveşte o definiţie a dizabilităţii la nivel naţional trebuie
menţionat faptul că în legislaţia românească este încă prezentă sintagma
de “persoană cu handicap”. Potrivit OUG 84/ din 20 septembrie 2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap “Persoanele cu handicap
sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice,
senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le
limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de
protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale."
Astăzi, termenul „dizabilitate” se foloseşte pentru a desemna
dezavantajul sau restrângerea de activitate provocată de organizarea
societăţii contemporane care ia prea puţin în seamă sau chiar deloc
oamenii care au infirmităţi şi, astfel, îi exclude din activităţile sociale
curente la care participă toţi ceilalţi. Descrierea dizabilităţilor cunoscute în
România reprezintă un ansamblu format din definirea dizabilităţii şi o sumă
de caracteristici specifice fiecăreia dintre ele. În România sunt recunoscute
următoarele dizabilităţi: fizice, vizuale, auditive, surdocecitate, intelectuale,
somatice, psihice, HIV/SIDA, asociate, boli rare.
În momentul de faţă noile tendinţe pe plan mondial impun termenul de
“persoană dizabilitată” (de către societate) în locul celei de “persoană cu
dizabilităţi”, tocmai pentru a sublinia că dizabilitatea nu este un atribut al
persoanei ci este un atribut al relaţiei persoană – mediu. Mediul neadaptat
este cel care “dizabilitează” o persoană datorită barierelor pe care acesta le
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întâmpină. Deci, societatea este cea care trebuie să se schimbe şi nu
persoanele cu dizabilităţi.
Potrivit datelor statistice furnizate de catre Direcţia Protecţia Persoanelor
cu Dizabilități, la 31 decembrie 2013, numărul persoanelor cu dizabilități
din România era de 709.216. Dintre adulții români cu dizabilități peste
209.462 de persoane au o dizabilitate gravă, 369.659 au o dizabilitate
accentuată, restul persoanelor adulte cu dizabilități au fie o dizabilitate de
grad mediu, fie una de grad ușor. Din totalul adulților cu dizabilități, cei cu
dizabilități fizice reprezintă 21 % din cazurile înregistrate, 20 % fiind
reprezentată de persoanele cu dizabilități de tip somatic, 17 % persoane cu
dizabilități vizuale iar
16 % reprezentând numărul persoanelor cu
dizabilități intelectuale. În prezent, în România sunt în jur de 29.842 de
persoane cu dizabilități angajate (conform Direcția Protecția Persoanelor cu
Dizabilități), datele arătând o ușoară creștere față de anii precedenți, însă
mult sub media europeană.
Media persoanelor cu dizabilități angajate în Uniunea Europeană,
conform unui studiu din 2010 al Academic Network of European Disability
Experts (A.N.E.D.) este de 45,8%, însă autorii arată că există diferențe
mari între state. Rata angajării este cea mai scăzută în România, Irlanda și
Grecia, în timp ce Finlanda, Luxembourg și Danemarca au 70% dintre
persoanele cu dizabilități incluse pe piața muncii.
Referitor la gradul de ocupare al persoanelor cu dizabilități s-a
înregistrat, de asemenea, un grad de ocupare mai redus: conform cifrelor
Institutului Național de Statistică, numai 12,7% dintre aceștia aveau un loc
de muncă în anul 2011. În plus, nivelul scăzut de pregătire școlară
evidențiează faptul că integrarea pe piața muncii este împiedicată şi de
acest factor. Astfel, potrivit statisticii, numai jumătate dintre persoanele cu
dizabilităţi au absolvit cel mult 8 clase, iar în cazul celor cu dizabilităţi grave
această pondere scade la 35%.
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Pentru eliminarea barierelor cu
care se confruntă persoanele cu
dizabilităţi, Comisia UE a identificat
opt domenii de acţiune principale:
- Accesibilitate
- Participare
- Egalitate
- Ocuparea forţei de muncă
- Educaţie şi formare
- Protecţie socială
- Sănătate
- Acţiune externă.
Aceste domenii sunt avute în vedere datorită deschiderii pe care o oferă
în realizarea obiectivelor generale ale Strategiei şi ale Convenţiei Naţiunilor
Unite, documentelor aferente instituţiilor Uniunii Europene şi ale Consiliului
Europei, precum şi ale Planului de acţiune european pentru persoanele cu
dizabilităţi.
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4.3.Comunicarea cu persoane care provin din centre de plasament
4.3.1. Particularităţi distincte ale grupului
Chiar dacă modul de organizare a vieţii într-un centru de plasament s-a
îmbunătăţit constant, mediul instituțional tot nu permite realizarea unor
activităţi structurate, constante şi coerente de formare a deprinderilor de
viaţă independentă. Astfel, procesul de instituționalizare generează multe
dificultăți copiilor care cresc în instituțiile de protecție socială. Viciile în
formarea autonomiei şi a responsabilităţii, deficienţele în educaţia pentru
viaţă, lipsa modelelor, comunicarea insuficientă cu un anturaj de tineri
şi/sau adulţi, precum şi neimplicarea lor în luarea deciziilor importante
referitoare la propria viaţă, au repercursiuni negative asupra integrării lor
sociale ulterioare. Tinerii nu au dezvoltate abilităţile de cunoaştere a
serviciilor sociale din comunitate, de orientare generală în mediul social.
Mulţi dintre ei nu ştiu ce trebuie ce paşi să urmeze pentru a îşi obține
diverse documente, nu ştiu să completeze formulare simple sau ce trebuie
să facă în situaţii precum înscrierea la un medic de familie, căutarea unui
loc de muncă, apelarea la furnizori de servicii.
Instituţionalizarea determină la copiii din centrele de plasament o serie
de efecte negative în aspecte variate precum: dezvoltarea fizică și psihică,
formarea personalității, plan comportamental și planul integrării psihosociale.

La tinerii proveniți din centrele de plasament se pot observa adesea
următoarele trăsături:
În planul
dezvoltării
fizice și psihice
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-întârziere în dezvoltarea fizică şi motorie
caracterizată prin: statură extrem de mică, o
întârziere accentuată a maturizării scheletului şi a
sexualităţii.
-întârziere în dezvoltarea psihică caracterizată
prin:
- pasivitate intelectuală;
- volum redus de cunoştințe şi reprezentări

asupra lumii înconjurătoare;
- întârziere în formarea operațiilor mintale;
- subdezvoltarea părților vorbirii;
- predispoziția permanentă pentru conflict;
- incapacitatea de a rezolva situatiile
tensionate;
- autocritică scazută;
- nivel scăzut de reglare a voinței.
În plan psihocomportamental

-iritabilitate accentuată, conduită opozantă şi
revendicativă, contestarea restricţiilor disciplinare
-imaturitatea psihică;
-instabilitate, labilitate afectivă, impulsivitate,
irascibilitate, rigiditate, tendinţa de negare a tot ce
apreciază alţii, atitudini nonconformiste manifeste;
-tendinţa de a forma grupuri care să le ofere un
cadru de afirmare, securitate;
-hetero şi autoagresivitate în situaţiile frustrante;
-atitudine indiferentă față de activitate - ca reacţie
comportamentală de opoziţie faţă de adult;
-atitudine de opoziţie faţă de autoritate – ca
reacţie agresivă în faţa frustrării;
-reacţii disproporţionate şi agresive faţă de
anumite situaţii – ca rezultat al unei toleranţe
scăzute la frustrare şi a lipsei unui model de
reacţie adaptată;
-dependența de persoane – ca urmare a resimțirii
dependenţei faţă de instituţie, de colegi şi de
personalul din unitate;
-comportamentul de tip „fugă”, furtul, refuzul
încadrării în activitate, minciuna, vagabondajul –
facilitate de comportamentul instabil;
-consum timpuriu de alcool şi droguri.
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În plan
afectiv-emoțional

-insecuritate
afectivă,
crize
de
afect,
hipersensibilitate, emotivitate exacerbată;
-intoleranţă sau slabă toleranţă la frustrare;
-nevoie exagerată de atenţie și de ataşament;
-agresivitate, ostilitate;
-apatie, anxietate, depresie;
-sugestibilitate, posesivitate;
-agitaţie psiiho-motorie;
-teama de afirmare, demobilizare în faţa
greutăţilor;
-atitudine de anticipare a eşecului.

În planul
construcţiei
identităţii de sine

-nevoie acută de securitate afectivă, înţelegere şi
toleranţă, valorizare ;
-imagine de sine negativă;
-indisponibilitate emoţională şi cognitivă;
-sentimente de ambivalenţă afectivă, culpabilitate,
frustrare afectivă, sentimentul de a fi a nimănui,
sentimentul de a fi fost nedreptăţiţi;
-lipsă de iniţiativă;
-conduite revendicative, indisciplină;
-trăirea realității prin prisma unor recompense
materiale, care însă adesea sunt neadaptate şi nu
îi motivează deloc;
-au sentimentul de a fi altfel decât ceilalţi.

În modul de luare
a deciziilor

-analiză superficială a faptelor sau problemelor;
-superficialitate în modul de planificare a
activităţilor;
-solicită sfaturi în momentul asumării unei decizii;
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În planul
relațional și al
socializării

Dificultăţi de relaţionare socială manifestate prin:
-nesiguranţă în momentul în care ies din spaţiul
lor familial, teamă de necunoscut;
-comunicare deficitară prin: dificultăţi de
exprimare, lipsă de cunoaştere şi de interes
pentru o relaţionare adecvată, concluzii pripite în
conversaţie;
-lipsa unui sistem de valori propriu, clar
structurat;
-atitudini negative, indezirabile, de tipul:
autocontrol
deficitar,
tendinţe
egocentrice,
impulsivitate, subestimarea gravităţii greşelilor şi a
actelor antisociale comise, indiferenţa faţă de
activităţile sociale utile, evitarea efortului voluntar,
opoziţie faţă de normele juridice, morale şi
respingerea acestora, devalorizarea de sine,
imagine falsă despre lume, relaţii interpersonale,
autonomie şi libertate individuală;
-relaţii interpersonale bazate pe egocentrism
exacerbate cu apariția de stări conflictuale cu
grupul, comportament agresiv verbal sau chiar
violenţă fizică în situaţii conflictuale, manifestări
violente, închidere în sine, forme de apărare
negativă;
-suspiciozitate cu privire la modul cum sunt priviţi
de grup;
-atitudine de revoltă faţă de autoritate, sisteme de
valori sau idei primite din partea adultului;
-sentimentele de ostilitate şi neîncredere faţă de
adult sau căutarea apropierii de adult şi
comunicarea cu acesta, din nevoia unei acceptări
necondiţionate;
-reacţii de gelozie, atunci când sunt privaţi de
atenţia adultului;
-nu ştiu să se adreseze celorlalţi, să salute și să se
prezinte, să acorde respect.
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În planul
identității
vocaţionale şi
dezvoltării
imaginii de sine

-interese şi aspiraţii slab conturate;
-acţiuni puţin precizate şi inconsecvent realizate în
activitate;
-capacitate slabă de ierarhizare în sistemul
motivaţional;
-proiectarea unei independenţe materiale fără
perspective pe termen lung, căutând mai degrabă
beneficiul de moment;
-adoptarea unui comportament defensiv faţă de
orice element care le-ar putea provoca
insecuritate, sau care să îi pună în situaţie de
inferioritate;
-negativism privind reușita în toate aspectele vieții;
-aspiraţii neconcordante cu capacităţile personale;
– pot aspira la un statut social, la o profesie căreia
nu-i pot face faţă;
-neîncredere în sine, subapreciere.

În modul de
asumare a
responsabilităților

-au tendința de a nu își asuma nici un fel de
responsabilităţi, adesea considerând că nu sunt
capabili să le facă faţă
-nu își asumă responsabilitatea propriilor fapte,
bune sau rele, de teama pedepselor pe care le pot
primi;
-slabă dezvoltare a simţului proprietăţii (distrug
toate lucrurile din jurul lor sau chiar le vând pe
bani puţini, pentru a îşi cumpăra ce își doresc);
-își asumă responsabilitatea mai mult la nivelul
grupului şi nu la nivel individual, ca urmare a
existenței permanente a unui program colectiv și
experienței individuale sărace.
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În atitudinea față
de muncă

Dificultăți în:
-găsirea și menţinerea un loc de muncă stabil, pe
o perioadă de timp mai lungă;
-luarea deciziei finale în momentul în care îşi
caută şi îşi găsesc un loc de muncă;
-înţelegerea rostului unui loc de muncă: de ce
trebuie să stea atâtea ore la rând, zile în şir, de
obicei pentru un salariu mic;
-asumarea responsabilităţilor unui loc de muncă
pe care îl abandonează, invocând dificultăţile
apărute.

Consecințele instituționalizării în integrarea socio-profesională tinerilor
proveniți din centrele de plasament
În perioada instituţionalizării, copiii dobândesc comportamente sociale şi
profesionale care le îngreunează accesul pe piața muncii:
- sunt „obişnuiţi” să primească totul de-a gata;
- de cele mai multe ori nu ştiu să folosescă banii;
- sunt nesiguri, dependenți în permanenţă de cineva ;
- cei mai mulţi nu ştiu unde trebuie să se adreseze pentru căutarea unui loc
de muncă, cum să scrie un CV, cum să se comporte la un interviu;
- nu reuşesc să folosească acele caracteristici înnăscute, nu îşi dezvoltă
corespunzător abilităţile şi talentele, găsesc greu modele de identificare
sau aleg modele bazate pe valori îndoielnice.

Vulnerabilitatea grupului creşte o dată cu ieşirea din instituţie, ca urmare
a lipsei de soluţii viabile pentru tinerii instituţionalizaţi. După terminarea
studiilor și ieșirea lor din sistem, aceștia se confruntă cu o serie de
probleme:
- ajung brusc în mijlocul unei societăţii incapabile să le asigure suportul de
care au nevoie în perioada de tranzit de la viaţa de instituţie la viaţa liberă,
fapt care îi face pe cei mai slabi dintre ei să cadă în zona delincvenţei,
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consumului de alcool şi drogurilor, prostituţiei, reţelele de cerşit, găşti de
cartier sau grupuri de tineri ai străzii.
-sunt lipsiţi de asistenţa acordată în mod normal de către părinţi tinerilor
care pleacă de acasă: sprijin social (contact regulat prin telefon, scrisori
sau vizite), emoţional (încurajare, simpatie), consultativ (consiliere, sfaturi
practice şi/sau sprijin finaciar - bani, cadouri) și trăiesc într-o stare de
incertitudine în legătură cu viitorul lor.

Tinerii din centrele de plasament au dificultăți in relația cu angajatorii
Angajatorii prezintă rețineri când este vorba de angajarea lor, chiar dacă
au studii într-un domeniu și stăpânesc informațiile necesare. Tocmai prin
prisma existenței acestor rețineri, s-au creat o serie de facilități pentru
integrarea acestei categorii pe piața muncii. Totuşi, în special datorită
preconcepțiilor şi imaginii negative create la nivel public, tinerii ce provin
din centre de plasament sunt defavorizați uneori în cadrul procesului de
selecție. De aceea, primul pas către o integrare eficientă este o comunicare
corectă a diverselor aspecte specifice ce țin de mediul instituționalizat şi
cum influențează el dezvoltarea personală şi profesională a acestor tineri.

Trăsături și caracteristici pozitive identificate la tinerii din centrele de
plasament
Analiza situației tinerilor proveniți din sistemul de protecție socială
reflectă un trecut influențat de acest mediu instituțional, şi un prezent în
care acești tineri s-au asimilat unor structuri și grupuri sociale, cu
caracteristici distincte.
După părăsirea sistemului, adesea aceştia întâmpină greutăți în
integrare, mai ales că există tendința de a fi catalogați în categorii precum
tineri care reușesc cu greu să se mențină pe linie de plutire, care rămân
dependenți de instituții, alții care ajung în detenție, dar se regăsesc și
grupuri de tineri cu studii superioare și de tineri familişti şi muncitori.
Cei care au locuit în case de tip familial, în care educatorii s-au putut
ocupa de ei mult mai atent, oferindu-le o educaţie cât mai adapată, și-au
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construit o atitudine pozitivă faţă de muncă, reușind să îşi găsească un
serviciu, să manifeste responsabilitate la locul de muncă şi relații pozitive
cu colegii.
Există tineri care consideră că intrarea în sistemul de protecția copilului
le-a schimbat viața în sens pozitiv și reușesc să își construiască o carieră
profesională, urmând și studii superioare, găsindu-și locuri de muncă ce le
aduc mari satisfacţii, perfecţionându-se continuu. Printre motivele reușitei
lor se regăsesc următoarele:
-consideră că familia de origine nu le-ar fi putut oferi condiții de reușită în
viață;
-au privit instituția ca pe o resursă, nu ca pe un mediu închis;
-nu se lasă influenţaţi negativ de toate întâmplările nefericite din viaţa lor,
şi, mai mult, acest lucru îi motivează să urmărescă ţeluri înalte;
-au avut şansa să cunoască familii sau persoane semnificative ce le-au
servit drept model sau le-au acordat încredere și sprijin în traiectoria lor, de
exemplu profesori sau alte persoane din afara instituției care i-au ajutat în
procesul pregătirii pentru înscriere la facultate;
-și-au dorit să depăşească condiția socio-economică a familiei din care
proveneau și s-au bazat pe încrederea în forţele proprii, pe efort susținut şi
muncă;
-au considerat opțiunea pentru educație ca un imperativ, conştientizând
dezavantajele pe care le au în raport cu majoritatea tinerilor de vârsta lor.
-au conștientizat că alegerea unui traseu în viață este influențată și de
factori exteriori lor (profesori sau educatori, o familie care i-a susținut sau a
fost un model şi care le-a oferit un termen de comparație,), dar și de
aspecte care țin de propria personalitate și de propria decizie, devenind
astfel motivați să îşi dorească mai mult în viață.
O altă categorie de tineri proveniți din sistemul de protecție socială care
reușesc în viață, cu toate influențele negative ale mediului instituțional,
sunt aşa numiții tineri „muncitori” şi „familişti”. Chiar dacă majoritatea nu
beneficiază de sprijin după plecarea din instituție, ei reușesc să îşi găsească
un loc de muncă, să îl păstreze pentru o perioadă lungă de timp şi să aibă
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un venit stabil. Caracteristicile cel mai des observate ale acestei categorii
sunt:
-pun accent pe importanța familie (căsătorie și copii) și a muncii în viață;
-îşi stabilesc planuri pe termen lung şi întreprind demersuri pentru a le
realiza;
-sunt foarte motivați să îşi atingă scopurile propuse şi au învățat să
prețuiască ceea ce au;
- cei mai mulți fiind absolvenți de şcoală profesională, adesea având însă
regrete că nu şi-au continuat studiile;
-se raportează la instituție ca la o resursă;
-chiar dacă nu au avut legături afective puternice cu părinții în copilărie, ca
părinți sunt capabili de relații bazate pe ataşament și securizante cu copiii
lor;
-consideră că reuşita în viață se bazează pe seriozitate în acțiuni și pe
sacrificiu.
Categoria tinerilor care după ieșirea din sistemul de protecție socială
reușesc să “supraviețuiască”, atingând un echilibru ce le permite o viață în
care se “mențin pe linie de plutire” are următoarele caracteristici:
-consideră că în mediul instituțional au avut siguranța unui adăpost şi a
hranei zilnice, nevoi pentru care, în familia de proveniență, ar fi fost nevoiți
să depună eforturi considerabile pentru a şi le satisface;
-au un nivel scăzut de educație şi sunt conștienți că acest lucru reprezintă
un factor de risc al unei posibile excluziuni socio-profesionale, fapt care îi
motivează să își caute un loc de muncă stabil;
-chiar dacă nu au cunoscut persoane semnificative în centrul de plasament
şi nici familia nu este o resursă pentru ei, apelează foarte des la sprijinul
prietenilor pentru a reuși să își atingă scopurile propuse;
-păstrează relațiile cu tinerii alături de care au crescut şi dezvoltă un fel de
sistem de într-ajutorare în cadrul grupului: locuiesc de obicei împreună sau
în apropiere, mănâncă împreună şi îi sprijină pe cei din grupul lor care nu
au încă loc de muncă.
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4.3.2. Metode și tehnici de comunicare eficientă cu tinerii care
provin din centrele de plasament
Tinerii proveniți din centrele de plasament au mari dificultăți de
comunicare și relaționare. Faptul că nu au fost expuși la modele de
comunicare eficiente îi face să pară nepoliticoși sau lipsiți de respect. Multe
dintre conflictele care apar în diverse contexte socio-relaționale sunt
generate de incapacitatea lor de a cere sau de a primi feed-back de la
interlocutori.
Pentru ei, învățarea unor tehnici de comunicare eficiente este esențială,
având scopul de a îi ajuta să poată construi relații de calitate cu persoane
din afara mediului instituționalizat. Îmbunătățirea abilităților de comunicare
poate deveni un obiectiv atunci când ne propunem să sprijinim acești tineri
în procesul de integrare socio-profesională.
În contextul relaționării și comunicării cu această categorie de persoane,
personalul instituțional trebuie să țină cont de caracteristicile lor definitorii
din punct de vedere psiho-comportamental și social.

Caracteristici ale comunicării specifice tinerilor proveniți din centrele de
plasament
-vocabular sărac;
-stil de exprimare al părerilor sau sentimentelor neadaptat, care duce la
escaladarea situațiilor conflictuale;
-reacții impulsive și aparent exagerate la ironii, glume, atitudini critice sau
cuvinte dezaprobatoare;
-dificultăţi de comunicare majore: nu păstrează un ton adecvat în adresare,
nu cunosc şi nu folosesc formule standard de adresare politicoasă;
-nu ştiu să se adreseze corespunzător autorităţilor;
-nu ştiu să ceară informaţii lipsă;
-nu reţin informaţii standard (numele firmei unde au mai lucrat), ci
informaţii cu conotaţie subiectivă.
Modul în care comunicăm verbal şi nonverbal este important pentru că
acesta devine un model pe care tânărul îl va prelua şi îl va folosi în relaţiile
cu alte persoane.
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Comunicarea – instrument
postinstituţionalizat
Elemente definitorii:

şi

metodă

pentru

asistarea

tânărului

Ascultă activ
Fii empatic şi asertiv
Oferă feed-back
Construieşte mesaje pozitive
Fii adecvat în mesajele nonverbale

Comunicarea interpersonală este eficientă atunci când:
-Transmițătorul mesajului se asigură că receptorul/primitorul mesajului a
înteles corect, respectiv
-Receptorul/primitorul mesajului se asigură că a înțeles corect mesajul
receptat de la transmițător.

Primul contact în comunicare şi importanța sa în construirea relației :
Inițiați relația profesională în lucrul cu tineri postinstituţionalizaţi prin
construirea unei relaţii autentice, bazată pe încredere – o relaţie umană
caldă şi suportivă.
Trasați limitele cerute de natura profesională a relaţiei prin:
- precizarea clară a rolului profesionistului în relaţia cu tânărul;
- informarea corectă şi onestă asupra condiţiilor şi conţinutului
serviciilor pe care tânărul urmează să le primească;
- stabilirea unor modalităţi şi reguli generale de lucru precum
întrevederile planificate;
- punctualitate, reguli de conduită, comunicare şi limbaj;
- respectarea angajamentelor asumate;
- „contractualizarea” drepturilor şi obligaţiilor fiecărei părţi implicate
în relaţie.
O relaţie de calitate asigură un spaţiu simbolic în care tânărul poate
experimenta noi modele de interacţiune, de gândire şi de acţiune, şi pe
care le poate transfera şi generaliza în interacţiunile din mediul social.
Modelul de relaţie experimentat crează premise pentru îmbunătăţirea
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comportamentului tânărului şi creşte capacitatea lui de adaptare la
cerinţele mediului social.
Feedback. A oferi și a primi feedback

Rol

A oferi
feedback

A primi
feedback

-Este un răspuns non-verbal sau verbal emis de receptor
prin care confirmă că a primit mesajul
-Influențează decisiv comportamentul și acțiunea tinerilor
-Începeti întotdeauna cu ceva pozitiv
-Fiti concreți
-Referiți-vă la ceva ce poate fi schimbat
-Fiți descriptiv și mai putin evaluativ
-Oferiți feed-back-ul la persoana întâi
-Fiți atenți. Feed-back-ul pe care îl oferiți poate spune
ceva și despre voi.
-Nu fiți defensiv și încercați să acceptați ceea ce vă spune
interlocutorul
-Cereți părerea mai multor persoane înainte de a accepta
sau respinge feedback-ul
-Folosiți expresii standard, politicoase şi binevoitoare, utile
în cazurile în care nu reușiți să înțelegeți bine situația
interlocutorul sau când acesta nu pare a fi o persoană
receptivă:
- „Eu asta am înțeles din ce spuneți, e corect?”
- „Nu s-ar putea să...”
- „Mă întreb dacă…”
- „S-ar putea să greșesc, dar se pare că...”
- „Este posibil ca....”
- „Corectați-mă dacă greșesc.....”
- „Dați-mi voie să văd dacă v-am urmărit/înțeles
bine...”
- „Ar părea că vreți să spuneți......”
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Comunicarea pozitivă

Rol

Cum?

