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1. DESCRIEREA MODULULUI 

Pentru adulții cu nivel scăzut de calificare, care sunt expuși riscului de excluziune socială și 

care intră pe piața muncii sau pentru cei care caută pentru prima dată un loc de muncă, 

căutarea unui loc de muncă, depunerea unei cereri și participarea la un interviu pot fi dificile. 

Acest modul este conceput pentru a implica în mod activ cursanții în dezvoltarea 

cunoștințelor, competențelor și abilităților pentru a demonstra rezultatele acestui modul. 

Poate fi adaptat pentru a răspunde cel mai bine nevoilor cursanților. Cursanții au dificultăți în 

a căuta un loc de muncă și în a se pregăti pentru interviu. Modulul 1 va crea instrumente 

pentru instituțiile care sprijină și se ocupă de adulții sunt expuși riscului de excluziune socială. 

Conținutul dezvoltat îi va ajuta să înțeleagă procesul de intervievare și să își sporească șansele 

de succes în obținerea locului de muncă pentru care au aplicat. 

 

1.1. Despre ce este vorba 

Un interviu de angajare este larg definit ca o întâlnire în care angajatorul încearcă să vadă 

dacă persoana care a solicitat locul de muncă (respectiv, căutătorul de loc de muncă) este cea 

potrivită, punându-i diferite întrebări legate de acel loc de muncă. Persoanele care caută un 

loc de muncă în acest modul, bazate pe grupul-țintă al proiectului, sunt adulți cu nivel scăzut 

de calificare care sunt expuși riscului de excluziune socială. Aceste persoane solicită un loc de 

muncă și doresc să reușească la interviu și să obțină locul de muncă respectiv. Scopul acestui 

modul este de a crește încrederea în sine a cursanților, pregătindu-i pentru un interviu și să 

ofere informații cu privire la procesul de intervievare (înainte, în timpul și după interviu). O 

pregătire eficientă pentru interviul de angajare va face diferența. Cursanții vor învăța ce 

înseamnă o strategie de interviu și ce include aceasta. 

 

1.2. Analiza nevoilor cursanților / Teste inițiale 

Înainte de a merge la un interviu sau chiar înainte de a aplica pentru un loc de muncă, puteți 

face un test de aptitudini și / sau un test de personalitate. Astfel de teste pot măsura gradul de 

potrivire a cursantului pentru locul de muncă pe care îl solicită. Testele de aptitudine ajută 

cursantul să-și evalueze aptitudinile și abilitățile pe care le deține, în timp ce testele de 

personalitate sunt concepute pentru a afla cum este cursantul ca persoană și pentru a oferi 

informații despre personalitatea sa profesională (de exemplu, modul în care acesta acționează 

în diferite situații, modul în care interacționează cu alte persoane la locul de muncă, etc.). 

Aceste teste sunt scurte și constau în întrebări și / sau afirmații la care cursantul răspunde / 

reacționează în funcție de personalitatea sa. 
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1.3. Rezultate învățării 

Până la sfârșitul acestui modul, cursanții ar trebui să poată: 

1. Să înțeleagă scopul unui interviu; 

2. Să știe ce să facă și ce să nu facă la un interviu;  

3. Să răspundă la cele mai importante întrebări ale interviului; 

4. Să pună în practică abilități de a răspunde eficient la întrebări;  

5. Să scrie o scrisoare de intenție și un CV. 

2. CONȚINUTUL MODULULUI 

Informațiile de bază pentru specificul modulului sunt enumerate mai jos (pentru mai multe 

informații, consultați ppt-urile): 

 
2.1. Secțiunea 1: Cum să te pregătești pentru un interviu de angajare  
(vedeți mai multe detalii în ppt 1) 

 Cercetare pentru un loc de muncă și o lectură rapidă pentru persoanele care caută un 
loc de muncă.  

 Cercetare pentru interviu. 
 Ce să faceți și ce să nu faceți la un interviu.   

 

2.2. Secțiunea 2: Networking (crearea de contacte) și interacțiuni  
(vedeți mai multe detalii în ppt 2) 

 De ce este important networking-ul  la locul de muncă.   

 Cum pot să-mi creez contacte și cum pot interacționa cu alți angajați și cu managerul 

meu. 