Facilitează
transmiterea
eficientă a
informaţiilor şi
asigură cadrul
necesar pentru
imbunătăţirea
abilităţilor tânărului

-Oferiți mesaje pozitive şi autentice de acceptare
şi inţelegere, de respect.
-Manifestați grijă şi interes pentru ceea ce i se
intamplă.
-Fiți atenți la :
- modul în care tânărul transmite şi receptează
mesajele și semnificaţia pe care o acordă;
- strategiile de comunicare pe care le foloseşte,
elemente care vă orientează în identificarea
nevoilor lui şi in construirea unui plan de lucru.

Asertivitatea în comunicarea eficientă

Ce este?

-Abilitatea de a ne exprima emoțiile și convingerile fără a
afecta și ataca drepturile celorlalți, fără a fi agresiv sau
pasiv.
-O capacitate de a îl influența pe celălalt.

Elemente
(semnale)
verbale și
non-verbale

-Refuzul cererilor;
-Cereri de favoruri și formularea de cereri;
-Exprimarea sentimentelor pozitive și negative;
-Inițiere, continuare și încheiere a unei conversatii
generale;
-Cerere verbală convingătoare, pertinentă și legitimă;
-Un ton al vocii ferm și amical în același timp.

”A fi asertiv”

-Spune NU fără să ai sentimentul vinovăției.
-Fă complimente și știi/învață să le accepți.
-Recunoaște și respectă drepturile celorlalți de a avea
valori, convingeri sau opinii proprii, de a fi acceptat ca
imperfect.
-Spune și acceptă să ți se spună: NU, NU ȘTIU, NU
ÎNȚELEG sau NU MĂ INTERESEAZĂ!
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Sfaturi pentru consilieri:
-Răspundeți cât mai bine nevoilor de informare ale tinerilor din faţa
voastră;
-Asigurați tânărul de sprijinul vostru chiar şi atunci când este direcţionat
spre alte instituţii;
-Fiți pregătiți să faceți faţă frustrării acumulate de tineri, confruntați cu
multe eşecuri de-a lungul vieţii;
-Fiți pregătiți să obțineți și să creșteți nivelul de motivaţie;
-Nu promiteți mai mult decât puteți face;
-Respectați angajamentele proprii luate faţă de tânăr;
-Tratați fiecare tânăr ca pe o persoană distinctă şi nu ca pe reprezentantul
unui grup vulnerabil.
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4.4.Comunicarea cu persoane de etnie roma
4.4.1 Particularităţi distincte ale grupului
Populaţia de romi reprezintă un grup vulnerabil comparativ cu ansamblul
populaţiei în toate dimensiunile vieţii: standard de viaţă, educaţie, ocupare,
locuire, sănătate, participare socială.
Discriminarea legată de locul de muncă este una dintre principalele
probleme cu care se confruntă etnicii romi, experienţe discriminatorii fiind
însă întâlnite şi în cazul serviciilor medicale, învăţământ sau în relaţia cu
autorităţile.

Ziua internațională a populației Roma, sarbatorită pe 8 Aprilie în fiecare
an din 1990, atrage atenția tocmai asupra discriminărilor către populația
Roma şi țiganilor la nivel global. Ziua a fost declarată oficial în 1990 în
Serock, Polania, locul pentru al patrulea Congres Mondial Romani al Uniunii
Internaționale Romani (IRU), în onoarea primei mari întâlniri internaționale
a reprezentanților Roma, ținută între 7-12 Aprilie 1971 în Chelsfield, lângă
Londra, Marea Britanie.
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În ciuda semnalelor pozitive în privinţa rezolvării problemei discriminării,
romii din România au un profil social dezavantajat:
− au un nivel de educaţie extrem de scăzut;
− au o situaţie ocupaţională extrem de vulnerabilă;
− sunt segregaţi spațial.
Toate aceste elemente indică o situaţie problematică a romilor şi
reprezintă argumente pentru considerarea lor ca un grup vulnerabil.
Rata sărăciei romilor este mult mai ridicată decât cea pe ansamblul
populaţiei, precum şi comparativ cu alte minorităţi etnice.
În documentele oficiale, romii reprezintă categoria care apare cel mai
frecvent în situaţie de vulnerabilitate, în relaţie cu toate problemele
abordate de politicile publice, de la sărăcie şi excluziune socială până la
violenţa domestică, abuz, exploatare şi trafic.
În acest sens, adesea romii sunt menţionaţi în documente oficiale şi in
startegii ca „grup vulnerabil”, „grup de risc”, „categorie prioritară în
prevenirea / absorbţia sărăciei şi excluziunii sociale”, „grup defavorizat din
punct de vedere al oportunităţilor ocupaţionale”, „persoane dezavantajate
pe piaţa forţei de muncă”, etc.
Pe plan naţional populaţia de etnie romă se confruntă cu o gamă variată
de probleme, cum ar fi:
- stoc educaţional scăzut,
- lipsă de calificare şi de experienţă pe piaţa muncii,
- insuficienta participare la economia formală,
- număr mare de copii,
- lipsa locuinţei sau condiţii precare de locuit,
- lipsa actelor de identitate,
- stare de sănătate inferioară restului populaţiei,
- lipsa proprietăţii asupra pământului pentru locuitorii din mediul rural.
De asemenea, populaţia roma este victima unui adevărat cerc vicios:
marginalizarea produsă de deficitul multiplu de condiţii susţine prejudecăţi
şi atitudini discriminatorii care agravează excluziunea socială, afectează
participarea la educaţie, reduce semnificativ şansele integrării pe piaţa
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muncii şi fac mai dificil accesul la îmbunătățiri ale vieții sociale şi
profesionale.
Distribuţia angajării pe ramuri ale economiei indică direcţiile potenţial
accesibile romilor, în funcţie de calificările lor: domeniul agricol, al
construcţiilor şi domeniul industrial.
Conform feedback-ului primit de angajatorii participanți la diverse acțiuni
dedicate romilor, lipsa de interes a acestora pentru etnicii romi se
datorează în principal slabei calificări a acestora şi secundar stereotipurilor
etnice.
Imaginea romilor care nu vor să muncească, care nu vor să se angajeze
legal este predominantă însă chiar şi la nivelul celor care ar trebui să le
faciliteze relaţia cu piaţa muncii: autorităţi, dar şi societatea civilă sau
organizaţiile neguvernamentale.
4.4.2. Metode și tehnici de comunicare eficientă cu persoane de
etnie roma

1. Tipuri de romi şi tradiţiile locale
Romii sunt o populaţie extrem de diversă, neomogenă şi fără
caracteristici comune care să îi definească. Conform specialiştilor, ei se
împart în circa patruzeci de grupuri (sau neamuri), structurate în funcţie de
legăturile familiale, de profesii, de dialecte, de modul de viaţă (sedentar
sau nomad). Diferenţele lingvistice sunt şi ele semnificative: nu toţi romii
vorbesc limba maternă, însă toţi vorbesc precar limba română, iar unii
dintre ei au asimilat limba altor grupuri etnice: maghiară, germană, turcă
etc.
De asemenea, trebuie menţionat că nu au o religie comună şi nu şi-au
transcris cultura sau istoria în cărţi.
Înainte de a interacţiona cu etnicii romi trebuie să vă asiguraţi că aveţi
suficiente informaţii despre această comunitate.
În fiecare judeţ din România, comunităţile de romi sunt, după caz, izolate
sau compacte, cu specific aparte în ceea ce priveşte tradiţiile locale şi, mai
ales, meseriile tradiţionale care i-au definit în urmă cu două-trei generaţii.
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IMPORTANT: Pentru a putea crea o comunicare eficientă cu persoanele
de etnie roma, documentaţi-vă înainte de a intreprinde acţiuni cu aceştia
deoarece unele comportamente sau reacţii pot fi greşit interpretate din
necunoaştere.

2. Depăşirea prejudecăţilor şi reducerea barierelor de comunicare
Interacţionarea cu etnicii romi poate fi alterată de unele prejudecăţi şi de
existenţa unor bariere de comunicare alimentate de societate, presă şi, în
unele cazuri, de experienţe proprii nefericite.
De aceea, în relaţia profesională, aceste prejudecăţi trebuie depăşite şi
reduse barierele de comunicare.

Stigmatizarea generalistă a etnicilor romi, fără a particulariza cazuri sau
indivizi, face parte dintr-o politică de discriminare ignorantă pe care
politicile multisectoriale ale Uniunii Europene încearcă să o combată, fără a
înregistra, pentru moment, un succes notabil.
IMPORTANT: Multe dintre prejudecăţi şi barierele de comunicare în
legătură cu etnicii romi sunt construite artificial şi nu au legătură cu
realitatea.
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3. Rolul de mediator
Pentru a interacţiona mai uşor cu un etnic rom, beneficiar al serviciilor de
ocupare, este recomandată asumarea rolului de mediator în discuţia
purtată cu acesta.
Spre deosebire de sănătate şi educaţie, domenii în care există mediatori
sanitari şi respectiv şcolari de etnie romă, în serviciile de ocupare, publice şi
private, acest rol nu este definit. Asumarea rolului de mediator este însă
justificată pentru că există exemple pozitive din domeniile amintite anterior,
sănătate şi învăţământ, iar plasarea în muncă a etnicilor romi este o
activitate, în fond, de mediere între beneficiar şi angajator.
IMPORTANT: Transmiterea încrederii că angajatul SPO face toate
eforturile pentru a identifica, împreună cu beneficiarul, cele mai bune
opţiuni de pe piaţa muncii.

4.Educaţia şi calificarea
Nivelul de educaţie şi
calificare precar face de
cele mai multe ori dificilă
întegrarea unui etnic rom
pe piaţa muncii.
Prezentarea generală a
unei oferte de muncă fără
realizarea unui profil care
să includă nivelul de
educaţie
şi
calificările
acestuia constituie, de cele
mai multe ori, cauza
eşecului integrării pe piaţa
muncii a etnicilor romi.

106

Din acest motiv, pentru identificarea unei oportunităţi ideale de angajare
pe piaţa muncii, punctul de plecare este nivelul de educaţie şi calificare al
beneficiarului de etnie romă.
IMPORTANT: Nivelul educaţiei şi calificările beneficiarului de etnie romă
sunt punctele de plecare în găsirea unei oportunităţi de angajare care să îi
maximizeze şansele de ocupare pe piaţa muncii.

5. Identificarea corectă a nevoilor şi a intereselor
La fel cum există în rândul populaţiei majoritare şi angajatorilor
prejudecăţi şi bariere de comunicare în raport cu etnicii romi, la fel există
prejudecăţi şi bariere de comunicare în ceea ce priveşte etnicii romi în
raport cu angajatorii.
Prin urmare, premisa identificării corecte a nevoilor şi intereselor
beneficiarului de etnie romă are la bază inclusiv gradul de interes pentru un
anumit loc de muncă şi, respectiv, angajator.
O oportunitate de angajare pe piaţa muncii poate avea un interes redus
pentru beneficiarul de etnie romă din motive care ţin de calitatea ofertei şi
a angajatorului.
IMPORTANT: Prezentarea unei oferte de loc de muncă devine o
oportunitate de angajare dacă există interes reciproc manifestat atât de
angajatorul în căutarea ocupării unui post vacant cât şi de beneficiarul aflat
în căutarea unui loc de muncă corespunzător nevoilor şi intereselor sale.
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4.5. Comunicarea cu persoane cu dizabilitati
4.5.1 Particularități distincte ale grupului
Secretarul General al Consiliului Europei Thorbjørn Jagland a cerut
guvernelor să folosească standardele Consiliului Europei pentru a proteja şi
împuternici milioanele afectate de dizabilități atunci cand a marcat Ziua
Internațională a Persoanelor cu Dizabilități pe 3 Decembrie 2012.
“Guvernele deja au mijloace efeciente de combatere a acelor bariere din
Carta Socială Revizuită a Consililui Europei şi recomandările asupra designului universal din 2009. Planul nostru de Acțiune asupra Dizabilităților 2006
– 2015 oferă metode specifice în care guvernanții pot îndepărta barierele
existente şi să evite crearea unora noi. Această muncă este esențială
pentru îmbunatățirea vieții nu doar pentru cei aproape 15% din populația
lumii care au o formă de dizabilitate, dar şi pentru familiile lor şi prietenii
acestora, şi pentru comunitatea mai largă.”
Conștientizarea dizabilității ne oferă posibilitatea unei relaționări și
comunicări corecte cu persoanele cu dizabilități fie in calitate de Serviciu
Public de Ocupare, fie in calitate de persoană aflată în căutarea unui loc de
muncă sau de coleg.
Din dezvoltarea și implementarea
unui plan de acțiune care să ducă la
eliminarea barierelor și oferirea de
oportunități de integrare face parte
și dezvoltarea unor strategii de
comunicare, ca rezultat al unei
abordări voluntare și proactive care
să aducă beneficii atat persoanelor
cu dizabilități cât și celor care
comunică cu acestea.
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În continuare vă prezentăm câteva particularități distincte ale
categoriilor de persoane cu dizabilități la care facem referire în prezentul
ghid.
Dizabilitatea vizuală este o deficienţă de tip senzorial şi constă în
diminuarea în grade diferite a acuităţii vizuale până la pierderea totală,
presupunând aşadar scăderea acesteia la unul sau la ambii ochi. Aceasta
poate avea loc la naştere sau pe parcursul vieţii. Există două categorii
principale de deficienţe de vedere: vedere scăzută şi deficienţă gravă de
vedere -orbire.
Vederea poate fluctua şi poate fi influenţată de diverşi factori cum ar fi
iluminatul necorespunzător, lumină orbitoare sau oboseală. Provocarea
majoră cu care se confruntă persoanele cu deficienţe de vedere în mediul
înconjurator este numărul imens de materiale vizuale la care sunt expuse în
permanență și necesitatea utilizării frecvente a acestora în vederea obținerii
de informații utile (legislație,oferte de angajare, formulare sau cereri de
completat). Pentru a ajuta și pentru a comunica cu aceste persoane sunt
necesare strategii specifice fiecărui individ, strategii care se bazează pe
deficienţa de vedere a persoanei şi pe abilitatea acesteia de comunicare.
Deficienţii de vedere au un ritm mai lent de lucru şi au nevoie de timp mai
mult pentru a face trecerea de la un tip de acţiune la altul.
Unii oameni au vederea în ceaţă sau nu pot aprecia distanţa şi viteza, ori
nu pot distinge între obiectele care au culori asemănătoare sau umbre. Alţii
pot fi capabili să vadă lucrurile care sunt foarte aproape de ei dar nu văd la
distanţe mari, în timp ce cei afectaţi mai puternic au o arie restrânsă de
vedere .
Cei mai mulţi folosesc vederea ca sursă primară pentru obţinerea
informaţiilor nu numai pentru citire şi scriere, ci şi pentru interacţiuni
sociale şi activităţi practice de zi cu zi.
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Dizabilitatea auditivă este o deficienţă de tip senzorial şi constă în
diminuarea în grade diferite a acuităţii auditive, până la pierderea completă
a acesteia.
Deficienţa de auz afectează toate palierele vieţii psihice a individului, atât
din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Limbajul celor cu dizabilităţi
de auz este puternic influenţat de deficienţa senzorială existentă, fiind
afectate în planul vorbirii modul de exprimare şi calitatea discursului. Acest
lucru se datorează faptului că feedback-ul sonor de corecție nu există sau
este diminuat. Limbajul oral al deficientului de auz este, aşadar, deficitar
iar exprimarea poate fi nearmonioasă și intonaţia stridentă sau monotonă.
Toate acestea fac dificilă înţelegerea vorbirii pentru interlocutor.
Dizabilitatea fizică este
definită ca fiind incapacitatea
unei persoane de a executa
activităţi distincte, asociate
atât cu mişcarea persoanei cât
şi a obiectelor dintr-un loc în
altul. Aceasta poate avea
forme
diferite,
poate
fi
temporară sau permanentă și
poate afecta părți ale corpului
sau corpul în întregul său.
Printre cele mai comune cauze ale acestei dizabilități amintim tulburări ale
sistemului nervos, fibroză chistică, leziuni traumatice ale măduvei spinării,
distrofie musculară, paralizie cerebrală, poliartrită reumatoidă, boală
coronariană, boli cardio-vasculare, epilepsie, emfizem, astm, diabet,
amputaţii de toate tipurile.
Dizabilitatea intelectuală se caracterizează prin afectarea facultăţilor
de inteligenţă la nivel global: capacităţile cognitive, de comunicare, motorii
şi sociale. Pentru persoanele aflate în această categorie acest tip de
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dizabilitate poate duce la limitări în următoarele domenii: comunicare, viaţă
de familie, autoîngrijire, aptitudini sociale și interpersonale, folosirea
resurselor comunităţii, aptitudini şcolare funcţionale, ocupaţie, timp liber,
sănătate și securitate. Totodată, este important de reținut că persoanele
cu dizabilități intelectuale se dezvoltă ca și celelalte persoane, doar că au
nevoie de o perioadă mai îndelungată de timp pentru a își însuși anumite
deprinderi și abilități în desfașurarea activităților zilnice.
4.5.2 Metode și tehnici de comunicare eficientă cu persoane cu
dizabilităţi
Cel mai important lucru în procesul de comunicare cu persoanele cu
dizabilități este acela de a trata fiecare persoană ca o ființă
• unică
• diferită
• diversă.
Conștientizarea faptului că trăim într-un univers uman și social ai cărui
membri manifestă capacități sau incapacități diferite ne ajută să înțelegem
și să acceptăm faptul că dizabilitatea există și că, pentru a îmbunătăți
raporturile interumane și calitatea vieții alături de semenii noștri, trebuie
să găsim cele mai bune modalități de comunicare.
Atunci când comunicați și lucrați cu o persoană cu
dizabilități trebuie să aveți în vedere urmatoarele
aspecte:
-evitați întrebările personale legate de dizabilitate.
-fiți politicos și răbdător când vă oferiți ajutorul și
așteptați până acesta este acceptat. E posibil ca
oferta dumneavoastră să fie refuzată, fiți pregătiți
pentru acest lucru.
-păstrați o atitudine relaxată , deschisă și fiți cooperant.
-folosiți un ton normal când întâmpinați o persoană cu dizabilități, vorbiți
tare doar dacă vi se cere.
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-priviți persoana și adresați-vă direct , comunicând cu însoțitorii sau
interpreții doar atunci când este necesar.
-tratați adulții ca pe adulți.
-fiți răbdător și oferiți toată atenția dumneavoastră , mai ales cu persoanele
care vorbesc incet și cu mare efort.
-asigurați-vă că ați înteles exact ce vă comunica persoana iar, in caz
contrar, rugați persoana să repete sau să reformuleze sau oferiți-i un
instrument de scris și hârtie.
Persoanele cu dizabilităţi trebuie tratate egal cu celelalte, mila sau
compasiunea le-ar putea stanjeni , în schimb, o atitudine cooperanta le-ar
fi de un real folos.
Adaptați-vă la situațiile apărute cu înțelegere și deschidere, acceptând
faptul că dizabilitatea există.

Comunicarea cu persoane cu dizabilități de vedere
Un rol esential în procesul de comunicare pentru persoanele care au
deficienţe grave sau parţiale de vedere il are auzul. Este important de
reţinut faptul că ei nu sunt capabili să citească limbajul corpului sau
expresiile faciale. Interpretarea atitudinii unui interlocutor se face ţinând
cont de tonul, intonaţia şi volumul vocii acestuia. Pot fi absenţi sau
dezinteresaţi în cazul în care nu au prins firul conversaţiei.
Materialele vizuale trebuie însoţite de descrieri verbale si explicatii. Citiţi
cu voce tare tot ceea ce este scris. Dacă este făcută o prezentare video,
descrieţi acţiunea materialului. Dacă distribuiţi CD-uri cu prezentări video,
orice acţiune din materialul video trebuie narată pentru a putea fi înţeles.
Dacă există mai mulţi vorbitori, fiecare vorbitor trebuie să se prezinte
persoanei cu dizabilități de vedere astfel încât vorbitorul să poată fi
identificat ulterior după voce.
Fiţi siguri că explicațiile sau prezentarea dumneavoastră a fost înţeleasă
de interlocutor şi repetaţi întrebările puse pentru a putea fi sigur că ați fost
înțeles.
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Formularele de completat trebuie să fie disponibile în format tipărit mare,
audio, disc de computer, şi / sau Braille sau în absența acestora, persoana
trebuie asistată pe parcursul completarii formularelor.
Sugestii de comunicare
Spuneţi-vă numele, nu presupuneţi că interlocutorul cu deficienţe de
vedere vă va recunoaşte vocea chiar dacă v-a auzit şi altădată.
Spuneţi-i persoanei cu deficienţe de vedere pe nume dacă doriţi să îi
captaţi atenţia.
Aveţi grijă ca persoanele cu dizabilităţi vizuale să stea acolo unde pot
auzi bine.
Păstraţi spaţii largi şi deschise pentru a evita obstrucţionările .
Descrieţi şi familiarizaţi persoana cu deficienţe grave de vedere atât cu
încăperea în care se află cât și cu instituția și cu echipamentele folosite.
Folosiţi cuvinte descriptive cum ar fi drept, înainte, la dreapta, etc. în
ceea ce priveşte orientarea persoanei. Fiţi specific în direcţii şi evitaţi
utilizarea unor termeni vagi precum „acolo”, „aici”, „aceasta”, etc.
Faceţi o descriere detaliată a informațiilor de care această persoană are
nevoie și permiteți, la nevoie, folosirea unui reportofon sau a altui dispozitiv
de înregistrare.
Oferiţi instrucţiuni şi explicaţii clare. Un interlocutor cu dizabilităţi de
vedere e posibil să nu aibă experienţă în realizarea de materiale scrise,
completare de formulare, cereri și chestionare. Repetați mesajul pe care îl
aveți de transmis dacă interlocutorul dumneavoastră are ezitări .
Oferiţi materiale tipărite atunci când persoana cu deficienţe de vedere vă
solicită. Tipărirea materialelor se face în format mare şi cu litere mărite.
Este recomandabil un font minim de 14 şi preferabil de 16-18. Tipărirea
poate fi realizată prin xeroxarea mărită sau prin producerea de caractere
mari direct din computer – este de preferat mărirea direct din computer.
Softuri realizate recent au recunoaştere vocală care te ajută să dai
computerului comenzi vocale. Unele persoane pot solicita un ajutor/suport
pentru a completa un chestionar sau pentru a susține un examen.
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Acolo unde este necesar folosiţi suporturi Braille şi script de mărire a
scrisului.
Cele mai multe persoane cu dizabilități de vedere preferă modul de
comunicare orală sau auditivă folosind înregistrările, cel mai comun fiind
prin scriere mare, Braille/Moon, bandă, înregistrări digitale, email, texte
existente sau combinaţii ale acestora.
Când intraţi sau ieşiţi din încăpere vorbiţi cu faţa către interlocutorul cu
dizabilităţi de vedere.
Dacă vi se cere să ghidaţi o persoană cu deficienţe grave de vedere,
prezentaţi-vă, oferiţi-vă serviciile şi puneţi-vă braţul lângă mâna acesteia.
Spuneţi-le dacă trebuie să coboare sau să urce vreo treaptă, dacă uşa este
în dreapta sau în stânga şi atenţionaţi-i dacă apar situaţii neprevăzute.
Nu este necesar să vorbiţi foarte tare pentru persoanele cu deficienţe de
vedere.

Comunicarea cu persoane cu deficiențe de auz
Deficienţa de auz afectează într-o măsură mai mare sau mai mică (în
funcţie de gradul pierderii auzului) toate palierele vieţii psihice a individului,
atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ.
Se ştie că, prin ea însăşi, disfuncţia auditivă nu are efect determinant
asupra dezvoltării psihice. Totuşi ea duce la instalarea mutităţii, care
stopează dezvoltarea limbajului şi restrânge activitatea psihică de
ansamblu. Unele forme ale dizabilităţii de auz pot determina şi o întârziere
intelectuală, cauzată de modificarea raportului dintre gândire şi limbaj.
Personalitatea deficienţilor de auz poartă amprenta dizabilităţii existente,
dar există multe diferenţe comportamentale. Astfel, sunt persoane cu
deficienţe de auz timide, care nu au încredere în sine dar există şi deficienţi
de auz sociabili si încrezători.
Sugestii de comunicare
Staţi cu faţa spre persoană tot timpul atunci când vorbiţi. Vorbiţi clar şi
încurajaţi-o să facă acelaşi lucru. Vorbiţi cu o viteză apropiată de normal
deoarece dacă vorbiţi mai lent distorsionaţi tiparele buzelor şi devine
imposibil să se mai citească de pe buze. Ţineţi cont că cititul pe buze este
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foarte obositor numai 3 din 10 cuvinte fiind vizibile pe buze. Dacă sunteţi
lângă o persoană care poate citi pe buze uitaţi-vă direct la ea, incetiniţi
puţin ritmul normal de vorbire ; tineţi capul drept atâta timp cât vorbiţi;
asiguraţi-vă că gura nu este acoperită de mână şi nu mestecaţi.
Nu vorbiţi şi mișcați în același timp. Evitaţi să vă mişcaţi prea mult în jur.
Folosiţi expresii faciale, limbajul trupului şi gesturi atunci când este
necesar.
Utilizați mijloace vizuale deoarece vederea este mijlocul principal prin
care persoana poate primi informaţii .
Aranjaţi lumina şi scaunele astfel încât fiecare dintre persoane să fie cu
faţa la lumină. Evitaţi statul în picioare în faţa ferestrei sau a luminii: acest
lucru vă plasează figura în umbră.
Utilizaţi anunţuri scrise, chestionare, formulare, explicații sau indicații
scrise.
Repetaţi începutul unui enunţ, nu numai sfârşitul acestuia şi nu schimbaţi
ordinea cuvintelor. Persoanele cu dificultăţi auditive ar putea să perceapă
cu întârziere faptul că vă adresaţi lor şi să piardă începutul.
Atunci când lucraţi cu interpreţi alocaţi timp pentru aceştia şi,
întotdeauna, adresaţi-vă persoanei cu deficienţă de auz şi nu interpretului.
Atingeţi-o uşor pe umăr sau pe braţ pentru a îi indica dorinţa să îi vorbiţi
şi staţi întotdeauna cu faţa spre ea.
Este posibil ca limbajul mimico-gestual folosit de interpret să vă distragă
la început, dar cu timpul vă veţi obişnui. Interpreţii nu au dreptul să îşi
spună opinia cu privire la continutul comunicării persoanei cu deficienţă de
auz deoarece îi încalcă acesteia drepturile.
Interpretul nu va răspunde în locul persoanei cu deficiențe de auz la
întrebări, el doar va transmite răspunsurile acesteia.
Conştienţizati faptul că zgomotele tari pot cauza suferinţă atunci când
sunt amplificate printr-un echipament de auzit .
Când redactați materiale pentru persoanele cu deficienţe de auz nu
folosiţi fraze lungi sau cuvinte dificile.
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Comunicarea cu persoanele cu dizabilități fizice
Dizabilitatea fizică nu afectează capacitatea intelectuală. Dificultăţile de
vorbire şi limitările fizice sunt, în mod obişnuit, un rezultat al pierderii
controlului motor prin procese care nu afectează capacitatea intelectuală.
Unele dizabilităţi fizice pot afecta comunicarea. Spre exemplu, unei
persoane îi poate lua ceva timp să termine o frază sau o propoziţie şi
trebuie să îi fie permis lucrul acesta. Persoana cu dizabilităţi fizice e posibil
să aibă nevoie de mai mult timp pentru a se reface, deoarece energia
implicată în activităţile zilnice este mai mare decât in cazul celorlalte
categorii.
Sugestii de comunicare
Încurajaţi persoana să solicite ajutorul atunci când are nevoie.
Aranjaţi spatiul în birou sau instituție astfel încât să permiteți persoanelor
cu dificultăţi de mobilitate accesul în spații și încăperi, la broșuri, afișe, cărţi
şi alte echipamente.
Luați în considerare potenţialele obstacole în accesul pe piața muncii
pentru a fi conştient de ceea ce este accesibil sau nu pentru persoanele
utilizatoare de scaune cu rotile.
Nu împingeţi scaunul cu rotile. Utilizatorii de scaune cu rotile se mişcă
singuri. Dacă au nevoie de ajutor atunci când întâlnesc obstacole, vor
solicita ajutorul.
Înclinarea scaunului cu rotile sau sprijinirea de acesta este similară cu
înclinarea unei persoane sau sprijinirea de aceasta şi este considerată
deranjantă. Scaunul este o parte a corpului unei persoane cu dizabilitate
fizică.
Folosirea scaunului cu rotile de către o persoana care poate merge cu
cârje sau cu bastoane, nu înseamnă că „simulează” gradul de dizabilitate.
Scaunul cu rotile îi poate permite să se mişte mai repede sau îi este
folositor pentru a-şi conserva energia.
Anticipaţi dificultățile persoanei cu dizabilitați fizice și oferiți sprijinul
dumneavoastră.
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Asiguraţi-vă că locaţiile unde se desfăşoară locul de muncă propus sunt
accesibile. Verificaţi dacă sunt în apropiere spaţii de parcare pentru
persoane cu dizabilităţi. Există o rampă sau intrare liberă? Dacă locaţia nu
este la parter, clădirea este prevăzută cu lift?
Atunci când activitatea implică lucrul în exterior, utilizatorii de scaune cu
rotile vor avea nevoie de multe ori de însoţitori, rampe de transport
adaptate la microbuze, sau mini-lifturi de urcare în microbuze.
Discutaţi orice nevoie sau alternativă cu persoana cu dizabilități motorii.
Persoanele care au dificultăţi de dexteritate pot avea nevoie de
tehnologie asistivă pentru evaluări sau în timpul altor activitati cum ar fi
tastaturi adaptate sau un computer cu software de recunoaştere vocală.
Trebuie avută în vedere viteza de scriere mai mică atunci când se fac
evaluările motiv pentru care lungimea evaluărilor ar trebui redusă sau să se
prevadă alocarea unui timp suplimentar.
Pentru persoanele care nu sunt în măsură să scrie, permiteţi folosirea
unei alte persoane care să scrie ceea ce i se dictează.
Vorbiţi cu persoana cu dizabilitate fizică la fel cum vorbiţi şi cu ceilalţi
beneficiari.
Când vorbiţi cu o persoană în scaun cu rotile, nu staţi în picioare
deoarece poate părea că vreţi să îl dominaţi.

Comunicarea cu persoanele cu dizabilități intelectuale
În procesul comunicării e posibil ca persoanele cu dizabilităţi intelectuale
să aibă nevoie de timp mai mult pentru a percepe informația sau pentru a
răspunde. Un limbaj corect și o atitudine deschisă și cooperantă pot ajuta
la realizarea unei comunicări eficiente.
Sugestii de comunicare
Fiți atent la felul în care vă adresați, limbajul folosit poate influența felul
în care aceste persoane se percep pe ele însele.
Dacă nu ați înțeles mesajul rugați persoana să repete mesajul.
Folosiți întrebări și răspunsuri cât mai scurte.
Fiți răbdător și lasați-i timp de gândire.
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Ascultați activ, arătând persoanei faptul că ați înțeles prin asigurarea
contactului vizual și reformularea celor spuse de persoana din fața
dumneavoastră, confirmând astfel că ați înțeles mesajul.

Aspecte generale importante
Angajatul Serviciului Public de Ocupare care comunică sau lucrează cu
persoanele cu dizabilităţi trebuie să aibă competenţe şi abilităţi care să
ducă la o comunicare eficientă si corectă.
Fiţi familiarizat sau chiar solicitați adaptarea planului de evacuare în caz
de urgenţă pentru a vă asigura că persoanele cu dizabilităţi se vor
descurca.
Puneți accent pe abilitățile persoanei îndrumând-o către acele locuri de
muncă care i se potrivesc cel mai bine.
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4.6. Îndrumar de abordare a persoanelor defavorizate

Persoanele defavorizate, ca și persoane cu risc de marginalizare socială
pot beneficia, până la vârsta de 26 de ani, în condițiile Legii nr. 76/2002
actualizată și/sau Legii nr. 116/2002, de următoarele măsuri de promovare
a participării lor pe piaţa muncii:
- acompaniament social personalizat;
- activităţi de informare şi promovare a intereselor tinerilor cu risc de
marginalizare socială în rândul angajatorilor;
- subvenţionarea locului de muncă.

119

Acompaniamentul social personalizat:
Se realizează prin intermediul Agenţiilor pentru Ocuparea Forţei de
Muncă teritoriale, în baza unui contract de solidaritate.
Constituie un ansamblu de servicii care se acordă în mod gratuit tinerilor
cu risc de marginalizare socială care constă în:
- informare şi consiliere profesională;
- medierea muncii;
- plasare în muncă la un angajator a cărui ofertă de loc de muncă a fost
selectată ca fiind corespunzătoare pregătirii profesionale şi altor condiţii
cuprinse în dosarul din evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de
Muncă.
Activităţile de informare şi promovare a intereselor persoanelor cu risc
de marginalizare socială în rândul angajatorilor, în vederea integrării pe
piaţa muncii a acestor categorii de persoane, vizează:
- conştientizarea şi promovarea prevederilor legii în rândul actorilor
regionali, locali şi al partenerilor sociali;
- diseminarea informaţiilor privind avantajele încadrării în muncă a acestor
categorii de persoane;
- interacţiunea directă cu angajatorii care dispun de locuri de muncă
vacante;
-identificarea de angajatori de inserţie.
Contractul de solidaritate se încheie între Agenţia pentru Ocuparea Forţei
de Muncă teritorială şi tânăr pe o durată de până la 3 ani, dar nu mai puţin
de un an, în condiţiile în care, la data încheierii contractului de solidaritate,
tânărul nu a împlinit vârsta de 26 de ani.

Desfăşurător al activităților specifice acompaniamentului social personalizat

Pentru textul prezentului Subcapitol, vom folosi următoarele definiții:
Consilier – angajat al Serviciului Public de Ocupare sau al unui Serviciu de
Consiliere privat, care îndeplineşte activități de consiliere pentru clienții
Serviciului, veniți în căutarea unui loc de muncă
Beneficiar – client al Serviciului, persoană aflată în căutarea unui loc de
muncă
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Fişă de înregistrare – ansamblul documentelor create de Consilier în baza
datelor furnizate de Beneficiar care să permită realizarea unui plan de
activitate.

ETAPA I - Prezentarea serviciului de informare și consiliere profesională
Obiective
generale:

Obiective
operaționale:

• Informarea beneficiarului despre resursele oferite prin
serviciile disponibile
• Colectarea de către consilier a informaţiilor esențiale
despre beneficiar
• Evaluarea nevoilor beneficiarului
• Stabilirea termenilor relaţiei de consiliere
• Beneficiarul trebuie să se decidă dacă serviciile oferite îl
interesează sau nu
• Consilierul
identifică
interesele
şi
aşteptarile
beneficiarului
• Consilierul completează fişa de înregistrare a
beneficiarului
• Consilierul face evaluarea de nevoi a beneficiarului
• Comunicarea între consilier şi beneficiar să fie eficientă
şi adecvată

Etapa
cuprinde:

• Stabilirea şi începerea construcţiei relaţiei de consiliere
• Stabilirea rolurilor şi formulelor de adresare a ambelor
părți.
• Oferirea de informaţii beneficiarului despre serviciile
oferite
• Completarea de către consilier a fişei de înregistrare a
beneficiarului şi inventarului de nevoi ale acestuia

Metode:

• Discuţia liberă
• Interviul dirijat
• Completarea Fișei de înregistrare a beneficiarului
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Obiectivul
ședinței

Descriere

Recomandări pentru consilier și
beneficiar

Stabilirea şi
clarificarea
relației și
rolurilor
dintre
consilier și
beneficiar

Consilierul oferă
serviciile în
cadrul unei
instituții în
cadrul unui
program al
Serviciului.

Stabiliți o relaţie de parteneriat, nu una
de simplă informare unidirecţională
• Consilierul şi beneficiarul sunt doi
călători care merg umăr lângă umăr pe
un drum al cărui final poate însemna
obţinerea unui loc de muncă
• Consilierul nu este “specialistul” şi nici
beneficiarul nu este cel “neajutorat”.

Beneficiarul
primeşte
Consilier
serviciile pe care
consilierul le
Beneficiarul este
poate oferi în
singurul
cadrul
specialist în
Serviciului.
privinţa vieţii şi
intereselor sale.

Beneficiar
Consilierul este
pentru beneficiar un
sprijin şi reper.

Îndrumați și sprijiniți beneficiarul astfel
încât să se oglindească cât mai clar
procesul intern de căutare şi direcţionare
al acestuia
Consilier

Beneficiar

Beneficiarul decide
care sunt
informațiile utile
pentru el, ce face,
când face şi cum
face.

Consilierul nu oferă
răspunsuri certe, nu
încearcă să
convingă şi nu
decide pentru
beneficiar.

Construiți și mențineți o relaţie
consiliere pe baze solide şi veritabile!
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de

Consilier
• Acționați având
ca menire
principală
acordarea
sprijinului în
orientarea
pentru acces la
resurse a
beneficiarului!

Beneficiar
• Nu vă așteptati să
fiți anunțat imediat
de către consilier
ca s-a identificat
un loc de muncă;
• Nu puneți presiune
și nu vă exprimați
nemulțumirea
asupa consilierului
dacă acesta nu
reuşeşte acest
lucru;
• Conștietizați că un
consiler nu lucrează
doar pentru dvs. și
nici în locul dvs.

Fiți conștienți că decizia este a ambelor
părți

Utilizarea
schimbului

Consilierul află
informaţii
esenţiale despre

Consilier

Beneficiar

Dvs. decideți dacă
beneficiarul se
înscrie în cerințele
grupul şi dacă
sunt şanse să
continue relaţia
de consiliere.

Dvs. decideți dacă
sunteți interesați de
servicii și dacă ele
concordă cu
scopurile voastre.

Urmăriți să obțineți informații cât mai
utile
Consilier
Beneficiar
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bidirecțional
de
informaţie

beneficiar.
Beneficiarul
obține cât mai
multe informaţii
clare despre
serviciile oferite
de program.

• Identificați
aşteptările
beneficiarului şi
clarificați orice
nelămurire astfel
încât
beneficiarul să
se asigure că
așteptările
lui
concordă
cu
serviciile oferite.

• Oferiți
informații
cât mai clare și
obiective;
• Nu întrerupeți des
consilierul;

Pași pentru desfășurarea eficientă a etapei
Pasul 1 – Identificarea informațiilor deținute despre servicii
Întrebări posibile
• De unde ştiţi despre noi?
• Ce ştiţi despre noi?
• Ce ştiţi despre serviciile noastre, în ce aspecte
doriti să vă ajutăm?
Sfaturi pentru
• Identificați sursa
informaţiilor deținute de
consilier
beneficiar pentru a putea îmbunătăți promovarea
Serviciului în comunitate.
Pasul 2 – Prezentarea clară și detaliată a serviciilor oferite
Sfaturi pentru consilier
Sfaturi pentru beneficiar
• Utilizați o schiţă a unei prezentări • Fiți atent să aflați și să rețineți
care să conțină următoarele date:
toată
informaţia
oferită
de
ce
oferă
Serviciul,
cui
se
consilier.
adresează, ce înseamnă sprijin şi • Nu întrerupeți consilierul cu foarte
orientare pentru acces la resurse şi multe întrebări care se abat de la
lista resurselor accesibile în mod subiectul consilierii.
real în comunitate cu sprijinul • Comunicați consilierului decizia de
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consilierului.
• Utilizați schița cu fiecare beneficiar.
În acest fel, fiecare beneficiar
primeşte aceeaşi informaţie în
acelaşi format.
• Realizați prezentarea sub forma
unui dialog, nu ca pe un discurs
care poate plictisi.
• Încurajați beneficiarul să pună
întrebări în orice moment în care
simte nevoia să o facă.
• Răspundeți pe loc la întrebările
beneficiarului
sau
notați
întrebarea şi precizați că vă
interesați ulterior și îl informați.
• Cereți beneficiarului cu un ton
respectuos să pună întrebările pe
alte
teme
după
încheierea
prezentării.

acceptare
consilierii.

și

continuare

a

Pasul 3 – Obținerea și înregistrarea informațiilor despre beneficiar
Întrebări posibile
”Puteţi să-mi spuneţi câteva date despre dumneavoastră pentru că aşa voi
şti mai uşor cu ce vă pot ajuta?”
Sugestii de adresare:
“Am nevoie să ştiu cât mai multe lucruri despre datele dumneavoastră
personale, adresa, educaţie, experienţa profesională, tocmai pentru a avea
o imagine cât mai completă despre persoana dumneavoastră. Cu cât voi
înţelege mai bine cât mai multe lucruri despre dumneavoastră, cu atât
sprijinul meu va fi mai bine adaptat nevoilor dumneavoastră”.
“Ceea ce îmi spuneţi este important, de aceea voi nota, pentru a fi sigur(ă)
că informaţia este păstrată corect”.
Alocați timp dialogului cu beneficiarul.
Timpul pe care îl petreceți împreună cu beneficiarul este important.
Utilizați Fișa de înregistrare a beneficiarului! Nu vă puteți doar baza pe
”memoria extraordinară”.
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• Colectați şi păstrați informaţiile esenţiale despre beneficiar.
• Completați fișa în prezenţa beneficiarului.
• Utilizați acest pas și pentru construirea și consolidarea relației.
Solicitați beneficiarului documentele de identitate şi copii după actele de
studii sau de calificare profesională.
Acestea sunt necesare consilierului pentru a căpăta informaţii
suplimentare pe care beneficiarul nu le ştie sau nu şi le aminteşte şi pentru
a verifica veridicitatea a ceea ce afirmă la un moment dat acesta.
Începeți evaluarea nevoilor beneficiarului!
• Completați chestionarul de evaluare a nevoilor beneficiarului.
• Acordați o importanţă crescută acestei evaluări deoarece întreg
procesul de intervenţie şi planul de acțiune îşi au rădăcinile eficienţei întro bună realizare a evaluării nevoilor beneficiarului.
• Clarificați împreună cu acesta care sunt nevoile ce se pot îndeplini prin
serviciile oferite.
Evaluați motivaţia beneficiarului pentru încadrarea în muncă.
• Țineți cont că motivaţia beneficiarului este baza pe care se pot construi
treptat toate nivelurile demersului de integrare profesională.
• Preocupați-vă continuu de menţinerea nivelului ridicat al motivației.
• Evaluați motivaţia beneficiarului de a se implica în demersul de
integrare profesională din mai multe surse:
- din ceea ce spune în mod direct despre motivele sale
- din ce afirmă în mod indirect
- din comportamentul acestuia.

126

Pasul 4 – Extragerea nevoilor beneficiarului din discuţia cu acesta,
subsumate scopului final de integrare socio-profesională.
Tipuri de nevoi specifice procesului:
• nevoia de a fi informat
• nevoia de a învăţa cum să se relaţioneze cu instituţiile
• nevoia de a ști să scrie cereri, să completeze formulare, să ceară
informaţii
• nevoia de a afla cum să întocmească un CV
• nevoia de a cunoaşte legislaţia muncii
• nevoia de a fi asistat pentru a beneficia de servicii sociale
• nevoia de a găsi o locuinţă provizorie, etc.
Întrebări posibile și sugestii de adresare:
• “În afară de informaţii legate de datele dumneavoastră personale, de
experienţa în muncă şi educaţie, aş vrea să aflu mai multe despre
motivele care vă determină să începeţi această acţiune de (re)integrare.
• “Cum v-aţi hotărât că aveţi nevoie de un loc de muncă?”
• ”De ce vreţi să vă găsiţi un loc de muncă?”
• “Ce reprezintă munca pentru dumneavoastră? De ce vreţi să munciţi?”
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI pentru prima etapă
• Stabiliți foarte clar rolurile (identitatea fiecăruia, felul de adresare, genul
relaţiei) şi contextul în care vă aflați împreună cu beneficiarul.
• Obţineți o imagine cât mai clară despre persoana din faţa dvs.,
despre educaţia şi experienţa sa în muncă, despre nevoile sale legate de
(re)integrarea profesională și socială.
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ETAPA a II-a - Planul individualizat de acţiune sau “Încotro? Cum? Cu ce
resurse?”
Etapa
cuprinde:

Acordarea sprijinului beneficiarului să îşi construiască un plan
de acţiune care să răspundă scopurilor acestuia de integrare
socio-profesională şi să îi îndeplinească nevoile.

Obiective
generale:

• Ierarhizarea nevoilor cu care beneficiarul vine la consilierea
pentru incluziune socială.
• Identificarea resurselor oferite care răspund nevoilor
beneficiarului.
• Sprijinirea beneficiarului pentru a realiza propriul plan de
acţiune.

Obiective
operaționale:

Metode:
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• Consilierul şi beneficiarul să stabilească urgenţa şi
natura nevoilor identificate la beneficiar.
• Consilierul şi beneficiarul să identifice resursele oferite
de Serviciu care se adresează nevoilor specifice ale
beneficiarului.
• Beneficiarul să îşi asume un plan propriu de acţiune
pentru a îşi susţine scopurile.

• Discuţia liberă
• Întocmirea planului de acţiune
• Analiza SWOT (puncte tari/puncte slabe, oportunităţi şi
obstacole)

RECOMANDĂRI DE BAZĂ
Asigurați un serviciu pentru
integrare
socio-profesională flexibil şi
adaptabil nevoilor beneficiarului, asigurăndu-i acestuia şansa de a primi
sprijin centrat pe nevoile lui.
• Nu toţi beneficiarii trebuie să urmeze aceiaşi pași, aceleaşi etape pentru
obținerea unor rezultate asemănătoare.
• Este important să aveți în centrul atenţiei nevoile beneficiarului. În funcție
de acestea se face planul de acţiune, şi nu invers.
În urma evaluării nevoilor specifice, pot rezulta planuri foarte diferite de
acţiune, cu scopuri şi obiective diferite. Este posibil ca unii beneficiari:
• să nu aibă suficientă motivaţie să ajungă până la obţinerea unui loc de
muncă, dar să poată să înveţe să caute anunţuri de angajare şi să
identifice locuri de muncă disponibile.
• să aibă nevoie doar de orientare profesională, nu şi de mediere în vederea
obţinerii unui loc de muncă.
• să aibă nevoie să se cunoască pe sine mai mult şi să descopere abilităţi şi
aptitudini ascunse, astfel să aibă nevoie să treacă prin sesiuni de
consiliere pentru cunoaştere şi dezvoltare personală înainte de a căuta un
loc de muncă.
Toate aceste aspecte trebuie discutate direct cu beneficiarul, fără
convingeri şi recomandări absolutiste din partea consilierului.
Planul de acțiune aparţine în exclusivitate beneficiarului, chiar dacă el este
întocmit cu îndrumarea şi ca urmare a procesului de evaluare de nevoi de
către consilier. Un plan de acțiune din care beneficiarul se simte exclus sau
inclus doar ca executant, este un drum sigur către eşec.
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Pași pentru desfășurarea eficientă a etapei
Pasul 1 - Întocmirea unui rezumat al discuțiilor inițiale şi identificarea
evenimentelor semnificative pentru consiliere trăite de beneficiar în legătură
cu piața muncii.
Rol:
Construirea relaţiei de consiliere.
Sprijinul pentru beneficiar să îşi îndeplinească scopurile.
Încurajarea beneficiarului să fie cât mai independent în acest demers şi
să îşi asume cât mai mult din realizarea obiectivelor propuse.
Identificarea concretă a nevoilor de către beneficiari și formarea capacității
de ierarhizare a acestora.
Formulări şi întrebări recomandate:
• “Ce mai faceţi?”
• “Ce s-a mai întâmplat de ultima dată când ne-am întâlnit?”
Sugestii pentru consilier
• Abordați o atitudine de preocupare sinceră pentru persoana din faţa
dvs., pentru evenimentele vieţii sale care îi pot influenţa capacitatea de
integrare socio-profesională.
• Aveți în vedere faptul că reprezentați pentru beneficiar un sprijin, un
partener consultativ de discuţie şi decizie şi nu cel care ia decizii în locul
beneficiarului.
• Sprijiniți beneficiarul să conştientizeze nevoile sale şi să le pună în
legătură cu resursele sale sau cu cele oferite de Serviciu.
• Facilitați demersul beneficiarului nu îl realizați dvs.
• Rețineți că nevoile beneficiarului se condiționează unele pe altele şi depind
unele de celelalte și sprijiniți-l să îşi dea seama care dintre ele trebuie
îndeplinite întâi şi care mai apoi.
Exemple:
Un tânăr care se pregătește să părăsească centrul de plasament:
• are nevoie să aibă o locuinţă în primul rând, şi apoi caută un loc de
muncă;
• nevoia de a avea o locuinţă depinde de cea de a avea bani pentru chirie
şi, implicit, de necesitatea de a avea un loc de muncă.
Concluzii:
• Oricât de interdependente ar părea aceste nevoi, ordinea lor trebuie
clarificată către Consilier din perspectiva integrării socio-profesionale.
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Pasul 2: Ierarhizarea nevoilor si corelarea lor cu serviciile asigurate de
Serviciul și programul stabilit de integrare socio-profesională.
Formulări recomandate:
• “Am văzut care sunt nevoile dumneavoastră. Haideţi să revenim la ceea ce
am spus despre planul nostru. În acest context, Serviciul poate să vă
ofere .... Pentru a învăţa cum să faceţi un CV sau o scrisoare de motivaţie
necesare să obţineţi un loc de muncă, vă vom ajuta să le întocmiți
corespunzător.”
Sugestii pentru consilier
Rezultat
• Reluați şi discutați cu beneficiarul • Conștientizarea nevoilor de către
nevoile pe care le-ați identificat
beneficiar să fie conştient de
anterior.
aceste nevoi şi implicarea activă
• Discutați nevoile concomitent cu
ulterioară în întocmirea unui
resursele posibile prin Serviciu.
planului de acțiuni și îndeplinirea
• Asigurați beneficiarul că îl veți
lor.
îndruma către alte organizaţii sociale
şi instituţii ale statului pentru ceea ce
Serviciul nu poate să le ofere.
• Apelați la baza de informaţii • O
informare
eficientă
a
actualizată a instituției care cuprinde
beneficiarului și stimularea lor
toate resursele disponibile conform
motivațională prin prezentarea
legii şi în mod real din comunitate.
posibilităţilor de sprijin.