 Cum pot colabora în cadrul echipelor. 

 

2.3. Secțiunea 3: Cum să scrii o scrisoare de intenție și un CV  
(vedeți mai multe detalii în ppt 3) 

 Ce este o scrisoare de intentie? 
 Diferite tipuri de scrisori de intentie 
 Ce trebuie să includă și ce nu o scrisoare de intenție 
 Să citim câteva modele de scrisori de intenție. 
 CV 

 

2.4. Secțiunea 4: Cum să te prezinți (de exemplu, nume, origini, aptitudini, 
experiență, interese)  

(vedeți mai multe detalii în ppt 4) 

 Cum să răspunzi la întrebările obișnuite din interviul de angajare.  
 Cum să pui întrebări 
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 Negocierea salariului și a avantajelor  

3. EXERCIȚII ȘI TESTE  

Instructorul poate dezvolta orice chestionar cu privire la problemele abordate în acest modul. 

4. MOD DE PREZENTARE CURRICULUM 

 

Timp 

recomandat 

Activități de învățare / Sfaturi pentru  

instructori 
Materiale Resurse 

10 minute 
 
 
15  minute  
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minute  
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minute  

Introducere  Instructorul introduce 
cursanții în modul.  
 
Activitatea 1: Spargerea gheții  

Cursanții sunt împărțiți în perechi. Fiecare 
dintre cursanți trebuie să pună întrebări 
despre partenerul său și să scrie informații 
despre el / ea. Unele dintre întrebările pe 
care le pot pune sunt următoarele: 

 Cum te cheamă?  

 Unde te-ai născut?  

 Poți să îmi spui ceva despre tne?  

 Când și unde ai lucrat înainte?  

 Ce vrei să obții de la acest modul?  

 

Când termină, trebuie să-și prezinte 
partenerul celorlalți cursanți.  
 
 
Activitatea 2: Prezentarea 1- Acumularea 
de cunoștințe I 

 Cercetare pentru un loc de muncă și o 
lectură rapidă pentru persoanele care 
caută un loc de muncă.  

 Cercetare pentru interviu. 
 Ce să faceți și ce să nu faceți la un 

interviu.   
 

Activitatea 3: Mișcați-vă de jur împrejur 

 Flipchart; 
 Cariocă; 
 Pixuri și 

hârtie 
pentru 
cursanți; 

 Carioci / 
pixuri + foi 
A3 pentru 
cursanți; 

 Bilețele 
autoadezive; 

 Proiector și 
ecran; 

 Laptop. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ppt 1  
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Timp 

recomandat 

Activități de învățare / Sfaturi pentru  

instructori 
Materiale Resurse 

 
 
 

 Instructorul va plasa diferite citate pe perete 
(de ex. „Sosiți mai devreme”, „Afișați 
entuziasm”, „Evidențiați-vă realizările”, etc, 
VS. „Arătați lipsa cunoștințelor despre 
companie”, „Lăsați-vă telefonul mobil pornit”, 
„Discutați despre salariu dacă nu sunteți 
întrebat (ă)”, etc., și va cere cursanților să își 
părăsească scaunele și să meargă în jurul 
camerei, citind fiecare dintre citate. Apoi, 
aceștia se vor opri lângă un citat care 
rezonează cu opiniile lor personale cu privire 
la ce ar trebui să facă și ce nu în timpul unui 
interviu. După ce toți cursanții au selectat un 
citat (puteți avea mai mult de o persoană 
pentru un citat), ei vor explica grupului de ce 
au ales citatul respectiv și își vor împărtăși 
părerile.   

Instructorul poate scrie idei sau cuvinte 
cheie pe flipchart. La sfârșitul workshop-ului, 
aceste cuvinte / idei cheie pot lansa întrebări 
suplimentare pentru discuție. 

20 minute  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 minute  

Activitatea 4:  Prezentarea 2; Acumularea 
de cunoștințe II 
 

 De ce este important networking-ul  la 

locul de muncă?   

 Cum pot să-mi creez contacte și cum 

pot interacționa cu alți angajați și cu 

managerul meu? 

 Cum pot colabora în cadrul echipelor?  