Pasul 3: Analiza SWOT a Planului de acţiune
Sugestii pentru consilier
Rezultat
• Analizați împreună cu beneficiarul • Asumarea de către beneficiar a
punctele
tari
ale
acestuia,
unui Plan de acţiune realist.
oportunităţile şi sprijinul extern pe
care poate conta.
• Analizați împreună cu beneficiarul
piedicile/dificultăţile reprezentate de
punctele sale slabe şi de obstacolele
externe.
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Concluzii:
În această etapă, beneficiarul este lămurit despre ceea ce înseamnă
serviciul de integrare socio-profesională şi care sunt resursele concrete
care îl pot ajuta să îşi îndeplinească nevoile, fie în cadrul Serviciului, fie
apelând la alte instituții şi organizaţii, cu sprijinul consilierului.

ETAPA a III-a - Evoluţia consilierii pentru integrare socio-profesională
Etapa
cuprinde:

Variante posibile de desfăşurare a consilierii după întocmirea
planului de acţiune.

Obiective
generale:

• Sprijinirea beneficiarului pentru a îşi îndeplini planul de
acţiune.
• Dezvoltarea capacităţii beneficiarului de a relaţiona cu
instituţii publice şi alte organizaţii care îl pot sprijini în
demersul său.
• Identificarea căilor alternative de acţiune.

Obiective
• Beneficiarul să se raporteze în continuare la consilier ca la
operaționale: un reper în îndeplinirea planului său de acţiune.
• Cu ajutorul consilierului, beneficiarul să fie capabil să
obţină sprijinul altor instituţii.
• Consilierul să îşi dezvolte abilitatea de ascultare, de
observare şi de identificare de alternative posibile de
acţiune.
Metode:
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• Discuţia liberă
• Exerciţiul
• Reflexia asupra propriei activităţi
• Observarea şi autoobservarea

RECOMANDĂRI DE BAZĂ pentru a treia etapa
În funcţie de ceea ce îşi propune beneficiarul ca obiectiv principal, planul de
acțiune este individualizat şi reprezentativ pentru fiecare persoană.
Căile de evoluţie a beneficiarului pot fi:
• se adresează instituţiilor către care a fost referit conform planului, şi are
succes
• se adresează instituţiilor către care a fost referit conform planului, şi nu
are succes
• abandonează înainte de a face vreo acţiune, dar vine la următoarea
şedinţă de consiliere să spună acest lucru
Specificul activității consilierului:
• Are un caracter mai accentuat de ghidare şi de motivare, decât unul de
implicare propriu-zisă în acţiunile beneficiarului, acesta din urmă fiind în
întregime responsabil de acțiunile lui.
• Necesită dezvoltarea unor abilităţi de bază pentru consilier: spiritul de
observaţie, capacitatea de ascultare şi de identificare de alternative la
situaţia întâlnită.
• Consilierul este cel care identifică şi adună în jurul beneficiarului toate
resursele existente pe piaţă necesare îndeplinirii scopului asumat pentru
integrare. El este cel care pune în mişcare mecanismele sistemului,
cunoscând pârghiile lui de funcţionare.
Evoluția activității de consiliere
• Porneşte de la cele 3 categorii de rezultate posibile: succes, insucces,
abandon.
• Presupune analiza cauzelor și stabilirea activităților specifice fiecărei
categorii.

133

În cazul acţiunii de succes:
Activități
Identificarea punctelor tari și discutarea lor cu beneficiarul.
Scop

Satisfacerea nevoii de confirmare a calităţilor beneficiarului.

Rezultate

Generarea de rezultate pozitive în continuare.

În cazul insuccesului:
Rezultate
posibile
Activități
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Deciderea beneficiarului să reia Deciderea beneficiarului
acţiunea
urmând
sugestiile să nu mai vină la
consilierului.
consiliere.
• Identificarea punctele slabe care • Identificarea
au determinat eşecul.
punctele slabe care
• Analizarea căilor de intervenţie
au
determinat
eşecul.
pentru rezolvarea punctelor slabe.
• Identificarea imediată a punctelor • Respectarea deciziei
tari care pot susţine în continuare
beneficiarului
de
către consilier.
acţiunile beneficiarului.
• Analizarea posibilității participării
beneficiarului la un program de
dezvoltare de abilităţi profesioale.
• Modificarea planului de acţiune în
mod
corespunzător,
dacă
beneficiarul este de acord.
• Oferirea de sugestii practice și
modele de acțiune eficiente
beneficiarului, pentru demersurile
următoare:
o Să nu îşi piardă răbdarea.
o Să nu îşi exteriorizeze furia în
acţiuni violente în public.
o Să nu se învinovăţească.
o Să
nu
abandoneze
după
primul eşec, ci să ceară ajutor.
o Să
se concentreze asupra

scopului şi nu asupra piedicilor.

În cazul abandonului:
Rezultate
posibile
Activități

Deciderea beneficiarului să reia Deciderea beneficiarului
acţiunea
urmând
sugestiile să nu mai vină la
consilierului.
consiliere.
• Discutarea
cu
beneficiarul
a
• Discutarea cu
motivelor abandonului.
beneficiarul a
• Sprijinirea
beneficiarul
în
motivelor
abandonului.
identificarea punctele sale slabe.
• Oferirea de sugestii practice și • Sprijinirea
modele
de
acțiune
eficiente
beneficiarul în
beneficiarului, pentru demersurile
identificarea
punctele sale slabe.
următoare:
o Să nu-şi piardă răbdarea.
• Respectarea deciziei
o Să nu se enerveze.
beneficiarului de
o Să
nu
abandoneze
din
către consilier.
convingerea că nu va ieşi nimic
bun.
o Să ceară ajutor.
o Să
se concentreze asupra
scopului şi nu asupra piedicilor.
• Identificarea de acţiuni alternative
și îmbunătățirea planului
de
acţiune împreună cu beneficiarul.
Scop: relansarea
motivaţiei
beneficiarului de a se implica, ca
urmare a înțelegerii de către acesta
că este ascultat şi că i se respectă
opţiunea.
• Menţinerea
unui
contact
permanent cu instituţiile la care a
fost beneficiarul pentru a avea
feedback constant asupra evoluţiei
acestuia.
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Scop: să transmită beneficiarului
mesajul că sprijinul consilierului este
real.
Reguli pentru desfăşurarea întâlnirilor:
• Asigurați-vă că orice întâlnire are un obiectiv formulat simplu si practic.
Exemplu : „Să discutăm despre motivul pentru care trebuie să
cunoaşteţi Codul muncii.
• Analizați dacă obiectivul s-a atins.
Puteți afla acest lucru:
- Întrebând la final beneficiarul ”Ce vi se pare cel mai util aspect din
discutia noastra?”.
- Formulând obiectivul ca întrebare pe care i-o adresăm beneficiarului.
• Fiți creativi!
Puteți folosi şi instrumente alternative faţă de cele din planurile de lucru
care să vă ajute în explicaţii: povestiri relevante sau exerciţii învăţate în
sesiuni de instruire la care ați participat.
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Español

Academia

Asuntos internos

Asuntos exteriores

Română

Academie

Afaceri interne

Afaceri externe

Affaires étrangères

Affaires intérieures

Académie

Français

Employer/occupation areas/activities/ jobs

Arbeitgeber/ Arbeitsbereiche / Tätigkeiten / Jobs

Angajatori/arii de ocupare/activităţi/locuri de muncă
Empleadores/areas de empleo/actividades/ocupaciones
Employeurs/zones d'emploi/activités/emplois

Außenhandelpolitik

Innenpolitik

Akademie

Deutsch
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Foreign office

Home affairs

Academy

English

Cap. 5. Comunicare in limbi de circulatie europeana – spaniola, franceza,germana si engleza
Capitulo 5. Comunicación en idiomas europeas- español, francés, alemán y ingles
Chap. 5. Communication dans les langues européennes - espagnol, français, allemand et anglais
Kap. 5. Kommunikation in europäischen Sprachen - Spanisch, Französisch, Deutsch und Englisch
Chapter 5. Communication in European languages – Spanish, French, German and English

Colegiu/liceu

Benzinărie

Bibliotecă

Bursă

Biserică

Birou

Bancă

Armată

Alimentaţie

Artă

Agricultură

Colegio / escuela

Gasolinera

Biblioteca

Bolsa

Iglesia

Oficina

Banco

Ejército

Alimentacion

Arte

Agricultura

Collège/ Lycée

Stations-service

Bibliothèque

Bourse

Église

Bureau

Banque

Armée

Alimentation

Arts

Agriculture

College/Gymnasium

Tankstelle

Bibliothek

Börse

Kirche

Büro

Bank

Armee

Ernährung

Kunst

Landwirtschaft

College

Gas Station

Library

Stock-exchange

Church

Office

Bank

Army

Food industry

Arts

Agriculture
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Vivero

Comercio

Cultura

Sociedad / sociedad

Fábrica

Facultad

Pre- escuela

Gobierno

Electricidad

Creşă

Comerţ

Cultură

Companie/
societate

Fabrică

Facultate

Grădiniţă

Guvern

Electricitate
Électricité

Gouvernement

Jardin d'enfants /
École maternelle

Faculté

Usine / Fabrique

Compagnie/
Entreprise/ Société

Culture

Commerce

Crèche enfants/
garderie pour bébé

Elektrizität

Regierung

Kindergarten

Fakultät

Fabrik

Firma/Gesellschaft

Kultur

Handel

Kinderkrippe/ Hort

Electricity

Government

Kindergarten

Faculty

Factory

Company

Culture
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Commerce/trade

Nursery house

Poliţie

Parlament

Parcare

Magazin

Minister

Liceu

Învăţământ

Justiţie

Închisoare

Instituţie

Industrie

Policía

Parlamento

Aparcamiento

Tienda

Ministerio

Escuela secundaria

Educación

Justicia

Prisión

Institución

Industria

Police

Parlement

Parking

Magasin

Ministère

Lycée

Enseignement /
Éducation

Justice

Prison

Institution

Industrie

Polizei

Parlament

Parkplatz

Laden

Ministerium

Gymnasium

Unterrichtswesen

Justiz

Gefängnis

Institution

Industrie

Police

Parliament

Parking

Shop

Ministry

High-school

Education

Justice

Prison/jail

Institution

Industry
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Fuego

Puesto

Partido

Casa de pueblo

Empleadores

Petroleo

Puerto (naval)

Periodicos

Restaurante

Obra de
construcción

Pompieri

Poştă

Partid

Primărie

Patronat

Petrol

Port (naval)

Presă scrisă

Restaurant

Şantier de
construcţii

Chantier de
construction

Restaurant

Presse écrite

Port (naval)

Pétrole

Patronat

Mairie

Parti

Poste

Centres d'incendie
et de secours

Baustelle

Restaurant

Schriftliche Presse

Hafen

Petroleum

Arbeitgeberverband

Rathaus

Partei

Post

Feuerwehrmann

Building-site

Restaurant

(To) press

Port
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Oil/petroleum

Employers’ party

Town-hall

Party

Post Office

Fire-brigade

Ziaristică

Universitate

Tribunal

Telecomunicații

Senat

Şcoală

Spital

Sindicat

Şcoală primară

Spital

Şantier naval

Periodismo

Universidad

Corte

Telecomunicaciones

Senado

Escuela

Hospital

Unión

Escuela primaria

Hospital

Astillero

Journalisme

Université

Tribunal

Télécommunications

Sénat

École

Hôpital

Syndicat

École primaire

Hôpital

Chantier naval

Journalistik

Universität

Gerichtshof

Fernmeldewesen

Senat

Schule

Krankenhaus

Gewerkschaft

Grundschule

Krankenhaus

Schiffswerft

Journalism

University

Court of Justice

Telecommunications

Senate

School

Hospital

Trade-union

Primary school

Hospital

Naval-site
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Español

estudiante

estudiante

profesor

institutriz

director

médico

enfermera

Română

Student

Elev

Profesor

Educatoare

Director

Medic

Asistentă medicală

Lista meseriilor/ocupatiilor
La lista de las ocupaciones/profesiones
Liste des métiers / professions
Berufe und Arbeitsplätze
The list of jobs/ occupations

Infirmière

Médecin

Manager/Directeur

Éducatrice

Professeur

Élève

Étudiant

Français

Krankenschwester

Arzt

Direktor

Erzieherin

Lehrer

Schüler

Student

Deutsch

Nurse

Doctor
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Manager/director

Kindergarten
Teacher

Teacher

Pupil

Student

English

Sindicalist

Pensionar

Casnică

Şomer

Angajator

Salariat

Patron

Psiholog

Farmacist

Medic-veterinar

Infirmieră

Sindicalista

Pensionista

Ama de casa

Desempleado

empleador

empleado

empleador

psicólogo

químico

Médico Veterinario

enfermera

Syndicaliste

Retraité

Femme au foyer

Chômeur

Employeur

Employé

Patron

Psychologue

Pharmacien

Docteur vétérinaire

Aide-soignante

Gewerkschafter

Rentner

Hausfrau

Arbeitslose

Arbeitgeber

Angestellte

Unternehmer

Psychologe

Apotheker

Tierarzt

Krankenpflegerin

Unionist

Retired

Housewife

Unemployed

Employer

Employee

Owner

Psychologist

Chemist

Vet

Hospital Attendant
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Hombre de
negocios

Rey

Reina

Presidente

Alcalde

Consejero

Ministro

Secretario

Político

Policía

Bombero

Om de afaceri

Rege

Regină

Preşedinte

Primar

Consilier

Ministru

Secretar

Politician

Poliţist

Pompier

Pompier

Policier

Politicien

Secrétaire

Ministre

Conseiller

Maire

Président

Reine

Roi

Homme d'affaires

Feuerwehrmann

Polizist

Politiker

Sekretär

Minister

Ratgeber

Bürgermeister

Präsident

Königin

König

Geschäftsmann
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Fireman/Firefighter

Policeman

Politician

Secretary

Minister

Cousellor

Mayor

President

Queen

King

Businessman

Economist

Contabil

Secretară

Director

Poştaş

Soldat

Economista

Contable

Secretario

Director

Cartero

Soldado

Économiste

Comptable

Secrétaire

Directeur

Courrier

Soldat

Wirtschaftswissen-

Buchhalter

Sekretärin

Direktor

Briefträger

Soldat

Economist

Accountant

Secretary

Manager

Postman

Soldier

Condamnat

Prizonier

Avocat

Sacerdote

Convicto

Prisionero

Abogado

Prêtre

Condamné

Prisonnier

Avocat

Priester

Verurteilt

Gefangener

Rechtsanwalt

Priest

Convict

Prisoner

Lawyer

schaftler

Preot
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Lider / jefe

Marinero

Minero

Agricultor

Viticultor

Poeta

Escritor

Mendigo

Ingeniero

Plomero

Albañil

Conducător / şef

Marinar

Miner

Agricultor

Viticultor

Poet

Scriitor

Cerşetor

Inginer

Instalator

Zidar

Maçon

Plombier

Ingénieur

Mendiant

Écrivain

Poète

Viticulteur

Agriculteur

Minier

Marin

Leader/ Chef

Maurer

Installateur

Ingenieur

Bettler

Schriftsteller

Dichter

Winzer

Bauer

Bergmann

Matrose

Führer/Chef

Brick-layer

Plumber

Engineer

Begger

Writer

Poet

Vineman

Farmer

Miner

Sailor

Leader
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Mecanic auto

Macaragiu

Asfaltator

Electrician

Electromecanic

Strungar universal

Lăcătuş mecanic

Sudor

Faianţar

Zugrav

Tâmplar

Mecanico

Craner

Techador asfalto

Electricista

Electromecánicista

Tornero

Cerrajero

Soldador

Solador

Pintor

Carpintero

Mécanicien

Grutier

Asphalteur

Électricien

Électromécanique

Tourneur

Serrurier-métallier

Soudeur

Carreleur

Peintre en bâtiment

Charpentier

Automechaniker

Kranführer

Strassenbauarbeiter

Elektriker

Elekromechaniker

Dreher

Schlosser

Schweißer

Fliessenleger

Maler

Tischler

Car Mechanic

Crane Operator

Asphaltman

Electrician

Electromechanic

Lathe-operator

Locksmith

Welder

House Painter

Carpenter
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Ingeniero Mecánico

Ingeniero naval

Inspector de la
seguridad del
trabajo

Obrero

Obrero

Traductor

Agente de viaje

Inginer mecanic

Inginer nave

Inspector protecţia
muncii

Muncitor

Muncitor necalificat

Traducător

Agent de turism

Agent de voyage

Traducteur

Travailleur non
qualifié

Travailleur

Inspecteur sécurité
au travail

Architecte
naval/ingénieur en
construction navale

Ingénieur en
mécanique

automobile

Reiseveranstalter

Űbersetzer

Unqualifizierte
Arbeitskraft

Arbeiter

Arbeitschutzinspektor

Schiffsbauingenieur

Maschinenbauingenieur
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Tourism Agent

Interpreter

Unqualified Worker

Worker

Work Protection
Inspector

Ship Engineer

Mechanic Engineer

Operator calculator
şi retele

Programator IT

Conservator arhivă

Muzeolog

Ghid de turism

Cuidador de
personas mayores

Programador y
Operador de Red

Programador,
informatica

Archivista

Museologo

Guía de viajes

Aide-soignant
d'enfants/ baby-

Aide- soignant à
domicile personnes
âgées

Opérateur
ordinateur et
réseaux
informatiques

Programmeur IT

Archiviste /
conservateur
archive

Babysitter

Altenpfleger

Computer- und
Netzoperateur

Programmierer

Konservativ- Archiv

Museolog

Reiseleiter

Babysitter

House Old People
Servant

Computer and
Network Operator

IT Programmer

Archivist

Museologist

Tourism Guide

Guide touristique

Îngrijitor bătrâni la
domiciliu

Cuidadores de niños

Muséologue

Îngrijitor copii/
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/ niñera

Inspector de
protección social

Operador
desinfección

Sastre

Costurera

Barbero

Peluquera

Manicuro

Cosmetólogo

babysitter

Inspector protecţie
socială

Operator deratizare,
dezinsecţie,
dezinfecţie

Croitor

Croitoreasă

Frizer

Coafeză

Manichiuristă

Cosmeticiană

Cosméticienne

Manucure

Coiffeuse

Coiffeur

Couturière

Tailleur

Opérateurs
dératisation,
désinsectisation,
désinfection

Inspecteur de
l'action sanitaire et
sociale.

sitter

Kosmetikerin

Maniküristin

Friseurin

Friseur

Schneiderin

Schneider

Desinfektionsoperateur

Sozialschutz
Inspektor

Beautician

Manicurist

Hairdresser

Barber

Dress-maker

Tailor

Deratization,
disinfection
controller
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Social Protection
Inspector

Vânzător de ziare

Măcelar

Recepţioner hotel

Menajeră

Brutar

Cofetar

Patiser

Barman

Bucătar

Ospătar

Vendedor de
periódicos

Carnicero

Recepcionista

Camarista

Panadero

Confitero

Pastelero

Camarero

Cocinero/Chef

Mesero

Vendeur de
journaux

Boucher

Réceptionniste
d'hôtel

Femme de ménage

Boulanger

Confiseur

Patissier

Barman

Cuisinier

Garçon

Zeitungsverkäufer

Metzger

Hotelempfänger

Hauspflegerin

Bäcker

Konditor

Feinbäcker

Barmann

Koch

Kellner

Newspaper-seller

Butcher

Hotel Receptionist

Housekeeper

Baker

Confectioner

Pastry-maker

Bar-tender

Chef

Waiter
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Periodista

Dependiente

Cliente

Colector Cajero

Almacenero

Guardia de
seguridad

Inspector seguros

Vendedor

Mensajero

Ziarist

Vânzător/Lucrător
comercial

Client

Casier încasator

Magazioner

Agent de pază

Ispector asigurări

Comis voiajor/
Agent de vânzări

Curier

Courrier

Commis
voyageur/Agent
commercial

Enquêteur
d'assurances

Agent de sécurité

Magasinier

Caissier

Client

Vendeur

Journaliste

Kurier

Handels-Reisender

Vesicherungsinspektor

Sicherheitsbeamte

Lagerarbeiter

Kassierer

Kunde

Verkäufer

Journalist

Courier
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Commercial Traveller

Insurer

Guard Agent

Warehouse Man

Cashier

Customer

Seller

Journalist

A învăţa pe altul

A învăţa/ a afla

Română

Curar

Ensenar

Aprender

Español

Participer aux cours

Guérir

Enseigner

Apprendre

Français

verkaufen

Kurse besuchen

heilen

lehren

lernen /erfahren

Deutsch

Fahrer

To buy

To sell

To attend (courses)

To cure

To teach

To learn

English

Driver

Chauffeur

A vindeca
Asistir

Vendre

kaufen

Conductor

A participa la
cursuri

Vender

Acheter

Şofer

A vinde

Comprar

Activităţi /Actividades/Activités/Tätigkeiten/Activities

A cumpăra
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Pagar

Detenir

Orar

Pedir

Rezar

Manejar

Governor

Navegar (por)

Luchar/Batirse
(contro a )

A plăti

A aresta

A se ruga

A ruga, a cere

A cerşi/a cere
insistent/ a implora

A conduce
(gospodăria)

A conduce, a
guverna

A naviga

A lupta/a se bate

Lutter/ se battre

Naviguer

Gouverner/
conduire

Être responsable
des tâches au foyer

Mendier/ conjurer/
implorer/ suplier

Demander

Prier

Arrêter

Payer

kämpfen

Schiffen/segeln

Leiten /regieren

haushalten

betteln /anflehen

bitten

betten

verhaften

bezahlen

To fight

To sail

To rule
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To run (the house)

To beg

To ask

To pray

To arrest

To pay

Difuza

A emite legi

A repara

A lucra pământul

A fora

Difundir/ transmitir/
televisar

Legislar

Arreglar

Cultivar

Taladrar

Diffuser

Émettre des lois

Réparer

Travailler la terre

Creuser/percer/
forer

Senden

Gesetze geben

reparieren

Das Feld bebauen

bohren

To broadcast

To pass laws

To mend/repair

To toil

To dig

Vizite /Visitas/Visites /Besuche/Visits

Română

Queremos visitar
una planta

Español

Nous voudrions
visiter une usine

Français

Wir möchten ein
Metallwerk (ein

Deutsch

We would like to
visit a metal factory

English

Într-o întreprindere /En la empresa/Dans une enterprise/ In einem Betrieb/In a factory

Dorim să vizităm o
uzină metalurgică
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metalúrgica/ de
productos
químicos/trabajos
en madera

Querría visitar una
fábrica de tejidos
(calzado/ropa)

Querría hablar con
el director
(ingeniero jefe/el
capataz/ el
presidente del
sindicato)

¿Que produce este

(de produse chimice
/ de maşini / de
prelucrare a
lemnului )

Mâine aş vrea să
vizitez o fabrică de
textile, încălţăminte,
confecţii )

Aş vrea să vorbesc
cu directorul
(inginerul şef /şeful
de atelier / maistrul
/preşedintele
sindicatului).

Ce produce această

Qu'est ce que cette

Je voudrais parler
au directeur(à
l'ingénieur en chef,
au chef d'atelier, au
contremaître, au
président du
syndicat).

Demain, je voudrais
visiter une usine de
textiles
(chaussures, prêtsà- porter)

métallurgique
(chimique, de
machines, pour le
travail du bois)

Was produziert

Ich möchte mit dem
Betriebsleiter (dem
Chef-Ingenieur
/dem Abteilungsleiter/dem
Werkmeister/ dem
Gewerkschaftleiter)
sprechen.

Morgen möchte ich
eine Textilfabrik
(Schuhkonfektionsfabrik)be
sichtigen.

Maschinenbauwerk/
ein Holzverarbeitungswerk)
besichtigen
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What does this

I would like to talk
to the manager (the
main engineer/head
of
shop/foreman/the
head of the union).

I would like to visit
a textile factory(
shoes, ready-made
clothes)

( chemicals/cars/
wood products)

Produsele acestei
fabrici se exportă?

Acest utilaj este
fabricat în
România?

Când a fost
construită această
uzină?

fabrică ?

Queremos conocer
algunos obreros

¿Se exportan los
productos de la
fábrica?

Esta máquina esta
producida en
Romania?

¿Cuándo se ha
erigido este planta?

fabrica?

Nous voudrions
faire connaissance
avec certains
travailleurs.

Est-ce que les
produits de cette
usine sont
exportés?

Est-ce que cet
outillage est
fabriqué en
Roumanie?

Cette usine était
construite quand?

usine produit?

Wir möchten einige
Arbeiter
kennenlernen .

Werden die
Erzeugnisse dieses
Betriebs ins Ausland
ausgeführt?

Wurde diese
Maschine in
Rumänien erzeugt?

Wann wurde dieser
Betrieb erbaut?

dieser Betrieb?

We would like to
meet several
workers.

Are these products
exported?

Is this equipment
made in Romania?

When was this
factory built?

factory produce?

Am dori să
cunoaştem câţiva
muncitori
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Español

Queremos visitar
una granja y el
latifundio

¿Cuál es la
superficie de las
culturas?

¿Cuál es la
producción por

Română

Dorim să vizităm o
fermă agricolă şi
terenurile aferente.

Care este suprafaţa
diferitelor culturi?

Care este
randamentul la

Quel est le
rendement à

Quelle est la
superficie des
cultures différentes?

Nous voudrions
visiter une ferme
agricole et ses
terres.

Français

Wie hoch ist der

Wie groß ist die
Anbaufläche der
verschiedenen
Pflanzen?

Wir möchten eine
landwirtschaftliche
Farm besichtigen .

Deutsch

Într-o ferma agricolă / En la granja/Dans une ferme / In einer Farm/ On a farm
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What is the
efficiency per

What is the surface
of the different
cultures?

We would like to
visit a farm and its
lands.

English

Există un loc de
muncă vacant
pentru culegerea
legumelor/
fructelor/ (mazăre,
căpşuni, mere,etc)

Aveţi şi crescătorie
de ….? (găini/ vaci/
porci/ prepeliţe/
gâşte…etc)

Ce fel de
îngrăşăminte
chimice folosiţi?

hectar?

Los obreros reciben

Hay un puesto
vacante para la
recogida de
verduras/ frutas
(guisantes/fresas/m
anzanas, etc.)

¿Tienen también un
rancho de …?
(gallinas/ vacas/
codorniz/
patos…etc.)

¿Qué tipo de
fertilizante usáis?

hectárea?

Les travailleurs sont

Il y a un poste
vacant pour le
ramassage/ la
cueillette des
légumes /des fruits
(des pois, des
fraises, des
pommes)

Vous avez aussi une
ferme d' animaux (
poules / vaches /
porcs / cailles / oies
…)

Quel type d'engrais
utilisez-vous?

l'hectare ?

Erhalten die

Gibt es eine
Arbeitsstelle im
Bereich
Gemüseernte,
Obsternte , Erbsen,Erdbeeren,Äpfelernte?

Züchten Sie auch
,Hühner, Kühe ,
Schweine,
Wachteln, Gänse
...usw. ?

Welche
Kunstdünger
verwenden Sie?

Hektarertrag ?

The workers receive

There is a vacant
place for piking up
vegetables/fruit/(pe
as/ strawberries/
apples…etc)

Do you also have a
….. breeder?
(hen/cows/pigs/
quails/ geese…s.o.)

What kind of
fertilizer do you
use?

hectare?

Muncitorii primesc
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del empleador
alojamiento y
comida (gratis/ al
pago)

logés et nourris par
l'employeur (gratuit
/ payant)

Arbeiter kostenlos
Unterkunft und
Essen vom
Arbeitsgeber?Bezah
-len die Arbeiter ?

Español

Yo quiero

- un cuadrno y un
lápiz

- tinta y papel
secante

- una agenda y un

Română

Eu doresc ….

-un carnet şi un
creion

-cerneală şi
sugativă

-o agendă şi un pix/

-un agenda et un

-de l'encre et de
l'absorbant

-un carnet et un
crayon

Je voudrais…

Français

einen Schreibblock
und einen

Tinte und
Löschpapier

ein Notizbuch und
einen Bleistift

Ich möchte ...

Deutsch

Într-un birou /En la oficina/Dans un bureau/In einem Büro/ In an office

cazare şi masă de la
angajator (gratuit/
cu plată)
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-an agenda and a

-ink and blotting
paper

-a notebook and a
pencil

I would like...

English

bad and food from
the employer(
free/paid)

Unde este
departamentul
pentru carte

Aveţi hârtie de
copiator ?

Unde se află
copiatorul ?

Aveţi un computer
nou?

Am nevoie de hârtie
de scrisori şi plicuri.

stilou

¿Dónde está el
departamento de
libros científicos?

¿Tiene Usted papel
para la
fotocopiadora?

¿Dónde está la
fotocopiadora?

¿ Tiene Usted una
computadora
nueva?

Necesito papel de
letras y sobre
manilas

bolígrafo/ pluma

Où se trouve le
département des
livres scientifiques?

Est-ce que vous
avez du papier
pour le copieur?

Où est le
photocopieur?

Est-ce que vous
avez un nouvel
ordinateur?

J'ai besoin de papier
à lettres et
d'enveloppes.

stylo

Wo ist die
Abteilung für
wissenschaftliche

Haben Sie
Kopierpapier ?

Wo ist das
Kopiergerät ?

Haben Sie einen
neuen Computer?

Ich brauche
Briefpapier und
Briefumschläge .

Kugelschreiber

Where is the
scientific book
department?

Do you have xerox
paper?

Where is the
XEROX?

Do you have a new
computer?

I need paper and
envelopes.

pen
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Vengo a su oficina
porque tiene un
anuncio para un
puesto vacante de…

Si Usted tene
conocimientos de
lenguas extranjeras
y operar la

Am venit la biroul
dumneavoastră
pentru că aveţi un
anunţ de loc de
muncă vacant de…

Dacă aveţi
cunoştinţe de limbi
straine şi lucrul cu
calculatorul, avem

Si vous avez des
connaissances des
langues étrangères
et des compétences

Je suis venu à votre
bureau parce que
vous avez un avis
d'une offre d'emploi
pour ...

Ich bin hierher
gekommen, dass
Sie eine Annonce
aufgegeben haben
mit einer freien
Arbeitsstelle als...
Falls Sie
Fremdsprachen –
und Computerkenntnisse haben ,

Ich habe ein
vereinbartes Termin
mit Herr/Frau
um….Uhr

Tengo un encuentro
con el Señor/ la
Señora…

Am o întâlnire
stabilită cu dl/dna la
ora…

J'ai une entrevue
avec M. / Mme ...
à…

Verbinden Sie mich
,bitte ,mit Frau
/Herr...

Por favor, me pone
con…la Señora/el
Señor

Vă rog să-mi faceţi
legătura cu
doamna/ domnul....

S'il vous plaît,
faites-moi le lien
avec madame /
monsieur…

Bücher ?

ştiinţifică ?
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If you know foreign
languages and
computer
knowledge, we

I have come to your
office because you
have an ad
regarding your free
job of…

I have a meeting
established with
Mr./Mrs at…

Please connect me
with Mrs./Mr...

un post disponibil
de … la
societatea….

computadora,
tenemos un puesto
vacante de … en …
la empresa…

informatiques, nous
avons un poste
disponible ... à la
société ...

können wir Ihnen
eine Arbeitsstelle
empfehlen bei der
… Gesellschaft .

have e free place
of….in our
company….

Română

Español

Où se trouve le
Musée
du Village (le Musée
de Beaux-Arts, le
Musée des Sciences
Naturelles) ?

Français

Wann ist das
Museum (die

Wo befindet sich
das Ethnografische
Freilichtmuseum
/die Staatsgalerie
/das Naturhistorische Museum )?

Deutsch

When is the
museum open (the

Where is the Village
Museum/ the
National Gallery/
the Scientific and
Natural Museum/
the Aquarium)?

English

Într-o locaţie turistică / En en lugar turistico/Dans un endroit touristique/In einem touristischen Ort/In
a tourisitic location

Unde este Muzeul

¿ Dónde está el
Museo de la
Campana/ las
Galerías Nacionales/
el Museo de
Ciencias Naturales/
el Acuario?

Entre quelles
heures est ouvert/e

Satului /Galeria
Nationala /Muzeul
de Stiinte Natural
e/Acvariul) ?

¿Cuál es el horario

Între ce ore este
deschis muzeul
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del museo?

¿ Cuanto es la
entrada?

¿Qué me aconseja a
visitar?

Quisiero un guia del
Bucarest.

¿Cuaes son las mas
importantes museos
de la historia?

¿Tiene Usted el plan
del museo?

(expoziţia ) ?

Cât costă intrarea ?

Ce mă sfătuiţi să
vizitez?

Aş vrea un ghid al
oraşului Bucureşti.

Care sunt cele mai
importante muzee
istorice?

Aveţi planul
muzeului?

Est-ce que vous
avez le plan du
musée?

Quels sont les plus
importants musées
historiques?

Je voudrais un
guide de la ville de
Bucarest.

Que me conseillezvous à visiter?

Combien coûte
l'entrée ?

le musée
(l'exposition)?

Haben Sie den Plan
des Museums?

Welche sind die
wichtigsten
historischen
Museen?

Ich möchte einen
Führer der Stadt
Bukarest haben.

Was raten Sie mir
zu besichtigen ?

Was kostet der
Eintritt ?

Ausstellung) offen?
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Do you have the
plan of the
museum?

What are the most
important historical
museums?

I would like a
Bucharest Guide.

What should I visit?

How much does the
entry cost?

exhibition)?

Acesta este un Ghid
de conversaţie. Vă va
ajuta să comunicaţi

Putem vorbi în limba
engleză/ franceză/
germană/spaniolă ?

Daţi-mi, vă rog , o
scrumieră şi un vas de
flori din lemn sculptat.

Aş vrea să cumpăr
câteva obiecte din
ceramică.

Cât costă această
faţă de masă şi
cele şase şerveţele
cu motive
naţionale?

Este es un guia de
comunicación. Le
ayudará a

¿Es posible hablar en
ingles/frances/
alemán/espanol?

Dame, por favor, un
cenicero y un florero
de madera tallada.

Quisiera comprar
algunos objectos de
cerámica.

¿Cuánto es este
mantel y los seis
servilletas con
motivos nacionales?

C'est un guide de
conversation. Il vous
aidera à communiquer

Pourrions-nous parler
en anglais/ en
français/en allemand/
en espagnol?

Donnez-moi, s'il vous
plaît, un cendrier et
un vase de fleurs en
bois sculpté.

Je voudrais acheter
certains objets en
céramique.

Combien coûte
cette nappe et les
six serviettes de
table aux motifs
nationaux?

Das ist ein
Sprachführer. Es wird
Ihnen helfen, solange

Können wir Englisch
/Französisch
Deutsch/Spanisch
sprechen ?

Geben Sie mir,
bitte,eine
Aschenschale und
eine Blumenvase aus
geschnitztem Holz

Ich möchte einige
Gegenstände aus
Keramik kaufen.

Wieviel kostet
dieses Tischtuch
mit den sechs
gestickten
Servietten?

This is a conversation
Guide. It will help you
to communicate as

Can we speak in
English/ French/
German/Spanish?

Give me, please, an
ash tray and a pot of
flowers made from
wood.

I would like to buy
some pottery objects.

How much are the
cloth and the six
napkins with
national models?
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comunicarse mientras
ustedes están aquí.

pendant votre séjour.

Sie da sind.

long as you are here.

¡Hola!

¡Buenos días!

Salut (informal)

Bună dimineața
(folosit pana la
prânz)

¡Buenas tardes!
Bună ziua (folosit
între prânz şi ora 18)

Español

Română

Bonjour.

Bonjour.

Salut!

Français

Formule de salut/ Saludo /Salutations/Begrüßung/ Greetings

Guten Tag!

Guten Morgen!

Hallo!

Deutsch
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Good afternoon.

Good morning.

Hello.

English

Formule şi vocabular / Terminos y Vocabulario/ Formules et vocabulaire/Redewendungen und
Wortschatz/Terms and vocabulary

cât sunteţi aici.

noapte bună

la revedere

Bună seara (folosit
după ora 18)

¡Buenas noches!

Hasta luego

¡Buenas noches!

Bonne nuit!

Au revoir.

Bonsoir.

Gute Nacht !

Auf Wiedersehen !

Guten Abend!

Have a good day/
night!

Good night.

Good bye.

Good evening.

A nice weekend!

Einen schönen
Tag/Abend !
Ein schönes
Wochenend!

Une bonne journée !/
une bonne soirée!

Buen fin de semana! Un bon week-end!

¡Buen día!

o zi/seară bună!

un weekend plăcut!

Da, într-adevar.

Română

Entiendo. Muy bien.

Sí, de verdad.

Español

Je comprends. Très

Oui, en effet.

Français

Ich verstehe. Sehr

Ja, gewiss.

Deutsch

I see. Very well.

Yes, indeed.

English

Formule de confirmare/Confirmacion/Confirmation/Zusage/Confirmation

Înțeleg. Foarte
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Je pense que je sais
ce que vous voulez
dire.

Creo que sé lo que
quiere decir.

Debo admitir que...

No hay duda de
ello.

Acepto.

Voy a pensar en
ello.

Cred că ştiu ce vreţi
să spuneţi.

Trebuie să recunosc
că…

Nu există nicio
îndoială în privinţa
aceasta.

De acord.

O să mă mai
gândesc la asta.

Urări/ Felicitaciones/Vœux/Wünsche/Wishes

Je vais y réfléchir.

D' accord.

Il ne fait aucun doute
à ce sujet.

Je dois avouer que…

bien.

bine.

Ich werde darüber
nachdenken .

Ich bin vollkommen
einverstanden.

Ohne Zweifel.

Ich muss erkennen
dass,...

Ich glaube, ich
weiß, was Sie
meinen!

gut.
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I will/shall think it
over.

Agreed

There’s no doubt
about that.

I must admit that….

I think I know what
you mean.

Mult noroc!

Foarte bine !

Felicitări !

Română

¡Feliz Pascua!

¡Feliz año nuevo!

¡Feliz cumpleaños!

¡Buena suerte!

Muy bueno!

¡Felicitaciones!

Español

Joyeux Noël!

Joyeuses Pâques!

Une heureuse
nouvelle année!

Joyeux anniversaire!

Bonne chance!

Très bien!

Félicitations !

Français

Ich bin froh dies zu

Frohe Weihnachten ! Merry Christmas!

Frohe Ostern !

Ein glückliches neues A happy new year!
Jahr !

Alles Gute zum
Geburtstag!

Viel Glück!

Sehr gut!

Ich gratuliere!

Deutsch

Happy birthday!

Good luck!

Very well!

Congratulations!

English

Un an nou fericit!

La mulți ani!

Paşte fericit!

¡Feliz Navidad!

Je suis heureux

I am glad to hear

Happy Easter!

Crăciun fericit!

Me alegra oír eso.

Mă bucur să aud
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¡Estas son buenas
noticias!

hören!

Ce sont d'excellentes Das sind gute
Nachrichten !
nouvelles!

d'entendre cela.

This is great news!

this.

J'attends avec
impatience.

Estoy preocupado.

Espero con interés.

Sunt îngrijorat.

Aștept cu nerăbdare.

Je m'inquiète de….

Estoy extenuado.

Sunt epuizat.

Je suis épuisé.

Je suis fatigué.

Estoy cansado.

Sunt obosit.

Français

Español

Română

Ich erwarte
ungeduldig.

Ich bin beunruhigt.

Ich bin erschöpft.

Ich bin müde.

Deutsch
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I am looking forward.

I am worried.

I am exhausted.

I am tired.

English

Exprimarea unor nevoi sau sentimente / Expresar la necesidades y emociones/Expression des besoins
et des sentiments/ Bedürfnisse und Gefühle/Ways of expressing needs or feelings

Acestea sunt veşti
excelente!

asta.

Ich darf nicht gestört I can not be
werden.
disturbed.

I am not well/ I am
ill.

Prière ne pas être
dérangé!

English

¡No puedo ser
perturbado!

Deutsch

Please, excuse me..

Nu pot fi deranjat!

Français

Entschuldigen Sie
,bitte….

It is no problem.

Mir ist schlecht./Ich
bin krank.

Español

Excusez-moi, s'il
vous plaît ...

Es tut (macht)
nichts.

Please excuse me
for being late.

Je ne me sens pas
bien/Je suis malade.

Română

Discúlpeme, por
favor....

Ça ne fait rien.

Entschuldigen Sie,
bitte, mein

¿No estoy bien /
Estoy enfermo.

A : Scuzaţi ,vă rog
….

Está bien/ De nada.

Excusez-moi, s'il
vous plaît, d'être en

Nu mă simt bine/
Sunt bolnav.

A: Nu face nimic.

Perdoname por
haber llegado tarde.

Scuze/ Excusas/Excuses/Entschuldigung/Excuses

A: Vă rog să mă
scuzaţi că am
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Désolé.

Lo siento.

Siento por
disturbarle.

A: Îmi pare rău.

A:Scuzaţi-mă că vă
deranjez.

A:Entschuldigen
Sie, bitte, die
Störung !

A: Es tut mir leid.

Verspäten.

Español

Gracias ...

Se lo agradezco
(mucho) por su
ayuda / de
antemano

Estoy muy

Română

Mulţumesc...

Vă mulţumesc
pentru sprijinul dvs
anticipat/ frumos

Vă sunt foarte

Je suis

Je vous remercie
beaucoup pour
votre soutien/ à
l'avance.

Merci ...

Français

Ich bin Ihnen sehr

Ich danke Ihnen für
Ihre Hilfe.

Danke ...

Deutsch

Mulţumire /Agradecimientos/Remerciement/Bedankung/Thanking

Excusez-moi de
vous déranger.

retard.

întârziat.

I am very
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Thank you for your
support

Thank you..

English

Excuse me for
disturbing you.

I am sorry.

Cu plăcere.

recunoscător
(recunoscătoare)
De nada.

agradecido/a
Avec plaisir.

extrêmement
reconnaissant/e.

Gern geschehen.

dankbar.

Your welcome.

obliged/grateful to
you.

Primesc cu plăcere
invitaţia dvs.

Română

Sí, estoy
completamente de

Recibo su invitación
con placer.

Español

Oui, je suis
entièrement

Je suis heureux de
votre invitation.

Français

Ja,ich bin
vollkommen

Ich nehme mit
Vergnügen Ihre
Einladung an.

Deutsch

Yes, I totally agree.

I am very happy
with your invitation.

English

Acceptare /Aceptar/Acceptation/Akzept /Accepting

Da, sunt întru totul
de acord.
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Usted tiene razón.

Sin dudas.

A su disposicion.

Aveţi dreptate.

Fără îndoială.

Vă stau la
dispoziţie.

Español

Disculpa, pero
tengo que rechazar.

No es posible.

Română

Îmi pare rău, dar
trebuie să refuz.

Nu se poate.

Refuz /Negar/Refus/ Absage /Refusal

No tengo ninguna
objeción.

N-am nimic de
obiectat.

acuerdo.

Ce n'est pas
possible.

Je suis désolé, mais
je dois refuser.

Français

Je suis à votre
service.

Sans aucun doute.

Vous avez raison.

Je n'ai aucune
objection.

d'accord.

Es geht nicht.

Ich bedauere, aber
ich muss absagen.

Deutsch

Ich stelle Ihnen zur
Verfügung .

Ohne Zweifel.

Sie haben recht.

Ich habe nichts
dagegen.

einverstanden.
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It is not possible.

I am sorry, but I
have to refuse.

English

I am at your
disposal.

No doubt.

You are right.

I have no objection

Nu, mulţumesc .

No, gracias.
Non, merci.

Nein, danke.

No, thank you.

Je suis roumain/
français/ englais/
espagnol.

Français

Sind Sie
Rumäne(in)?

Ich bin Deutsche/
Franzose/
Engländer/ Spanier.

Deutsch

What is your name?

Are you Romanian?

I am Romanian/
English/ French/
German/Spanish.

English

Expresii care pot angaja o conversație /Expesiones para empezar una conversación/ Expressions pour
engager une conversation/ Ausdrücke, die ein Gespräch eingreifen können/ Expressions which can
lead to a conversation

Vous êtes roumain/
e?

Wie ist Ihr Name ?

Where do you come
from?

Español

¿Es Usted
rumano/rumana?

Quel est votre nom?

Woher kommen Sie
?

Română

Sunteți român (că)?

¿Como se llama
Usted?

D'où venez-vous?

Soy rumano/ingles/
frances/ aleman/
español

Cum vă numiţi ?

De donde viene
Usted?

Sunt român/
englez/francez/
german/ spaniol.

De unde veniţi ?
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Donde vive Usted?

¿Cual es su
dirección ?

Mi dirección es…

Naci en…

¿Qué idiomas habla
Usted?

Hablo un poco de
ingles/frances/alem
án/ español

Hablo bien el….

Unde locuiţi ?

Care este adresa
dvs.?

Adresa mea este …

M-am născut în
anul…la….

Ce limbi străine
vorbiţi?

Eu ştiu puţină
engleză/ franceză/
germană/ spaniolă.

Vorbesc bine…

Je parle bien…

Je connais un peu
l'anglais / le
française/
l'allemand/
l'espagnol.

Quelles langues
parlez-vous?

Je suis né/e en... à…

Mon adresse est…

Quelle est votre
adresse?

Où habitez-vous?

Ich spreche

Ich kann ein wenig
Englisch/
Französisch
Deutsch/ Spanisch
sprechen.

Welche Fremdsprachen sprechen Sie?

Ich bin im Jahre ...
in..... geboren .

Meine Adresse ist
….

Welche ist Ihre
Adresse ?

Wo wohnen Sie ?
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I speak.....well

I know a little
English/ French/
German/Spanish.

What foreign
languages do you
speak?

I am born in...

My address is…

What is your
address?

Where do you live?

Fiul meu are .... ani,
iar fiica mea …ani.

Mi hijo tiene…anos,
y mi hija
tiene….anos.