 
 
 
 
 
 
Activitatea  5: Înțelegerea lecturii și 
reflecție 

 Flipchart; 
 Cariocă; 
 Pixuri și 

hârtie 
pentru 
cursanți; 

 Carioci / 
pixuri + foi 
A3 pentru 
cursanți; 

 Bilețele 
autoadezive; 

 Proiector și 
ecran; 

 Laptop. 
 

ppt 2 
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Timp 

recomandat 

Activități de învățare / Sfaturi pentru  

instructori 
Materiale Resurse 

 

 

 

 
Instructorul invită cursanții să citească textul 
„Introducere în networking-ul de afaceriˮ (a 
se vedea Modulul 1 - Anexa 3). 
 
Cursanţilor li se cere să reflecteze asupra 
celui mai important beneficiu, din punctul lor 
de vedere, și să împărtășească reflecțiile lor 
cu ceilalți cursanți. 
 

 
 
 

20 minute  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minute 

Activitatea 6:  Prezentarea 3; Acumularea 
de cunoștințe III 

 
 Completați un formular de cerere.  

 Ce să includă și ce să nu includă 

scrisoarea dvs. de intenție - Scrieți 

scrisoarea de intenție corectă. 

 Să citim câteva exemple de scrisori de 

intenție. 

 

 

 

 

Activitatea 7: Completati un formular de 
cerere de loc de muncă on-line - exemplu 
https://www.jotform.com/form-
templates/simple-job-application-form  
 
Discutați problemele cu care v-ați confruntat 
și găsiți soluții la aceste probleme împreună 
cu ceilalți cursanți și cu  instructorul  
dumneavoastră.  

 Flipchart; 
 Cariocă; 
 Pixuri și 

hârtie 
pentru 
cursanți; 

 Carioci / 
pixuri + foi 
A3 pentru 
cursanți; 

 Bilețele 
autoadezive; 

 Proiector și 
ecran; 

 Laptop. 

ppt 3 

20 minute  

 

Activitatea 8:  Prezentarea 4; Întrebări 

uzuale la un interviu pentru un loc de 

muncă - Exemplu 

Activitatea 9: Joc de rol  
Pasul 1: urmăriți următorul video  
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlO

 Flipchart; 
 Cariocă; 
 Pixuri și 

hârtie 
pentru 
cursanți; 

 Carioci / 

ppt 4 

https://www.jotform.com/form-templates/simple-job-application-form
https://www.jotform.com/form-templates/simple-job-application-form
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI
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Timp 

recomandat 

Activități de învățare / Sfaturi pentru  

instructori 
Materiale Resurse 

cxgVI (video 6:13 minute: La ce salariu vă 
așteptați? Aflați cum să răspundeți la această 
întrebare de interviu ✓) 

  
Pasul 2: Împreună cu partenerul dvs., 
pregătiți un dialog între angajator și angajat, 
în care să încercați să negociați salariul.  

pixuri + foi 
A3 pentru 
cursanți. 

 

Evaluare (pentru a verifica 
acumularea cunoștințelor) 

Cursanții vor exersa interviul (jocul de rol) folosind 
cunoștințele, aptitudinile și abilitățile dobândite în acest 
modul. 

Feedback de la cursanți Cereți cursanților să completeze chestionarul Feedback 
 

5. LECTURĂ SUPLIMENTARĂ ȘI DEZVOLTARE ULTERIOARĂ  

Link-urile de mai jos sunt furnizate pentru lectura ulterioară și pentru o descriere a 
posibilităților de utilizare a modulelor de conținut pentru dezvoltarea ulterioară și integrarea 
în alte cursuri: 
 

1. https://www.16personalities.com/personality-types (Tipuri de personalități în diferite limbi) 
 

2. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe--
YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.p
pt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy (Prezentare Power Point: interviul de angajare)  

 
3. https://www.psychometricinstitute.com.au/pre_employment_testing_practice.html (Teste 

pre-angajare - teste de aptitudini și de personalitate)  
 

4. https://www.thebalancecareers.com/student-job-interview-questions-and-answers-2063815  
(articol) 

 
5. https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-questions/325225-the-top-nine-tricky-

interview-questions-and-how-to-answer-them (articol) 
 

6. https://www.careerbuilder.com/advice/how-to-answer-10-tough-interview-questions 
(articol)  

 
7. http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/downloads/pdf/interview_quiz.pdf  (test despre interviu) 

 
8. https://www.cnbc.com/video/2017/09/11/heres-how-to-answer-whats-your-greatest-

weakness.html (Video)  
 

9. http://www.mycareerquizzes.com/job-interview-test (Test despre interviul pentru un loc de 
muncă - Autoevaluare)  

https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI
https://www.16personalities.com/personality-types
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe--YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.ppt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe--YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.ppt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe--YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.ppt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy
https://www.psychometricinstitute.com.au/pre_employment_testing_practice.html
https://www.thebalancecareers.com/student-job-interview-questions-and-answers-2063815
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-questions/325225-the-top-nine-tricky-interview-questions-and-how-to-answer-them
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-questions/325225-the-top-nine-tricky-interview-questions-and-how-to-answer-them
https://www.careerbuilder.com/advice/how-to-answer-10-tough-interview-questions
http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/downloads/pdf/interview_quiz.pdf
https://www.cnbc.com/video/2017/09/11/heres-how-to-answer-whats-your-greatest-weakness.html
https://www.cnbc.com/video/2017/09/11/heres-how-to-answer-whats-your-greatest-weakness.html
http://www.mycareerquizzes.com/job-interview-test
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10. https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Personality-

Test.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_pro
mo (Teste de personalitate gratuit) 
 

11. https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Aptitude-
Tests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_pr
omo  (Test de aptitudine gratuit) 

 
12.  https://www.thebalancecareers.com/free-cover-letter-examples-and-writing-tips-2060208 

(Exemple de scrisori de intenție)  
 

13. https://www.youtube.com/watch?v=43hKvrQsjFI&feature=youtu.be (Video: 7 sfaturi pentru 
crearea de rețele la locul de muncă– 4.42 minute) 
 

14. https://www.youtube.com/watch?v=tu7U8T9r414 (Video : #OfficeHours: importanța creării 
de rețele și cum să creezi rețele în mod eficient pentru căutarea de locuri de muncă - 1 oră) 
 

15. https://www.thebalancecareers.com/how-to-write-a-job-application-letter-2061569 (articol) 

 
16. https://www.youtube.com/watch?v=ZPhoEOdQxn4  (Video 13:30 minute: De ce nu pot găsi 

un loc de muncă? - 5 motive) 
 

17. https://www.youtube.com/watch?v=pMRO2dl9z3w (Video 12:21 minute: Spune-mi despre 

tine - Aflați trucul  # 1 pentru a impresiona directorii  de recrutare✓)  

 
18. https://www.youtube.com/watch?v=J_g7wCHh7q0 (Video 10:24 minute: Care sunt 

slăbiciunile tale? Aflați cum să răspundeți la această întrebare din interviul de angajare cu 

acest sfat # 1 ✓) 
 

19. https://www.youtube.com/watch?v=IYDUXIXSI44&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBf
F7Wo&index=2  (video 4:49 minute: Care sunt atuurile tale? Aflați cum să răspundeți la 

această întrebare din interviul de angajare ✓) 
 

20. https://www.youtube.com/watch?v=RiKXKYNlwFQ&index=5&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1
TU3T81tBfF7Wo (video 8:11 minute: De ce te-am angaja? Aflați cum să răspundeți la această 

întrebare din interviu cu acest sfat # 1 ✓) 
 

21. https://www.youtube.com/watch?v=vPLujGKCTrs&index=7&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1T

U3T81tBfF7Wo (video 6:10 minute: Obiectivul unui CV - aflați cum să scrieți cel mai bun CV ✓) 
 

22. https://www.youtube.com/watch?v=ihT-
LSxQBc8&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=10 (video 6:30 minute : Ce 

întrebări să puneți într-un interviu de angajare? ✓) 
 

23. https://www.youtube.com/watch?v=oHHRI3Qcb8Q&index=12&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW
1TU3T81tBfF7Wo (video 7:20 minute: Ce să faceți după un interviu? [Acțiuni post-interviu] 