Mon fils a…/ ma fille
a...ans

fliessend...

Mein Sohn ist
...Jahre alt und
meine Tochter ist
....Jahre alt.

My sun is...years
old, and my
daughter is...

Astăzi

Română

La mañana

Hoy

Español

Le matin

Aujourd'hui

Français

Am Morgen

Heute

Deutsch

In the morning

Today

English

Exprimarea timpului /Expresar el tiempo/ Expression du temps/Die Zeit/ Means of expressing time

Dimineaţa
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Antes del almuerzo

El almuerzo

La tarde

La noche

La noche

Al medianoche

Mañana

Pasado mañana

Ayer

Otro dia

Înainte de prânz

La prânz

După -amiază

Seara

Noaptea

La miezul nopţii

Mâine

Poimâine

Ieri

Alaltăieri

Avant-hier

Hier

Après-demain

Demain

À minuit

La nuit

Le soir

Après-midi

À midi

Avant le déjeuner

vorgestern

gestern

übermorgen

morgen

Um Mitternacht

In der Nacht

Am Abend

Am Nachmittag

Zu Mittag

Am Vormittag
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The day before
yesterday

Yesterday

The day after
tomorrow

Tomorrow

At midnight

In the evening

At night

In the afternoon

At lunch

Before lunch

Joi

Miercuri

Marţi

Luni

Zilele săptămânii

Săptămână

Peste câteva zile

Acum câteva zile

Zi de lucru

Zi

Jueves

Miércoles

Martes

Lunes

Los días de la
semana

Semana

Dentro de unos días

Hace unos días

Jornada laboral

El dia

Jeudi

Mercredi

Mardi

Lundi

Les jours de la
semaine

La semaine

Dans quelques jours

Il y a quelques
jours

Journée de travail

Jour

Donnerstag

Mittwoch

Dienstag

Montag

Die Tage der
Woche

Die Woche

in einigen Tagen

vor einigen Tagen

Werktag

Tag

Thursday

Wednesday

Tuesday

Monday

The days of the
week

Week

Few days after

A few days ago

Work day

Day
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Viernes

Sábado

Domingo

El mes (pasado,
próximo)

Los meses del ano

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Vineri

Sâmbătă

Duminică

Luna(trecută,
viitoare)

Lunile anului

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie
Avril

Mars

Février

Janvier

Les mois de l'année

Le mois (passé/
suivant)

Dimanche

Samedi

Vendredi

April

März

Februar

Januar

Die Monate des
Jahres

Monat
(vergangener,
nächster)

Sonntag

Samstag

Freitag

April

March

February

January
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The months of the
year

(Last/next) month

Sunday

Saturday

Friday

Anotimpurile

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

Septembrie

August

Iulie

Iunie

Mai

Las estaciones

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Les saisons

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Die Jahreszeiten

Dezember

November

Oktober

September

August

Juli

Juni

Mai

The seasons

December

November

October

September

August

July

June

May
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La primavera

El verano

El otoño

El invierno

Ano

El reloj

¿Que hora es?

Hora

Minutos

Es la una.

Son las ters y media

Primăvara

Vara

Toamna

Iarna

An

Ceasul

Cât este ceasul?

Ora

Minute

Este ora unu.

Este trei si un sfert.

Il est trois heures et

Il est une heure.

Minute

Heure

Quelle heure est-il?

La montre

An/ année

L'hiver

L'automne

L'été

Le printemps

Es ist Viertel vier.

Es ist ein Uhr.

Minuten

Stunde

Wie spät ist es?/
Wieviel Uhr ist es?

Die Uhr

Jahr

Winter

Herbst

Sommer

Frühling
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It is a quarter past

It is one o’clock.

Minutes

Hour

What is the time?

The time

Year

Winter

Autumn

Summer

Spring

Este zece şi
jumătate.
Todavía es
temprano.

Son las diez y
media.

Es la 8:45/ Es la
nueve menos cuarto

Je suis déjà en
retard.

Il est encore tôt.

Il est dix et demi.

Il est huit heures
quarante-cinq
minutes/ Il est neuf
heures moins le
quart.

Der wievielte ist
heute ?

Es ist schon spät.

Es ist noch früh.

Es ist halb elf.

Es ist drei Viertel
neun.

Today is 1st May.

What date is today?

I am already late.

It is too early.

It is half past ten.

It is 8.45/ It is a
quarter to nine.

three.

Este încă devreme.

Ya estoy tarde.

Le combien
sommes-nous
aujourd'hui?

Heute ist der erste

quart.

Sunt deja în
întârziere.

¿Que fecha es hoy?

Aujourd'hui est le

Este 8.45 / Este 9
fără un sfert

Ce dată este
astăzi?

Hoy es primer de

Astăzi este 1 Mai.

184

Volveré dentro de
una hora.

Vivo aquí desde
hace 5 octubre.

Yo estaba en
Francia / Inglaterra
/ Alemania / España
... desde hace tres
años.

El termino en tres
horas.

Revin peste o oră.

De pe data de 5
oct. locuiesc aici.

Am rămas în Franţa
/Anglia/ Germania/
Spania...timp de trei
ani.

El a terminat în trei
ore.

mayo.

Il a fini en trois
heures.

Je suis resté/e en
France/ Angleterre /
Allemagne /
Espagne… pendant
trois ans.

Depuis le 5 octobre,
j'habite ici.

Je reviens dans une
heure.

1er Mai.

Er ist in drei
Stunden fertig.

Ich bin 3 Jahre lang
in Frankreich
/England/
Deutschland…
geblieben.

Ich wohne ab
5.Oktober hier.

Ich bin in einer
Stunde zurück.

Mai.
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He finished in three
hours.

I stayed in France/
England/ Germany/
Spain…for about
three years.

I have been living
here since 5th
October.

I come back after
one hour.

Este departe.

la dreapta/ la
stânga

Este ...(arătând
direcţia)/ Mergeţi
către…

Vă rog, unde
este....? staţia de
autobuz/ poşta/
ambasada...?

Română

Esta cerca.

Esta lejos.

Derecha/ izquierda

Va al la…

Esta…

Por favor, ¿donde
esta? la parada de
bus/ el correo/ la
embajada

Español

C'est près.

C'est loin.

à droite./ à gauche

C'est…(en montrant
la direction) / Allez
à…

S'il vous plaît, où
est la station de
bus /la poste /
l'ambassade ...?

Français

Es ist ganz in der
Nähe.

Es ist weit .

rechts /links

Es ist ganz in der
Nähe. Gehen Sie
nach.....

Bitte, wo ist die
Bushaltestelle/ die
Post,die Botschaft..?

Deutsch

It is nearby.

It is far away.

On the right/ on the
left

It is…( showing
direction). Go
straight…

Please tell me where
is the..? bus station/
post office/
embassy..?

English

Orientarea în spaţiu / Orientacion en el espacio/ Orientation dans l'espace/Orientierung Wegbeschreibung/Space orientation

Este în apropiere.
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Esta a la vuelta de
la esquina.

Continua recto
por….

Va a la derecha/
izquierda (en pie )

A la planta baja/
primer piso/ piso
secundo

Cerca/al frente/en
la esquina/entre

Al frente
de…/detrás de…

Este după colţ.

Mergeţi drept
înainte.
(cu un vehicul)

Mergeţi la dreapta/
la stânga (pe jos ).

la parter/ la primul
etaj/ la al doilea
etaj

lângă/ în faţă/ la
colţ/ între

în faţă/ în spate

devant/ derrière

à coté, en face de,
au coin, entre

au rez-de chaussee,
au premier étage,
au deuxième étage

Allez à droite/ à
gauche (à pied).

Continuez/Allez
tout droit (avec un
véhicule).

C'est autour du
coin.

Vorne, hinten

Neben , an der Ecke
,zwischen

Im Erdgeschoß ,im
ersten Stock ,im
zweiten Stock.

Gehen Sie nach
rechts(nach links,
zu Fuß)

Fahren Sie
geradeaus.

Es ist um die Ecke.
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In front of/ at the
back

Near/ in front of/ on
the corner/between

On the ground
floor/ on the first
floor/ on the second
floor

Turn right/turn left
(on foot)

(by car)

Go straight ahead.

It is after the
corner.

la mijloc

jos/ sus

aici/ acolo

aproape/departe

En el centro

Debajo/arriba

Aquí/allí

Cerca/lejos

au millieu

là-bas/ là -haut

ici/ là

près/ loin

in der Mitte

unten / oben

Hier/dort

Nahe/weit

At the middle

Up/down

Here/there

Close/far away

Ieșire de urgență

Ieșire

Intrare

Română

Empujar

Emergencia

Éxito

Entrada

Español

Poussez

Sortie de secours

Sortie

Entrée

Français

Schieben

Notausgang

Ausgang

Eingang

Deutsch

Push

Emergency exit

Exit

Entrance

English

Formule utile/Fórmulas útiles / Formules utiles/Gebräuchlice Ausdrücke/Useful terms

Împinge
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Jalear

Inodoro

Hombres

Damas

Libre

Ocupado

No funciona

No fumar

Privado

Es prohibido entrar

Trage

Toaletă

Bărbați

Femei

Liber

Ocupat

Nu funcționează

Fumatul interzis

Proprietate privată

Intrarea interzisă

Entrée interdite!

Propriété privée

Défense de fumer!

Ne fonctionne pas!

Occupé

Libre

Femmes

Hommes

Toilettes

Tirez

Busy

Free

Women

Men

Toilet

Pull

Eingang verboten!

Privat Eigentum

Rauchen verboten!
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Entry forbidden.

Private property.

Smoking forbidden.

Es funktioniert nicht. It does not work.

besetzt

frei

Frauen

Männer

Toillete

Ziehen

Card (de credit)

Rată lunară

Sold

Cec

Depozit la termen

Cont curent/de
economii

Română

Facturación / factura Facture / facture

Tarjeta (de crédito)

Tasa mensual

Equilibrio

Comprobar

Depósito

Cuenta Corriente /
Ahorros

Español

Carte (de crédit)

Taux bancaire
mensuel

Solde bancaire

Chèque

Dépôt bancaire à
terme

Compte courant/
d' épargne

Français

Rechnung/Berichtigte Invoice/bill

Kreditkarte

Monatliche Rate

Saldo

Scheck

Anzahlung

Gebuchter Betrag/
Ersparnisse

Deutsch

Credit card

Monthly instalment

Balance

Cheque

Term deposit

Account/ Savings
account

English

Vocabular financiar- bancar/Vocabulario bancario/ Vocabulaire financier-bancaire /Wortschatz-Banking/
Financial-banking vocabulary

Factură/ factură
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Demande retard de
paiement

Requerimiento de
pago)

Petición de prorroga

Somaţie (de plată)

Instrucţuni de
expediere

Instrucciones de
envío

Avis (paiement)

Acuse de recibo del
pago

Confirmare de
primire a plății

Cerere (de amânare)

Réception de
paiement

Notificación de pago

Înştiinţare de plată

Instructions
d'expédition

Avis de paiement

Versandvorschriften

Antrag auf
Terminverlegung

Mahnung

Empfangsbescheinigung

Zahlungsanweisung
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Shipping instructions

Request (for delay)

Notice (of payment)

Acknowledgement of
receipt of payment

Notice of payment

Receipt

Rechnung fällig am... honed/invoice due
date….

Récépissé /Quittance Quittung

Recibo

Chitanţă

rectifiée/ facture à
échéance le…

corregida / factura
debido a la ...

rectificată/ factură
scadentă la ...

Deutsch

Genehmigung

Curious

English

Contrato de
arrendamiento

(Rental) agreement

Français

neugierig

Exacting/
demanding

Contrat (de location) Mietevertrag

Español

Curieux

anspruchsvoll

Dynamic

Contrato
(arrendamiento)

Română
Curioso

dynamisch

Serious

Contract (de
închiriere)

Curios
Pretencioso /
exigente

Pointilleux /
Perfectionniste /
rigoureux
Dynamique

ernst

Ambitious

Autorisation

Pretenţios/ exigent

Dinámico

Sérieux

ehrgeizig

Autorización

Dinamic

Serio

Ambitieux

Autorizaţie

Serios

Ambicioso

Calităţi / Cualidades/Qualités/Eigenschaften/Qualities

Ambițios
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Tolerant e

Sociable

Prudente

Discreto

Tolerant

Sociabil

Prudent

Discret

Discret

Prudent

Sociable

Tolérant

Patient

Español

Terco

Ansioso

Susceptible

Română

Încăpăţânat

Nerăbdător

Susceptibil

Susceptible

Impacient

Têtu

Français

Defecte / Defectos/Défauts/Mängel/Defaults

Paciente

Răbdător

empfindlich

ungeduldig

eigensinnig

Deutsch

diskret

vorsichtig

gesellig

tolerant

geduldig

Susceptible

Eager

Stubborn

English

Discret

Careful

Sociable

Tolerant

Patient
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Rigid

Neglijent

Stângaci

Vorbăreţ

Autoritar

Rezervat / timid

Nervioso

Rígido

Negligente

Zurdo

Parlanchín

Autoritario

Reservado / tímido

Nerveux

Rigide

Négligent

Maladroit

Bavard

Autoritaire

Réservé / Timide

nervös

starr

nachlässig

linkshändig

gesprächig

Zurückhaltend/
Schüchtern
autoritär

Nervous

Rigid

Negligent

Clumsy

Talkative

Authoritative

Reserved / shy

Nervos
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Español

Edad:
-joven/a
-viejo/vieja
-guapo /guapa
-feo/fea
-bonito /bonita

Estatura:
-grande
-pequena
-gordo/gorda
-delgado/delgada

Română

Vârsta:
-tânăr/ă
-bătrân/ă
-frumos/ frumoasă
-urât/urâtă
-drăguţ/ drăguţă

Talia/ aliura fizică:
-mare
-mic/ă
-gras/ă
-slab/ă
La taille/ l’allure
physique)
-grand/ grande
-petit /petite
-gros/ grosse
-mince/ maigre

L'âge
-jeune; jeune
-vieux/vieille
-beau/ belle
-laid/laide
-joli/jolie

Français

Körperliche Größe
groß
klein
dick
dünn

Alter
-jung
-alt
-schön
-hässlich
-hübsch

Deutsch

Descrierea unei persoane : portretul fizic şi portretul moral/
Descripción de una persona: el retrato fisico y moral /
Description d'une personne: portrait physique et portrait moral/
Beschreibung einer Person :das physische und moralische Porträt/
Describing a person: physical and moral

Waist:
-big
-small
-fat
-thin

Age:
-young
-old
-beautiful
-ugly
-nice

English
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Părul:
-negru
-brunet
-blond
-roşcat
-lung
-scurt
-drept
-creţ
Ochii:
-negri
-căprui
-verzi
-albaştri
Trăsături
particulare:
Are mustaţă.
Poartă ochelari.

Faţa:
-ovală/ rotundă/
alungităPelo:
-negro
-moreno
-rubio
-rojo
-largo
-corto
-pelo liso
-rizado
Ojos:
-negros
-marrones
-verdes
-azules
Características
particulares:
Tiene bigote
Lleva gafas

Cara:
-Oval/ redonda/
alargada
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Le visage
-ovale/ rond/allongé
Les cheveux:
-noirs
-bruns
-blonds
-roux
-longs
-courts
-lisses
-frisés
Les yeux:
-noirs;
-marron;
-verts;
-bleus.
Les traits
particuliers
Il a une moustache.
Il porte des

Haare
-schwarz
-brünett
-blond
-rothaarig
-lang
-kurz
-glatt
-lockig
Augen
-schwarz
-hellbraun
-grün
-blau
Einzigartige
Features :
Er hat Schnurrbart.
Er trägt Brillen.

Gesicht
Oval/rund/lang

Hair:
-black
-brown
-blond
-reddish
-long
-short
-straight
-curly
Eyes:
-black
-brown
-gree
-blue
Particular features:
He has a moustache
He is wearing
glasses

Face:
-oval/ round/
prologed

Pasiuni:
-lectura
-sportul
-călătoriile
-natura
-aventura
-muzica
-internetul

Competenţe:
-tehnice
-sociale
-organizatorice
-informatice
-lingvistice
-culturale şi artistice

Competencias:
-tecnicas
-sociales
-capacitad de
organización
-conocimientos de
informática
-competencias
linguisticas
-culturales y
artisticas
Hobby/Aficiones
-la lectura
-el deporte
- los viajes
-la naturaleza
-la aventura
-la música
-el Internet
Les passions
-la lecture
-le sport
-les voyages
-la nature
-l’aventure
-la musique
-l’ internet

Compétences
-techniques
- sociales
-organisationnelles
- informatiques
- linguistiques
- culturelles et
artistiques

lunettes.

Hobbys
-Lektüre
-Sport
-Reisen
-Natur
-Abenteuer
-Musik
-Internet

Fähigkeiten :
-technische
-soziale
-organisatorische
-informatische
-linguistische
-kulturelle und
künstlerische

Hobbies:
-reading
-sports
-travelling
-nature
-adventure
-music
-internet
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Abilities:
-technical
-social
-organizational
-informatics skills
-linguistic skills
-cultural and artistic
skills

Părinţi

Data naşterii

Vârstă

Română

Ciudadanía

Fecha de
nacimiento
Lugar de
nacimiento
Los padres

Edad

Español

Mère
Père
Fils

Citoyenneté

Parents

Lieu de naissance

Date de naissance

Âge

Français

Mutter
Vater
Sohn

Staatsangehörigkeit

Eltern

Geburtsort

Geburtsdatum

Alter

Deutsch

Mother
Father
Sun

Citizenship

Parents

Place of birth

Date of birth

Age

English

Vocabular date personale+ familia
Terminos de dados personales+la familia
Vocabulaire données à caractère personnel+ famille
Personalien+ Familie
Vocabulary regarding personal data+ Family

Cetăţenie

Madre
Padre
Hijo

Locul naşterii

Mama
Tata
Fiu
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Mă numesc…
Numele meu de
familie este ...
Numele de fată
este...
El este rudă ...

Fiică
Soţ
Soţie
Frate
Soră
Copil (Copii)
Băiat
Fată
Cum vă numiţi?

Apellido de soltera
es ...
Él es un pariente de
...

Hija
Esposo
Esposa
Hermano
Hermana
Niños
Muchacho
Muchacha
¿Cuál es su
nombre?
Mi nombre es ...
Mi apellido es ...
Je m' appelle…
Mon nom de famille
est…
Mon nom de fille
est…
Il est parent…

Fille
Mari
Femme
Frère
Sœur
Enfant (enfantss)
Garçon
Fille
Quel est votre nom?
Ich heiße....
Mein Familiennamen ist..
Mein Geburtsnamen ist …
Er ist anverwandt…

Tochter
Gatte
Gattin
Bruder
Schwester
Kind(Kinder)
Junge
Mädchen
Wie heißen Sie?
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He is related to…

My name is …
My family(last)
name is …
My girl name is …

Daughter
Husband
Wife
Brother
Sister
Child (children)
Boy
Girl
What is your name?

España

service-public.fr
(serviciul publicFranţa)

www.travail-emploisante
(site-ul oficial muncă,
angajare, sănătateFranţa)

www.emploi.gouv.fr((i
nstituţii de ocupare
din Franţa)

http://www.anerkenn
ung-indeutschland.de/tools/
berater/de/berater

http://www.bukarest.
diplo.de/Vertretung/b
ukarest/ro

https://ec.europa.eu/
eures

entur.de/web/

http://www.arbeitsag

Link-uri utile: / Enlaces útiles: /Liens utiles: / Nützliche Links: /Useful Links:
France
Deutschland

România
http://www.empleo.g
ob.es/index.htm
(instituţii de ocupare
din Spania)

http://ec.europa.eu/d
gs/home-affairs/whatwedo/networks/europea
n_migration_network/
index_en.htm
(mobilitatea în spaţiul
UE- site-ul Comisiei
Europene)

http://www.ine.es/
(Institutul de
Statistică din Spania)

www.anofm.ro
(Serviciul Public de
Ocupare)
http://tulcea.accesibili
tateajofm.ro/
http://calarasi.accesib
ilitateajofm.ro/
http://vrancea.accesib
ilitateajofm.ro/
http://ialomita.accesib
ilitateajofm.ro/
(informatii actualizate
ale AJOFM, site
adaptat pentru
accesul persoanelor
cu dizabilitati)
www.insse.ro/cms
(Institutul National de
Statistica)
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United Kingdom

www.gov.uk/jobsearch.
www.rec.uk.com/helpand-advice/jobseekers
www.gov.uk
www.gov.uk/governme
nt/organisations/depart
ment-for-workpensions
www.gov.uk/governme
nt/organisations/homeoffice
www.gla.gov.uk
www.hse.gov.uk
www.citizensadvice.org
.uk
www.acas.org.uk
londra.mae.ro
http://www.ukba.home

www.anph.ro
Autoritatea Nationala
pentru Persoanele cu
Handicap

www.anr.gov.ro
Agentia Nationala a
Romilor

www.fonduri-ue.ro
Ministerul Fondurilor
Europene

www.eures.anofm.ro
Portalul Eures –
pentru suport migratia
muncii

www.mmuncii.ro
(Ministerul Muncii,
Familiei, Protectiei
Sociale si Persoanelor
Varstnice)
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office.gov.uk/workingin
theuk/eea/bulgariarom
ania/applying
http://www.ukba.home
office.gov.uk/workingin
theuk/eea/bulgariarom
ania/applying/pointshig
hlyskilled
http://www.bia.homeof
fice.gov.uk/workinginth
euk/eea/bulgariaroman
ia/waitingtimes/
www.romanionline.co.uk
www.ukba.homeoffice.
gou.uk
http://www.ambasada.
ro
http://www.mmuncii.ro
/j33/index.php/ro/mun
ca/mobilitatea-fortei-

www.copii.ro
Directia Protectia
Copilului
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de-munca/3132-201401-01-ghiduri-lucratorro-ue
www.ecctis.co.uk/naric
.

Cap. 6. Concluzii
Acest Ghid de comunicare recunoaşte că o bună comunicare nu mai este
opțională pentru Serviciul Public de Ocupare, ci trebuie să fie o parte
esențială a Strategiei organizaționale a acestuia. Ca inițiatori ai acestei
lucrari, A.J.O.F.M. Tulcea, Calaraşi, Ialomița şi Vrancea şi-au câştigat un loc
în avangarda modernizării Serviciului, transformând comunicarea eficientă
într-o componentă fundamentală a activității sale, cu ajutorul căreia
publicul general şi clienții care folosesc Serviciul Public de Ocupare
analizează calitatea serviciilor oferite.
Cererea pentru transparență şi responsabilitate nu a fost nicicând mai
mare şi o creştere în “vocea” consumatorului, dar şi în diversificarea
opțiunilor disponibile pentru alegerile acestuia (“cetățeanul puternic”)
înseamnă că o comunicare onestă, mergând în ambele sensuri, este
singura opțiune viabilă pentru organizațiile noastre să îşi contruiască
reputația şi să îşi întărească relațiile cu comunitățile, ajungând astfel la
servicii publice centrate pe consumator.
Ca urmare, am dorit ca în cadrul Ghidului sa subliniem strategiile care vor
asigura atingerea potențialului său maxim în utilizarea de către cei vor
primi acest Ghid – personal al Serviciului Public de Ocupare şi clienții săi,
precum ş diverşi parteneri instituționali şi sociali. Acest lucru va echivala cu
crearea unei Strategie de Comunicare pentru Serviciu ce asigură că:
“P ersoana potrivită obține I nform ația potrivită la M om entul

potrivit”
Scopul General al acestui Ghid de comunicare a fost de a creşte
conştientizarea şi cunoaşterea oportunităților, benefciilor şi rezultatele
acțiunilor şi activităților de comunicare ale proiectului desfăşurate pentru
dezvoltarea de resurse umane în A.J.O.F.M.-urile beneficiare precum şi
pentru a atinge nevoile clienților aflați în căutarea unui loc de muncă şi
angajatorilor.