Aflați sfatul # 1✓) 

https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Personality-Test.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Personality-Test.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Personality-Test.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Aptitude-Tests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Aptitude-Tests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Aptitude-Tests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.thebalancecareers.com/free-cover-letter-examples-and-writing-tips-2060208
https://www.youtube.com/watch?v=43hKvrQsjFI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tu7U8T9r414
https://www.thebalancecareers.com/how-to-write-a-job-application-letter-2061569
https://www.youtube.com/watch?v=ZPhoEOdQxn4
https://www.youtube.com/watch?v=pMRO2dl9z3w
https://www.youtube.com/watch?v=J_g7wCHh7q0
https://www.youtube.com/watch?v=IYDUXIXSI44&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=IYDUXIXSI44&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=RiKXKYNlwFQ&index=5&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=RiKXKYNlwFQ&index=5&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=vPLujGKCTrs&index=7&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=vPLujGKCTrs&index=7&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=ihT-LSxQBc8&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ihT-LSxQBc8&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=oHHRI3Qcb8Q&index=12&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=oHHRI3Qcb8Q&index=12&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
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24. https://www.youtube.com/watch?v=g4vU2VAjzXo&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBf

F7Wo&index=14 (video 2:29 minute: Ce să spui la sfârșitul unui interviu de angajare? (Cum să 

închei interviul) ✓ 
 

25. https://www.youtube.com/watch?v=j-RZRE1MCRI (video 11:33 minute: E-mail de mulțumire 

după interviu - Aflați acest truc # 1 pentru a vă dubla șanselede angajare✓) 
 

26. https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI (video 6:13 minute: La ce salariu vă 

așteptați? Aflați cum să răspundeți la această întrebare de interviu ✓) 
 

27. https://www.youtube.com/watch?v=415mCSfJIjE (video 9:52 minute: Unde vă vedeți  in 5 

ani? Aflați cum să răspundeți la această întrebare de interviu și să obțineți slujba ✓) 
 

28. https://www.youtube.com/watch?v=qqbekQ7MPEI video 5:10 minute: Unde vă vedeți  in 5 

ani? Aflați cum să răspundeți la această întrebare de interviu și să obțineți slujba ✓) 
 
 
 

6. ANEXE 

 

 Modulul 1- Anexa 1: Prezentarea 1 (ppt 1): Cum să te pregătești pentru un interviu de angajare 

 Modulul 1- Anexa 2: Prezentarea 2 (ppt 2): Networking (crearea de contacte) și interacțiuni 

 Modulul 1- Anexa 3:  Introducere în networking-ul de afaceri 

 Modulul 1- Anexa 4: Prezentarea 3 (ppt 3): Cum să scrii o scrisoare de intenție și un CV 

 Modulul 1- Anexa 5: Model de scrisoare de intenție 1 

 Modulul 1- Anexa 6: Model de scrisoare de intenție 2 

 Modulul 1- Anexa 7: Model de CV 

 Modulul 1- Anexa 8: Prezentarea 4 (ppt 4): Cum să te prezinți 

https://www.youtube.com/watch?v=g4vU2VAjzXo&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=g4vU2VAjzXo&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=j-RZRE1MCRI
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI
https://www.youtube.com/watch?v=415mCSfJIjE
https://www.youtube.com/watch?v=qqbekQ7MPEI
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MODULUL 1 

Cum să te pregătești pentru un interviu de 
angajare 

 



Prezentare generală 

Ce este un interviu?  
Scopul unui interviu 
Cercetare (căutare) pentru un loc de muncă   
Lectură rapidă pentru căutătorii de loc de muncă  
Cercetare pentru interviu 
Ce să faci și ce nu la un interviu   

 



 Ce este un interviu? 
 

 Un interviu este o întâlnire privată între oameni. 
 Persoana care răspunde la întrebările unui interviu este numită 

intervievat. Persoana care pune întrebările interviului este numită 
intervievator.  

 Scopul unui interviu este de a vă vedea unii pe alții sau de a vă 
cunoaște reciproc.  
 

 Interviul este o procedură destinată obținerii de informații din 
răspunsurile orale ale unei persoane la întrebări orale – Gary 
Dessler  
 Un interviu este orice conversație planificată cu un scop specific, 
care implică două sau mai multe persoane – Thill and Bovee 

 
 



Tipuri de interviuri 
• Interviuri comportamentale 
• Interviuri de caz 
• Interviuri bazate pe competențe 
• Interviuri de plecare 
• Interviuri finale  
• Interviuri de grup 
• Interviuri informaționale 
• Interviuri la prânz și cină 

 

• Simulări de interviuri  
• Interviuri în afara locului 
• Interviuri spontane 
• Interviuri de tip panel 
• Interviuri telefonice 
• Interviuri secundare 
• Interviuri structurate 
• Interviuri de anagajare 

nestructurate 
• Interviuri video. 



Cercetare (căutare) pentru un 
loc de muncă  

Anunțuri cu locuri de muncă și site-uri de 
resurse profesionale 

& 
Media socială  

 



Dezvoltarea strategiei 

Pe măsură ce vă dezvoltați strategia de cercetare 
(căutare), ar trebui să: 
Creați o listă cu 5-10 organizații cu care sunteți cel 

mai interesat să lucrați. 
Creați o a doua listă cu firme care vă interesează. 

Faceți cercetări și faceți conexiuni.  
 



Faceți o listă cu câțiva angajatori și 
apoi faceți cercetare 

Posibile surse:  
Site-uri web 
Rapoarte anuale 
Materiale de recrutare 
Materiale de marketing 
Articole din media  
Baze de date și alte resurse 
Și media socială! 

 



Ce să faci Ce să nu faci 

-Aflați informații depre companie 
-Pregătiți-vă răspunsurile 
-Îmbrăcați-vă adecvat 
-Planificați-vă ruta 
-Aduceți mai multe CV-uri 
-Sosiți mai devreme 
-Fiți politicos 
-Strângeți mâna cu fermitate 
-Așteptați 
-Păstrați contactul vizual 
-Afișați entuziasm 
-Subliniați-vă realizările 
-Explicați-vă răspunsurile 
-Evaluați compania 
-Oferiți beneficii 
-Puneți întrebări 
-Subliniați-vă dorința de a fi angajat 
-Creați rețele 
-Spuneți mulțumesc 
-Contactați-i după interviu 

-Folosiți un limbaj colorat 
-Stați gârbovit 
-Vă blocați 
-Fiți agresiv sau ingâmfat 
-Vorbiți prea încet 
-Aratați-vă disperarea 
-Fiți negativi 
-Faceți pauze prea lungi 
-Lasați-vă telefonul mobil deschis 
-Vorbiți despre salariu dacă nu sunteți întrebat 
-Mințiți 
-Să mirosiți urât 
-Arătați că nu știți nimic despre companie 
-Să vă fie teamă să cereți lămuriri 
-Să fiți prea personal 
-Să vă comportați ca un cumpărător ce privește 
prin vitrină 
-Fiți insistent 
-Aduceți alți oameni cu dvs. 

Ce să  
faci  
și ce să  
nu faci  
la un  
interviu   



Referințe 

https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-interviews/  
 
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/  

https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/






MODULUL 1 

Networking (crearea de rețele de contacte) 
și interacțiune 

 



Prezentare generală 

De ce este important networking-ul  la locul de 
muncă?   

Cum pot să-mi creez contacte și cum pot 
interacționa cu alți angajați și cu managerul 
meu? 

Cum pot colabora în cadrul echipelor?  

 



 Crearea de rețele de contacte 
 

 Networking-ul cu colegii dvs. este important și benefic pentru 
progresul în carieră.   

 
 Persoanele care caută un loc de muncă ar trebui să înțeleagă 

că crearea unor rețele se referă la construirea de relații.  

 
 Rețeaua de contacte cuprinde persoane pe care le-ați întâlnit 

fie față în față, fie online. 
 

 



Cum să construiți rețele de 
contacte 

Făceți-vă vizibil.  
Fiți prietenos. 
Participați la evenimente online sau în altă parte.  
Primiți nou veniții cu prietenie. 
Mergeți în locurile pe care colegul dvs. le frecventează și 

încercați să creați o legătură cu acesta.  
Nu profitați de ceilalți, ci, dacă puteți, încercați să ajutați.  
Fiți un bun ascultător.  
Dacă aveți vreo întrebare, nu vă fie teamă să vă întrebați 

colegul sau managerul.  
Gândiți-vă și doriți ca relația dvs. să dureze mult.  
Discutați ulterior cu cei cu care intrați în legătură. 