203

Pentru atingerea scopului general şi a obiectivelor specifice a acestui
proiect, în corelație cu Ghidul de comunicare, prin această activitate s-a
urmărit:
-Asigurarea de acces general pentru toate potențialele grupuri țintă listate
în Introducere şi menționate în cadrul capitolelor la informații, aptitudini şi
cunoştinte folositoare în activitățile şi acțiunile de comunicare ale
proiectului, în imbunătățirea capabilităților, capacităților şi competențelor
personalului A.J.O.F.M. pentru a lucra mai eficace şi eficient cu clienții săi
-Oferirea de suport informațional pentru A.J.O.F.M. – urile din România,
indiferent de beneficiari – asa cum a fost arătat anterior.
-Creşterea conştientizării beneficiarilor acestui proiect, dar şi a altor
proiecte viitoare, referitor la responsabilitățile lor de promovare a acțiunilor
şi activităților proiectelor cu finantare FSE, urmând art. 8, EC Reg.
no1828/2006.
-Promovarea finanțării prin POSDRU pentru acest proiect şi cum acțiunile,
activitățile, oportunitățile şi rezultatele sale în comunicare au imbunătățit
capabilitățile şi competențele personalului A.J.O.F.M., concretizate într-un
mod de lucru mai eficient şi eficace cu clienții săi. De asemenea, pentru
creşterea vizibilității suportului Uniunii Europene pentru dezvoltarea
regională şi coeziunea economică şi socială în România.
-Asigurarea unei implementări transparente a proiectului prin oferirea de
informații clare şi detaliate asupra programului de comunicare al proiectului
de activități şi acțiuni, astfel demonstrând că proiectul este în strânsă
legatură cu sistemul de comunicare POSDRU şi activitățile altor instituții
conexe, precum Autoritatea de Management, Minsiterul Fondurilor
Europene şi/sau ACIS.
Strategii ulterioare pentru beneficiari
Experiența din întreg proiectul, cu accent pe acțiunile dedicate
beneficiarilor proiectului – aşa cum au fost ei clasificați anterior, şi
informațiile, aptitudinile şi cunoştințele câştigate, reîntărite prin acest Ghid,
au constituit baza pentru crearea unor lecții şi exemple de bune practici în
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cadrul A.J.O.F.M. – urilor, Partenerului național (Asociatia ProDinamic) şi
Partnerul Transnațional (Quality Management Services UK Ltd).
Măsurile strategice cristalizate din acțiunile şi activitățile de comunicare
ale proiectului, detaliate în acest Ghid, includ şi posibilitatea ca beneficiarii
să susțină implementarea în continuare dar şi sustenabilitatea.
Comunicarea este bazată pe măsuri strategice precum website-uri, ghiduri,
rapoarte de impact, analize şi activități de relaționare.
Beneficiarii proiectului sunt considerați esențiali în procesul de construire
a unor exemple de bune practici pentru cultura comunicării în Serviciul
Public de Ocupare, în general, cu accent pe specificul fiecăruia dintre
A.J.O.F.M. – uri, dar şi pentru crearea unor aşa numite “Comunități de
practică”. Acestea sunt o recomandare ce a rezultat din necesitățile
identificate de acest proiect, reprezentând mecanisme utile pentru o
implementare de mai bună calitate, pentru atingerea rezultatelor propuse şi
diseminarea acestora, şi pentru relaționarea corectă în cadrul Serviciului
Public de Ocupare dar şi în afara lui.
Avem convingerea că prezenta lucrare va reprezenta nu doar răspunsul
pentru rezolvarea unei nevoi identificate de îmbunătățire a calității
comunicării în şi de modernizare a A.J.O.F.M.-urilor partenere în acest
proiect. Suntem convinşi că prin feed-back-ul pozitiv şi aplicabilitatea sa în
activiatea curentă a SPO şi a partenerilor instituționali şi sociali, acest Ghid
de comunicare va constitui un nou punct de start pentru un proces amplu
de înțelegere a importanței calității şi eficacității comunicării şi de
identificare a necesității creării unui Plan de comunicare corectă cu clienții
instituțiilor.

205

Cap. 7. Anexe si formulare
Acordarea indemnizatiei de somaj:
Articolul 5 din Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurarilor
pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca (aplicabila incepand cu
data de 1 februarie 2014*), precizează categoriile de șomeri:
IV. şomerul este persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele
condiţii:
a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi
până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru
prestarea unei munci;
c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din
activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea
indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării
ocupării forţei de muncă, în vigoare;
d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă
s-ar găsi un loc de muncă.
IV^1. şomerul înregistrat - persoana care îndeplineşte cumulativ
condiţiile prevăzute la pct. IV şi se înregistrează la agenţia pentru ocuparea
forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz,
reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în
condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă.
IV^2. şomerul de lungă durată - persoana care este şomer pe o
perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum
25 de ani şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă
între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani.
Indemnizaţia de şomaj - o compensaţie parţială a veniturilor
asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă sau a veniturilor
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ care nu s-au putut încadra în
muncă.
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SECŢIUNEA a 4-a

Categorii de beneficiary

Art. 16
Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele in căutarea unui
loc de munca, aflate in una dintre următoarele situaţii:
a) au devenit someri in sensul prevederilor art. 5 pct. IV lit c);
b) nu au putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei instituţii de
învăţământ;
c) ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea
acestuia;
d) au obţinut statutul de refugiat sau alta forma de protecţie
internaţionala, conform legii;
e) sunt cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau
au realizat venituri în România sau care au drept de muncă pe teritoriul
României, conform legii;
f) nu au putut ocupa loc de munca după repatriere sau după eliberarea
din detenţie.
Art. 17
(1) În vederea stabilirii dreptului de indemnizaţie de şomaj, şomerii
prevăzuţi la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot găsi în una dintre
următoarele
situaţii:
a) le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor;
b) le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
c) le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacă
anterior nu au fost încadraţi in munca sau dacă reluarea activităţii nu mai
este posibila din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului;
d) abrogată;
e) le-a încetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din
motive neimputabile lor;
f) au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează
venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai
mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;
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g) au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi
care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se
încadreze în muncă;
h) le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive
neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
i) abrogată ;
j) reintegrarea in munca, dispusă prin hotărâre judecătorească
definitiva, nu mai este posibila la unităţile la care au fost încadrate in
munca anterior, din cauza încetării definitive a activităţii, sau la unităţile
care au preluat patrimoniul acestora;
k) le-a încetat activitatea desfăşurată exclusiv în baza unui raport juridic,
altul decât cel de natura celor prevăzute la lit. a)-e), g) şi h), în
considerarea căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuţia individuală de
asigurări pentru şomaj.
(2) Sunt asimilate şomerilor persoanele aflate in situaţiile prevăzute la
art. 16 lit. b), dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16
ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se
încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;
b) sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în
vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă
potrivit pregătirii profesionale.
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SECŢIUNEA a 3-a

Indemnizaţia de şomaj

Art. 34
(1) Somerii prevăzuţi la art. 17 alin. (1) beneficiază de indemnizaţie de
şomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
(2)
a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de
luni premergătoare datei înregistrării cererii;
b) nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit
legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în
vigoare;
c) nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii;
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d) sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de munca in a
căror raza teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au avut
ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.
(1^1) La stabilirea perioadei de 24 de luni, prevăzută la alin. (1) lit. a),
nu se iau în calcul:
a) perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu, cu
excepţia perioadei de incapacitate temporară de muncă în care plata
indemnizaţiei se suportă de unitate, conform legii*);
b) perioada de pensionare pentru invaliditate, dacă aceasta nu
depăşeşte 12 luni, pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1)
lit. g);
c) perioada cuprinsă între data suspendării raporturilor de muncă sau
de serviciu şi data încetării motivului pentru care acestea au fost
suspendate, pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. h);
d) perioada cuprinsă între data încetării raporturilor de muncă sau de
serviciu şi data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de
reintegrare în muncă, dacă această perioadă nu depăşeşte 12 luni,
pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. j).
(1^2) Pentru persoanele încadrate cu contract individual de muncă cu
timp parţial, stagiul de cotizare prevăzut la alin. (1) lit. a) se stabileşte
proporţional cu timpul efectiv lucrat, prin cumularea stagiilor realizate în
baza contractelor individuale de muncă cu timp parţial.
(1^3) Pentru persoanele încadrate cu contract de muncă temporară,
stagiul de cotizare prevăzut la alin. (1) lit. a) se stabileşte în funcţie de
durata fiecărei misiuni, respectiv de timpul cât persoanele se află la
dispoziţia agentului de muncă temporară, între misiuni.
(2) Constituie stagiu de cotizare şi perioadele pentru care angajatorul
este scutit, în condiţiile legii, de plata contribuţiei datorate la bugetul
asigurărilor pentru şomaj.
(3) Somerii prevăzuţi la art. 17 alin. (2) beneficiază de indemnizaţii de
şomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
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a) sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de munca in a
căror raza teritorială îşi au domiciliul;
b) nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit
legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în
vigoare;
c) nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii.
ART. 35
(1) Pentru persoanele care au avut raporturile de muncă sau de serviciu
suspendate, cu excepţia perioadei de incapacitate temporară de muncă în
care plata indemnizaţiei se suportă de unitate, conform legii, stagiul minim
de cotizare se realizează prin cumularea perioadei de asigurare realizate
înainte de suspendare cu perioada de asigurare realizată după reluarea
activităţii*).
(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. g) şi j), stagiul
minim de cotizare se realizează prin cumularea perioadelor de asigurare
realizate înainte de încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu.
(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. h), stagiul minim
de cotizare se realizează prin cumularea perioadelor de asigurare realizate
înainte de suspendarea raporturilor de muncă sau de serviciu.
Art.36
(1) Vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea drepturilor de
şomaj prevăzute de Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor
si reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările ulterioare, pana
la data intrării in vigoare a prezentei legi se asimilează cu stagiul de
cotizare.
(2) Dovada vechimii in munca, prevăzută la alin. (1), se face cu carnetul
de munca sau cu alte acte prevăzute de lege.
(3) Certificarea stagiului de cotizare realizat anterior intrării in vigoare a
prezentei legi se face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de munca.
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Art.37^1
(1) La stabilirea stagiului minim de cotizare de 12 luni în ultimele 24 de
luni premergătoare datei înregistrării cererii, prevăzut la art. 34 alin. (1) lit.
a), nu se iau în considerare perioadele care reprezintă stagiu de cotizare
utilizate pentru stabilirea şi acordarea anterioară a unui drept la
indemnizaţie de şomaj.
(2) Perioadele care reprezintă stagiu de cotizare şi care au fost utilizate
pentru stabilirea şi acordarea anterioară a unui drept la indemnizaţie de
şomaj, prevăzute la alin. (1), se iau în considerare la stabilirea stagiului de
cotizare în funcţie de care se stabileşte perioada pentru care se acordă
indemnizaţia de şomaj şi cuantumul acestui drept, prevăzut la art. 39.

Art. 38
(1) Indemnizaţia de şomaj se acorda persoanelor prevăzute la art. 17, la
cerere, după caz, de la data:
a) încetării raporturilor de muncă;
b) încetării raporturilor de serviciu;
c) încetării mandatului pentru care au fost numite sau alese;
d) expirării duratei sau desfacerii contractului militarilor angajaţi pe
baza de contract.
e) încetării calităţii de membru cooperator;
f) încetării contractului de asigurare pentru şomaj;
g) încetării motivului pentru care au fost pensionate;
h) încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de
muncă sau de serviciu;
i) abrogată ;
j) rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;
k) încetării activităţii desfăşurate exclusiv în baza unui raport juridic,
altul decât cele de natura celor prevăzute la lit. a)-e) şi lit. g) şi h),
în considerarea căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuţia
individuală de asigurări pentru şomaj;
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l) expirării perioadei de 60 de zile, prevăzută la art. 17 alin. (2) lit. a);
m) absolvirii, pentru cazurile prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b);
(2) Indemnizaţia de şomaj se acordă de la data prevăzută la alin. (1),
dacă cererea este înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă
în termen de 10 de zile de la această dată.
(3) Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 de
zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data prevăzută la alin. (1),
indemnizaţia de şomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii.
(3) Termenul de maximum 12 luni prevăzut la alin. (3) este termen de
decădere din drepturi.
Art. 39
(1) Indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor prevăzuţi la art. 17 alin.
(1), pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după
cum urmează:
a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un
an;
b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;
c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10
ani*).
(2) Cuantumul indemnizaţiei de şomaj prevăzute la alin. (1) este o
sumă acordată lunar şi în mod diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare,
după cum urmează:
a) 75% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data
stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel
puţin un an;
b) suma prevăzută la lit. a) la care se adaugă o sumă calculată prin
aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12
luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în
funcţie de stagiul de cotizare.
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(3) Cotele procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare,
prevăzute la alin. (2) lit. b), sunt:
 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;
 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;
 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani;
 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de
ani.
(4) Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de
asigurare pentru şomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei
cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, prevăzute la
alin. (2) lit. b), se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de
asigurare pentru şomaj.
Art. 40 (1) Indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor prevăzuţi la art.
17 alin. (2) pe o perioadă de 6 luni şi este o sumă fixă, lunară, al cărei
cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, în
vigoare la data stabilirii acesteia.
(2) Indemnizaţia de şomaj prevăzută la alin. (1) se acorda şomerilor
prevăzuţi la art. 17 alin. (2) lit. a) si b), o singura data, pentru fiecare
forma de învăţământ absolvită.
Art. 42
(1) Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj persoanele care, la data
solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului
studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de
formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.
(2) Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care, la data
solicitării
dreptului,
urmează
o
forma
de
învăţământ.
(3) Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii licenţiaţi ai
facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data
solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri
sau pe posturi, în condiţiile legi.
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Art. 43
(1) Indemnizaţia de şomaj se plăteşte lunar in cuantumul prevăzut la
art. 39 alin. (2), respectiv la art. 40 alin. (1).
(2) Pentru fracţiuni de luna indemnizaţia de şomaj se calculează
proporţional cu numărul de zile calendaristice din luna respectiva.

Procedura privind acordarea indemnizatiei pentru somaj
(Ordinul nr. 85/2002 - actualizat*) privind aprobarea Procedurii de
primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de
somaj
Înregistrarea persoanei în cãutarea unui loc de munca se face la
agenţia localã pentru ocuparea forţei de munca ori la punctul de lucru în a
cãrui raza îşi are domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa, dacã a avut ultimul loc
de munca sau a realizat venituri în acea localitate, prin completarea fișei
(formular tipizat).
Pentru completarea fisei persoana în cãutarea unui loc de munca va
prezenta urmãtoarele acte:
a) actul de identitate;
b) actele de studii şi de calificare;
c) carnetul de muncã sau alte acte care atestã, potrivit legii, existenţa
unor raporturi de muncã ori de serviciu, în cazul persoanelor
provenite din muncã;
d) adeverinţã medicalã din care sã rezulte cã persoana este clinic
sãnãtoasã sau aptã de muncã ori cã are eventuale restricţii
medicale. O data cu înregistrarea persoanei în cãutarea unui loc
de munca se va întocmi şi planul individual de mediere.
Pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj cererea va fi însoţitã de
urmãtoarele documente:
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a) actul de identitate, în original;
b) actele de studii şi de calificare, în original şi în copie;
c) adeverinţã medicalã din care sã rezulte cã persoana este clinic sãnãtoasã
sau aptã de muncã ori cã are eventuale restricţii medicale;
d) acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sã rezulte cã
persoana nu realizeazã venituri sau cã realizeazã, din activitãţi autorizate
potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de
referinţã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forţei de muncã
în vigoare; carnetul de muncã, în original şi în copie, şi adeverinţa
prevãzutã de Lege.
e) carnetul de muncã, în original şi în copie, şi adeverinţa prevãzutã de
Lege.
Persoanelor care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea indemnizaţiei de
şomaj li se elibereazã, pentru perioada acordãrii acestui drept, un carnet de
evidenta (formular tipizat).
Carnetul de evidenţã se vizeazã lunar de cãtre agenţia localã pentru
ocuparea forţei de muncã sau de cãtre punctul de lucru, pe baza actului de
identitate.
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Anexa 1 – Model Situaţia privind locurile de muncă vacante

Conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, Angajatorii au obligaţia sa comunice agentiilor pentru ocuparea forţei de munca judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite in
continuare agenţii pentru ocuparea forţei de munca, in căror raza îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.
SITUAŢIA
privind locurile de muncă vacante
A. Date de identificare şi contact ale angajatorului:
A.1. Date de identificare ale angajatorului:
1. Denumirea/Numele ........................................
2. Codul unic de înregistrare ..............................
3. Codul CAEN ..............................................
4. Forma de proprietate ....................................
5. Forma de organizare .....................................
6. Mărime (număr de personal) ..............................
7. Adresa sediu ............................................
A.2. Date de contact ale angajatorului:
1. Adresa de contact .......................................
2. Persoana de contact .....................................
3. Telefon/Fax .............................................
4. E-mail ..................................................
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Director general
sau altă persoană autorizată,
.............................
LS

Data situaţiei*11): ................
(zz/ll/aa)

---------*1) Se completează denumirea ocupaţiei corespunzătoare locului de muncă vacant. În situaţia în care ocuparea locului de muncă vacant se realizează prin încheierea unui
contract de ucenicie în condiţiile legii, denumirea ocupaţiei este, conform COR, "ucenic".
*2) Se completează codul COR corespunzător denumirii ocupaţiei locului de muncă prevăzute la pct. 1).
*3) Se completează în situaţia în care se organizează ucenicie la locul de muncă. (Ocuparea locului de muncă vacant se realizează prin încheierea unui contract de ucenicie,
în condiţiile legii).
*3a) Se completează denumirea ocupaţiei pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.
*3b) Se completează codul COR corespunzător denumirii ocupaţiei pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă prevăzută la subpct. 3a). Denumirea calificării care
se va obţine.
*3c) Se completează denumirea calificării care se va obţine în urma formării prin ucenicie la locul de muncă.
*3d) Se completează codul corespunzător calificării care se va obţine în urma formării prin ucenicie la locul de muncă prevăzută la subpct. 3a). Până la intrarea în vigoare a
Registrului naţional al calificărilor din România, se are în vedere Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr.
35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările şi completările
ulterioare.
*4) Se completează alte condiţii pentru ocuparea locului de muncă vacant. În situaţia în care ocuparea locului de muncă vacant se realizează prin încheierea unui contract
de ucenicie în condiţiile legii, se completează toate condiţiile speciale de acces la formare profesională prin ucenicie, prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr.
279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, inclusiv condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pentru nivelul de calificare pentru
care se organizează ucenicia, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată.
*5) Se completează: nedeterminată sau determinată ............. luni. În situaţia unui contract de ucenicie, se completează durata contractului de ucenicie, în funcţie de
nivelul de calificare, durată stabilită conform Legii nr. 279/2005, republicată.
*6) Se completează după cum urmează:
cod: N/.....ore/zi - în situaţia în care este cu program normal de lucru (normă întreagă);
cod: P/.....ore/zi - în situaţia în care este cu program parţial de lucru de ....... ore/zi.
*7) Se completează salariul de încadrare corespunzător postului. Se completează cu titlu informativ în vederea informării solicitanţilor (brut/lunar).
*8) Se completează alte avantaje materiale sau financiare. Se completează cu titlu informativ în vederea informării solicitanţilor (de exemplu: cazare, transport, costuri cu
mutarea, masă).
*9) Se completează modul de solicitare a postului (de exemplu: scrisoare şi CV, telefon, preselecţie din partea AJOFM/AMOFM).
*10) Se va menţiona dacă a mai fost sau nu comunicat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti (cod D pentru cele comunicate şi
neocupate, cod N pentru cele care nu au mai fost comunicate).
*11) Se completează data calendaristică în care situaţia a fost completată de angajator.

Anexa 2 - Model Comunicare privind ocuparea locurilor de muncă declarate vacante

Conform art. 10 alin. (3) din Legea nr. 76/2002 - angajatorii au obligaţia să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, ocuparea locurilor de muncă
vacante care au fost comunicate potrivit art. 10 alin. (1), în termen de o zi de la data ocupării acestora, în condiţiile legii.

COMUNICARE
privind ocuparea locurilor de muncă declarate vacante
A. Date de identificare ale angajatorului:
1. Denumirea/Numele .............................. .
2. Codul unic de înregistrare .................. …
3. Codul CAEN ......................................... …
4. Forma de proprietate.......................... …
5. Forma de organizare .......................... …
6. Mărime (număr de personal) .............. …
7. Adresa ........................................ …………
8. Persoana de contact .......................... ….
9. Telefon/Fax…………………. .......... ……….
10. ....................................................E-mail …………
B. Date privind ocuparea locurilor de muncă declarate vacante

Ocupaţia

Situaţia privind
Numărul de locuri de
muncă comunicate
vacante care au fost
ocupate

Nr.
crt.

Denumirea

Localitatea şi judeţul în care
locurile de muncă vacante în care a fost
Data la care a fost comunicat
se află locul de muncă
comunicat vacant locul de muncă ocupat
vacant locul de muncă
comunicat vacant care a fost
(data situaţiei completate de angajator în
ocupat (zz/ll/aa)
ocupat
formularul rsspectjv)

Cod COR
(6 caractere)
(zz/ll/aa)

1
2

Director general sau altă persoană autorizată,

………………………………
LS

Data situaţiei 1) : ………………………..

___________
1)

(zz/ll/aa)

Data situaţiei se completează de angajator.

Poziţia locului de muncă
ocupat în situaţia prin care
acesta a fost comunicat
vacant
(de exemplu 1, 2 etc.)
Data ocupării locului
de muncă comunicat
vacant (zz/ll/aa)

3.2. Cota de contribuţie este cea prevăzută de dispoziţiile legale pentru luna pentru care plăteşte contribuţia de
asigurare pentru şomaj în situaţia persoanelor asigurate în sistemul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile Legii nr.
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi
completările ulterioare, în baza contractului de asigurare pentru şomaj.

şi
Doamna/Domnul ......., în calitate de asigurat, posesor al codului numeric personal ......., actul de identitate .....
seria ..... nr. ...., cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea ......, str. ......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,
judeţul/sectorul ........, Oficiul poştal ........., telefon ......., e-mail .....................
1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul asigurărilor pentru şomaj, reglementată prin Legea nr.
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi
completările ulterioare.
2. Prezentul contract produce efecte începând cu data de ............... .
3. Condiţii de asigurare:
3.1. Venitul lunar asigurat este de ........... lei (în cifre). În situaţia în care, ulterior încheierii prezentului contract
de asigurare pentru şomaj, acest venit lunar asigurat este mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, stabilit potrivit legii sau, după caz, mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu
brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plăteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj, venitul
lunar asigurat este salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii sau, după caz,
echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plăteşte
contribuţia de asigurare pentru şomaj.

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ............/Municipiului Bucureşti, denumită în
continuare agenţie, reprezentată prin .........., având funcţia de ............, în calitate de asigurător, cu sediul în
localitatea ............, str. ........... nr. ....., judeţul/sectorul ...................

Încheiat între:

Nr. ......../...............

CONTRACT DE ASIGURARE PENTRU ŞOMAJ

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ............/Municipiului Bucureşti

Conform art. 20 din Legea nr. 76/2002 se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile
acestei legi, următoarele persoane:
a) asociat unic, asociaţi;
b) administratori care au încheiat contracte potrivit legii;
c) persoane fizice autorizate, întreprinzători persoane fizice, titulari ai întreprinderilor individuale, precum şi
membrii întreprinderilor familiale;
d) cetăţeni români care lucrează în străinătate, conform legii;
e) alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate potrivit legii şi care nu se regăsesc în una
dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-d).

Anexa 3 - Model Contract asigurare pentr somaj

Cota de contribuţie, la data încheierii prezentului contract de asigurare pentru şomaj, este ..........%.
3.3. Cuantumul contribuţiei lunare la bugetul asigurărilor pentru şomaj se determină prin aplicarea cotei de
contribuţie pentru luna pentru care plăteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj prevăzută la pct. 3.2. la venitul
lunar asigurat prevăzut la pct. 3.1.
Cuantumul contribuţiei lunare la bugetul asigurărilor pentru şomaj, la data încheierii prezentului contract de
asigurare pentru şomaj, este de ................ lei.
3.4. Contul în care se plăteşte contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj este ........., deschis la .............. .
3.5. Plata se poate face în numerar la casieriile agenţiei sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.
3.6. Plata contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj se face lunar până la data de*1) ............
Termenul de plată poate fi în cadrul lunii pentru care se datorează contribuţia la bugetul asigurărilor pentru
şomaj sau cel mai târziu până la data de 25 a lunii următoare acesteia.
3.7. Neplata contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj la termenul prevăzut la pct. 3.6 generează plata de
dobânzi şi penalităţi de întârziere datorate pentru fiecare zi calendaristică, stabilite potrivit legii.
4. Obligaţiile agenţiei:
4.1. certificarea stagiului de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru şomaj;
4.2. plata indemnizaţiei de şomaj în condiţiile şi conform Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările
ulterioare;
4.3. asigurarea accesului la măsurile de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării forţei de muncă,
prevăzute de lege şi în condiţiile legii;
4.4. plata contribuţiilor sociale obligatorii prevăzute de lege, în condiţiile legii, în perioada în care asiguratul
beneficiază de indemnizaţie pentru şomaj.
5. Obligaţiile asiguratului:
5.1. achitarea contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj în cuantumul şi la termenul stabilit la pct. 3;
5.2. înştiinţarea agenţiei despre modificările survenite în situaţia sa, inclusiv în ceea ce priveşte asigurarea sa în
sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
5.3. să se prezinte la sediul agenţiei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitaţie.
6. Durata contractului
Prezentul contract se încheie pe perioadă .............. (Se completează, după caz: nedeterminată sau determinată
pentru o perioadă de ........ zile, de la data de ... zz/ll/aa ... la data de ... zz/ll/aa ... inclusiv.)
7. Încetarea contractului
7.1. Contractul de asigurare pentru şomaj încetează:
a) la data la care asiguratul solicită acordarea indemnizaţiei de şomaj;
b) la data la care expiră perioada pentru care a fost încheiat, prevăzută la pct. 6.1.
c) la data la care asiguratul nu se mai încadrează în una dintre situaţiile reglementate la art. 20 sau art. 22^1
din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
d) la data la care asiguratul nu mai este asigurat în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor sociale de
sănătate;
e) în situaţia în care nu îndeplineşte obligaţia prevăzută la pct. 5.2.
7.2. Contractul de asigurare pentru şomaj încetează din iniţiativa asiguratului, dacă acesta înştiinţează agenţia
înainte cu cel puţin 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului-limită de plată a contribuţiei la bugetul
asigurărilor pentru şomaj prevăzut la pct. 3.6.
7.3. Contractul de asigurare pentru şomaj încetează din iniţiativa agenţiei, dacă asiguratul nu achită contribuţia
la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe o perioadă de 3 luni consecutive. Agenţia notifică asiguratului încetarea
contractului de asigurare pentru şomaj, precizând stagiul de cotizare realizat.
8. Alte clauze
8.1. Perioada pentru care nu s-a plătit contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj nu constituie stagiu de
cotizare.
8.2. Stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor (luni sau zile, după caz) pentru care s-a achitat
contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj.
8.3. Venitul lunar asigurat prevăzut la pct. 3.1 se actualizează dacă ulterior încheierii contractului de asigurare
pentru şomaj se modifică salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, sau, după caz,

Asigurător,

Asigurat,

..................

echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plăteşte
contribuţia de asigurare pentru şomaj.
8.4. Cota de contribuţie prevăzută la pct. 3.2 se actualizează dacă ulterior încheierii contractului de asigurare
pentru şomaj se modifică cota de contribuţie pentru persoanele asigurate în sistemul asigurărilor pentru şomaj în
condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în baza contractului de asigurare pentru
şomaj.
8.5. Cuantumul contribuţiei lunare la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzut la pct. 3.3 se actualizează,
ulterior încheierii contractului de asigurare pentru şomaj, în situaţiile prevăzute la pct. 8.3 şi 8.4, după caz.
8.6. Stagiul de cotizare realizat în baza prezentului contract de asigurare pentru şomaj este luat în considerare
în cazul încheierii unui nou contract de asigurare pentru şomaj.
8.7. În caz de forţă majoră părţile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forţă majoră
se dovedeşte de partea care o invocă.
8.8. Modificarea oricăror prevederi ale prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor
părţi, prin act adiţional. Când una dintre părţi nu este de acord cu modificarea solicitată de cealaltă parte,
contractul se consideră încetat.
9. Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract, nesoluţionate între părţi pe cale amiabilă, sunt de
competenţa instanţelor judecătoreşti.

Anexa la Contractul de asigurare

DECLARAŢIE
Nr. ....... din ziua ....... luna ..... anul ..........

1. Numele şi prenumele .....................
2. Codul numeric personal ..................
3. Adresa:
Domiciliat în localitatea ........., str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., Oficiul poştal .........,
judeţul/sectorul ........, telefon ..........
4. Actul de identitate ......... seria .......... nr. ..........
5. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de Codul penal pentru fals în declaraţii,
următoarele*):
[] desfăşor activitatea exclusiv pe baza de convenţie civilă de prestări de servicii şi realizez un venit brut pe an
calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe ţara;
[] desfăşor activitatea exclusiv pe baza de convenţie civilă de prestări de servicii şi nu realizez un venit brut pe
an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe ţara;
[] desfăşor activitatea pe baza de convenţie civilă de prestări de servicii şi am încheiat şi un contract individual
de muncă nr. ...... din data de ........, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă sub nr. .... din ..., în funcţia de
..... la**) ...... .

(semnătura titularului)

.....................

6. Ma oblig să aduc la cunoştinţa în termen de 3 zile orice modificări intervenite în datele declarate mai sus.

---------------

*) Se va marca cu "x" situaţia în care se încadrează persoana.
**) Se menţionează persoana juridică/fizica şi adresa la care îşi are sediul/domiciliul.

................................,

născut/născută

la

data

de

........................,

...............

Data

....................

Semnătura

76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

asigurare pentru şomaj, solicit să beneficiez de serviciile de preconcediere prevăzute la art. 51 din Legea nr.

numeric personal .........................................., având calitatea de asigurat prin efectul legii/prin contract de

judeţul/sectorul ........................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ........ nr. ...................., codul

domiciliat/domiciliată în localitatea .................., str. .............................. nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,

Subsemnatul/Subsemnata

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../municipiului Bucureşti

Către

Conform art. 48-52 din Legea nr. 76/2002 în cazul concedierilor colective, angajaţii care urmează sa fie
disponibilizaţi vor participa,în perioada preavizului acordat conform prevederilor Codului muncii sau ale contractului
colectiv de munca, la serviciile de preconcediere realizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de munca ori de alţi
furnizori de servicii de ocupare din sectorului public sau privat, acreditaţi, selectaţi de către acestea, in condiţiile
legii.

Anexa 4 - Model Cerere pentru acordarea serviciilor de preconcediere

III. Durata contractului
Durata contractului este de ......... luni.
Furnizorul va începe derularea acestui contract cel mai târziu la ... zile de la data semnării lui şi înregistrării la
client.
IV. Valoarea contractului
Clientul se obliga să plătească furnizorului contravaloarea serviciilor prestate, după cum urmează:
Valoarea totală a contractului este de .......... lei.
1. ............. lei/persoană beneficiara de serviciul .............;
2. ............. lei/persoană beneficiara de serviciul .............;
3. ............. lei/persoană beneficiara de serviciul .............;
4. ............. lei/persoană beneficiara de serviciul .............;
5. ............. lei/persoană beneficiara de serviciul ............. .
Valoarea contractului poate fi modificată, cu acordul părţilor, prin acte adiţionale.
V. Obligaţiile părţilor**)
A. Clientul:
a) urmăreşte modul în care furnizorul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale;
b) plăteşte furnizorului costurile serviciilor.
B. Furnizorul:
a) prestează serviciile prevăzute în prezentul contract cu profesionalism şi promptitudine;
b) asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, necesare derulării

------------*) Se vor marca cu "x" serviciile ce fac obiectul contractului.

I. Părţile contractante:
A. Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............../municipiului Bucureşti, denumită în continuare
client, reprezentată prin .............., având funcţia de director executiv, şi ......, având funcţia de director buget, cu
sediul în ........., str. ....... nr. ......, telefon ........., fax ........, e-mail ........, codul fiscal ........, cont trezorerie ............ .
B. Persoana juridică .............., denumită în continuare furnizor, reprezentată prin .........., având funcţia de
..........., şi .........., având funcţia de ......., cu sediul în ..........., str. .......... nr. ......, telefon ......., fax ........, e-mail
........, codul fiscal ........., cont nr. .........., deschis la ...........
II. Obiectul contractului
Obiectul acestui contract este prestarea de către furnizor a următoarelor servicii*):
[] 1. informare şi consiliere profesională;
[] 2. consultanţa şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri,
constând în:
[] 2.1. servicii juridice;
[] 2.2. servicii de marketing;
[] 2.3. servicii de finanţare;
[] 2.4. servicii de management;
[] 2.5. alte servicii de consultanţa.

CONTRACT
de prestări de servicii pentru măsuri destinate stimulării ocupării forţei de muncă
Nr. ......... din ..........

Conform art. 54-56 din Legea nr. 76/2002 Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei
de munca acreditaţi pot sa presteze, pe baza de contracte încheiate cu agenţiile pentru ocuparea forţei de munca,
servicii finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.Măsurile pentru stimularea ocupării forţei de munca se
adresează atât persoanelor in căutarea unui loc de munca, cat si angajatorilor si sunt realizate prin servicii
specializate, furnizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de munca ori de alţi furnizori de servicii din sectorul
public sau privat.

Anexa 5 - Model Contract de prestări de servicii pentru măsuri destinate stimulării ocupării forţei
de muncă

**) Obligaţiile părţilor pot fi completate în funcţie de tipul serviciului prestat conform contractului.

activităţii;
c) este responsabil atât de calitatea tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea
personalului folosit pe toată durata contractului.
-----------

VI. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului
A. Modificarea
Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţa al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract.
B. Suspendarea
De comun acord părţile pot dispune suspendarea pe o durata limitată a contractului, care va fi făcută în scris cu
........ zile înainte de data stabilită pentru suspendare.
C. Încetarea
Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii:
a) prin acordul de voinţa al părţilor;
b) în cazul încetării finanţării;
c) prin reziliere.
În cazul în care una dintre părţi nu îşi respecta obligaţiile asumate prin contract, partea lezată îi pune în vedere, în
scris, să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.
Dacă partea în culpa, în termen de ... zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate
denunţă unilateral contractul reziliindu-l.
VII. Cesiunea
Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină în
prealabil acordul scris al clientului.
Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin
contract.
VIII. Forţa majoră
Forţa majoră este constatată de o autoritate competenta.
Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe
perioada în care aceasta acţionează.
Partea care din cauză de forţă majoră nu îşi poate respecta şi exercita obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris
cealaltă parte contractantă în cel mult 5 zile de la data apariţiei acestei situaţii.
Contractul se considera suspendat pe durata cauzelor care au determinat forţa majoră.
Omisiunea de a anunţa în scris apariţia forţei majore atrage răspunderea civilă contractuală a părţii aflate în
aceasta situaţie.
IX. Răspunderea
Pentru neexecutarea clauzelor prezentului contract partea vinovată răspunde potrivit legii.
X. Soluţionarea litigiilor
Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînţelegerile care se pot ivi
între ele în legătura cu derularea contractului.
Dacă părţile nu reuşesc să rezolve pe cale amiabilă neînţelegerile ivite, se pot adresa instanţei de judecata.

Data ........

Furnizor,
.................

XI. Comunicări
Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă în scris.
Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
Client,
.....................
Data ........

.........

Data

..........

Semnătura

Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../municipiului Bucureşti.

Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost în evidenţa

medierii pentru ocuparea unui loc de muncă în meseria/profesia ................

actului de identitate ..... seria ..... nr. ....... codul numeric personal ....... solicit înscrierea în evidenţă în vederea

localitatea ........ str. ........... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ............. posesor/posesoare al/a

Subsemnatul/Subsemnata ............ născut/născută la data de .............. domiciliat/domiciliată/ reşedinţa în

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului .........../municipiului Bucureşti

Către

Conform art. 61(2) din Legea nr. 76/2002 șomerii care nu beneficiază de indemnizaţii de şomaj beneficiază de
servicii de mediere gratuite dacă depun o cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de munca pentru a fi luaţi in
evidenta in vederea medierii si, in cazul neincadrarii in munca, sa reînnoiască cererea la 6 luni.

Anexa 6 - Model Cerere pentru acordarea serviciilor de mediere în muncă

Semnătura
.............

Data
........

*) se va marca cu "X" situaţia în care se încadrează persoana

_____________

Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost în evidenţa
Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ......../municipiului Bucureşti.

solicit înscrierea în evidenţă în vederea medierii pentru ocuparea unui loc de muncă în meseria/profesia
...............

● eliberarea din detenţie,

● repatriere;

● nu am putut ocupa loc de muncă după:

● sunt cetăţean străin sau apatrid care am fost încadrat în muncă / am realizat venituri în România;

● beneficiez de altă formă de protecţie internaţională .........;

● am obţinut statutul de refugiat;

● ocup un loc de muncă la unitatea ........ şi doresc schimbarea acestuia;

Subsemnatul/Subsemnata ....... născut/născută la data de ...... cu domiciliul /reşedinţa în localitatea ........ str.
...... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ............. posesor/posesoare al/a actului de identitate ......
seria ..... nr. ...., codul numeric personal ....... aflându-mă în una dintre situaţiile prevăzute la art. 16 din Legea nr.
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi
completările ulterioare*):

Către
Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............./municipiului Bucureşti

Conform art. 61(3) din Legea nr. 76/2002 șomerii prevăzuți la art. 16 lit. c)-f) ) beneficiază de servicii de mediere
gratuite dacă depun o cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de munca pentru a fi luaţi in evidenta in vederea
medierii si, in cazul neincadrarii in munca, sa reînnoiască cererea la 6 luni.

Anexa 7 - Model Cerere pentru acordarea serviciilor de mediere în muncă

____________
*) se va scrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire

......

Data

...........

Semnătura

Subsemnatul/Subsemnata ........ codul numeric personal ........ beneficiar/beneficiară al/a indemnizaţiei de
şomaj, la data încadrării în muncă, având carnetul de evidenţă nr. ...... solicit acordarea drepturilor prevăzute la
art. 72 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare, având în vedere că începând cu data de ...... sunt angajat/angajată în baza
actului*) nr. .../.... la unitatea ....... din localitatea ................ în meseria/profesia ..................................

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........./municipiului Bucureşti

Către

Conform art. 72 din Legea nr. 76/2002 șomerii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomajși care se
angajează cu normă întreagă, au dreptul să primească o sumă lunară acordată din bugetul asigurărilor pentru
şomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilită şi, după caz, reactualizată conform legii .

Anexa 8 - Model Cerere pentru acordarea sumelor pentru completarea veniturilor salariale ale
angajaţilor

...........................................,

având

cod

numeric

personal

Data
Semnătura

.............

Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în sensul acestei legi prime de mobilitate.

nu am mai beneficiat de o primă de încadrare prevăzută la art. 74 sau de o primă de instalare prevăzută art. 75 din

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declaraţii, că în ultimele 36 de luni

----------*) Se va scrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire.

mai mare de 50 km de localitatea ......., unde am domiciliul stabil.

Actului*) nr. ......../......., anexat în copie prezentei, la unitatea ......... din localitatea ..........., situată la o distanţă

Menţionez că începând cu data de ............ sunt încadrat/încadrată în muncă pe durată ............, conform

şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

acordarea primei de încadrare prevăzute la art. 74 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj

...................................., legitimat prin actul de identitate ........ seria ...... nr. ......, prin prezenta cerere solicit

Subsemnatul/Subsemnata

Către
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ............../Municipiului Bucureşti

Conform art. 74 din Legea nr. 76/2002 persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de
şomaj se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi
au domiciliul stabil, beneficiază de o primă de încadrare acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj egală cu de
două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării.

Anexa 9 - Model Cerere pentru acordarea indemnizatiei pentru stimularea mobilitatii forţei de
munca, fara schimbarea domiciliului

ulterioare.

fapt,

mi-am

schimbat

domiciliul

din

localitatea

.......

în

localitatea

..........

.

Data

mobilitate.

...............

Semnătura

............

art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în sensul acestei legi prime de

de luni nu am mai beneficiat de o primă de încadrare prevăzută la art. 74 sau de o primă de instalare prevăzută

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declaraţii, că în ultimele 36

*) Se va scrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire.

----------

acestui

Actului*) nr. ........./.........., anexat în copie prezentei, la unitatea ........ din localitatea .......... şi, ca urmare a

Menţionez că începând cu data de ............ sunt încadrat/încadrată în muncă pe durată ..........., conform

completările

nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi

.......... seria ...... nr. ....., prin prezenta cerere solicit acordarea primei de instalare prevăzute la art. 75 din Legea

Subsemnatul/Subsemnata ........., având cod numeric personal ......., legitimat prin actul de identitate

Către
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti

Conform art. 72 din Legea nr. 76/2002 persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj
se încadrează, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul primesc o primă
de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de
referinţă în vigoare la data instalării.

Anexa 10 - Model Cerere pentru acordarea indemnizatiei pentru stimularea mobilitatii forţei de
munca, cu schimbarea domiciliului

ANGAJAMENT

****) Semnătura conducătorului agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă

***) Semnătura persoanei care îşi ia angajamentul

**) Localitatea, judeţul

*) Se va/vor înscrie articolul/articolele din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

----------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

constituie titlu executoriu.

Conform art. 76 alin. (3) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul angajament

Semnătura****) ....................

Completat şi semnat în faţa noastră:

....................

Semnătura***)

Întocmit în**) ...................... la data de ................., în două exemplare, dintre care am primit un exemplar

a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) şi h), art. 61 lit. a) şi b) şi art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în
care încetarea este la iniţiativa angajatului;
c) art. 97 lit. b) şi e), art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În situaţia în care am beneficiat de prima de instalare potrivit art. 75 şi 75^1 alin. (1) din Legea nr.
76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi într-o perioadă de 12 luni de la angajare am schimbat
domiciliul la vechiul domiciliu, mă oblig să restitui imediat şi în mod integral prima de instalare acordată potrivit
acestor texte legale.

Subsemnata/Subsemnatul ....................................., posesoare/posesor a/al actului de identitate ..... seria
.... nr. ..., codul numeric personal ........, cu domiciliul în ........, str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ...,
judeţul/sectorul .........., înregistrată/înregistrat în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului
........../Municipiului Bucureşti, Agenţia locală/sectorul ........, având, după caz, Carnetul de evidenţă nr. ........., în
calitate de beneficiară/beneficiar a/al dreptului/drepturilor prevăzut(e) la articolul/articolele ............*) din Legea
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi
completările ulterioare, mă oblig să restitui imediat şi în mod integral sumele acordate, în situaţia în care raporturile
de muncă/de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, nu sunt
aplicabile dispoziţiile art. 73^1 alin. (6), respectiv art. 75^1 alin. (5) din aceeaşi lege, iar raporturile de muncă/de
serviciu încetează din următoarele motive:

Nr. ...............

Beneficiarii măsurilor de stimulare a mobilității forței de muncă vor restitui sumele încasate în situaţia nerespectării
obligațiilor legale. Recuperarea sumelor se face pe baza angajamentelor de plată ce constituie titlu executoriu.

Anexa 11 - Model Angajament de plată pentru nerespectarea obligațiilor asumate la acordarea
indemnizatiei pentru stimularea mobilitatii forţei de muncă

codul

numeric

personal

............

*) Se va înscrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire.

Data
Semnătura

perioadă de cel puţin 12 luni.

....................

Precizez că am menţinut raporturile de muncă/serviciu cu angajatorul la care m-am încadrat în muncă pe o

nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

fapt care a condus la încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj de care beneficiam, în temeiul art. 44 lit. a) din Legea

mai mare de 12 luni, în baza actului*) nr. ......./......... la unitatea .... din localitatea ......, în meseria/profesia ........,

vedere că începând cu data de ................. sunt angajată/angajat cu program normal de lucru, pentru o perioadă

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, având în

anul ...., luna ...., solicit acordarea dreptului prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul

absolventă/absolvent a/al instituţiei de învăţământ/şcolii speciale .....,

.............................................................,

........................................................,

Subsemnata/Subsemnatul

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ......../ Municipiului Bucureşti

Către

Conform art. 73^1* alin. 2) din Legea nr. 76/2002, absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de
şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în perioada de
acordare a indemnizaţiei, pot solicita o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile
legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.

Anexa 12- Model Cerere pentru acordarea sumelor pentru completarea veniturilor salariale ale
absolvenților angajaţi

A. Agenţia teritorială:
- Asigură servicii de consiliere profesională şi mediere.
- Identifică şi plasează beneficiarul pe un loc de muncă corespunzător pregătirii profesionale şi altor condiţii
cuprinse în dosarul întocmit la înregistrarea beneficiarului ca şomer.
B. Beneficiarul:
- participă la serviciile de consiliere profesională şi mediere oferite de agenţia teritorială;
- acceptă oferta de loc de muncă a agenţiei teritoriale.

Obligaţiile părţilor

*) Durata contractului poate fi de până la 3 ani, dar nu mai puţin de un an.

_______________________________________________________________________

Durata contractului este de*) ...............................

[] tineri care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem;
[] tineri cu dizabilităţi;
[] tineri care nu au familie sau a căror familie nu le poate asigura întreţinerea;
[] tineri care au copii în întreţinere;
[] tineri care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
[] tineri care sunt victime ale traficului de persoane.
Obiectul contractului: acordarea serviciilor care constituie acompaniament social personalizat conform art. 93^2
din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Durata contractului

Doamna/Domnul ......., în calitate de beneficiar, posesor al actului de identitate seria .... nr. ......, cod numeric
personal ........, cu domiciliul/reşedinţa în localitatea ...... str. ..... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,
judeţul/sectorul ......., telefon .........., care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 5 pct. IV^3 din
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările
şi completările ulterioare:

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ......../Municipiului Bucureşti, denumită în continuare
agenţie teritorială, reprezentată prin ......, având funcţia de director executiv, cu sediul în ........, str. ....... nr. ....,
telefon ........, fax ......., e-mail ......, cod fiscal .........., cont trezorerie ................ .

Părţile contractante:

CONTRACT DE SOLIDARITATE
Nr. ......../.........

c) plasare în muncă la un angajator a cărui ofertă de loc de muncă a fost selectată ca fiind
corespunzătoare pregătirii profesionale şi altor condiţii cuprinse în dosarul întocmit la înregistrarea ca
persoană în căutarea unui loc de muncă, în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.

b) mediere a muncii;

a) informare şi consiliere profesională;

Conform art. 93^1* alin. 2) din Legea nr. 76/2002, tinerii cu risc de marginalizare socială,beneficiază în
mod gratuit, de acompaniament social personalizat, furnizat de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă
teritoriale, în baza unui contract de solidaritate. Aceste servicii constau în:

Anexa 13 - Model Contract de solidaritate pentru tineri provenind din categorii defavorizate

Modificarea şi încetarea contractului
A. Modificarea
Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract.
B. Încetarea contractului:
a) la expirarea termenului;
b) la iniţiativa beneficiarului în urma unui preaviz de 15 zile;
c) la iniţiativa agenţiei teritoriale în cazul în care beneficiarul nu participă la serviciile de mediere şi consiliere sau
refuză nejustificat locurile de muncă oferite de agenţia teritorială; încetarea are loc în termen de 15 zile de la
comunicarea notificării de către agenţia teritorială în cazul în care, în această perioadă, beneficiarul nu îşi
îndeplineşte obligaţiile prevăzute în contract.
Soluţionarea litigiilor
Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru a rezolva, pe cale amiabilă, neînţelegerile care se pot ivi
între ele în legătură cu derularea contractului.
Dacă părţile nu reuşesc să rezolve neînţelegerile pe cale amiabilă, se pot adresa instanţei de judecată
competente.

Semnătura ...............

Beneficiar,

Alte clauze
Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisă în scris.
Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
Prezentul contract a fost încheiat în ............ exemplare.

Agenţia teritorială
Director executiv
Semnătura
......................
(L.S.)
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Ghid de comunicare in domeniul ocupării
Se doreşte ca prezentul Ghid de comunicare să devină un instrument de
bază în procesul de modernizare şi creştere a eficacității şi eficienței
Serviciului Public de Ocupare. El va fi o sursă de informații complete şi
actualizate atât pentru personalul propriu, dar şi pentru clienții noştri
Sperăm că veți considera prezentul Ghid un răspuns demn al Serviciului
Public de Ocupare la nevoile în permanentă schimbare a clienților săi şi ca un
pas înainte pentru modernizare şi eficientizare, către o piață a muncii
adaptată şi inclusivă.
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