Cum pot colabora în cadrul echipelor?  

 Încurajați oamenii să lucreze cu dvs. la aceleași 
obiective.  

 Stabiliți așteptările. 
 Utilizați instrumentele tehnologice. 
 Fiți deschis la orice. 
 Creați întâlniri de echipă eficiente. 
 



Test de carieră 
Ce tip de rețea de contacte se 

potrivește mai bine personalității 
tale? 

 
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality 

 

https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality


Referințe 
• https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-

interviews/  
• https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/ 
• https://www.topresume.com/career-advice/5-ways-to-network-with-your-

current-colleagues   
• https://www.quickbase.com/blog/the-5-best-ways-to-collaborate-with-your-

team  
• https://www.topresume.com/career-advice/ways-to-expand-professional-

network  
 

https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-interviews/
https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.topresume.com/career-advice/5-ways-to-network-with-your-current-colleagues
https://www.topresume.com/career-advice/5-ways-to-network-with-your-current-colleagues
https://www.quickbase.com/blog/the-5-best-ways-to-collaborate-with-your-team
https://www.quickbase.com/blog/the-5-best-ways-to-collaborate-with-your-team
https://www.topresume.com/career-advice/ways-to-expand-professional-network
https://www.topresume.com/career-advice/ways-to-expand-professional-network
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MODULUL 1 – ANEXA 3. INTRODUCERE ÎN NETWORKING-UL DE AFACERI (CREAREA 
UNOR REȚELE DE CONTACTE DE AFACERI)  

Netwotking-ul (crearea unor rețele de contacte ) de afaceri este o modalitate foarte valoroasă de a 
vă extinde cunoștințele, de a învăța din succesul celorlalți, de a obține clienți noi și de a le spune 
altora despre afacerea dvs. 

Recomand networking-ul ca o modalitate de a câștiga noi clienți și de a construi o afacere durabilă. 
Iată primele 9 beneficii pentru care antreprenorii trebuie să se implice în crearea de rețele. 

1.   Recomandări / Creșterea afacerilor 

Acesta este probabil cel mai evident beneficiu și motivul pentru care majoritatea proprietarilor de 
afaceri decid să participe la activități și să se alăture grupurilor de networking. 

Vestea minunată este că referințele pe care le obțineți prin intermediul acestor rețele sunt în mod 
normal de înaltă calitate și de cele mai multe ori sunt chiar pre-calificate pentru dvs. Puteți apoi să 
urmați aceste recomandări / informații și să le transformați în clienți. Deci, obțineți rezultate de 
calitate mult mai ridicate prin rețelele de contacte decât prin alte forme de marketing. 

Creșterea afacerii de la crearea de rețele este avantajul major, dar mai există și altele. 

2.   Oportunități 

Cu un grup motivat de antreprenori vin o mulțime de oportunități! Există întotdeauna o mulțime de 
oportunități care provin din networking și, de fapt, acesta este locul în care beneficiile rețelelor de 
contacte de afaceri sunt uriașe! 

Oportunități cum ar fi asociații în participațiune, clienți potențiali, parteneriate, oportunități de 
vorbire și scriere, vânzări de afaceri sau de active ... lista continuă și oportunitățile din cadrul 
rețelelor sunt cu adevărat nesfârșite. 

Dar asigurați-vă că profitați doar de oportunitățile potrivite și nu profitați de orice ocazie care vă 
iese în cale. Oportunitățile în care vă implicați ar trebui să se alinieze cu obiectivele / viziunea dvs. 
de afaceri, altfel s-ar putea să constatați că vă aruncați după oportunități care nu vă duc nicăieri. 

3.   Legături 

Networking-ul poate aduce beneficii afacerii dvs. în multe feluri. 

„Nu contează ceea ce știi, ci pe cine știiˮ. Acest lucru este atât de adevărat în afaceri. Dacă doriți o 
afacere cu adevărat de succes, atunci trebuie să aveți o sursă excelentă de contacte relevante în 
rețeaua dvs., la care puteți apela atunci când aveți nevoie. 
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Rețelele de contacte oferă o sursă excelentă de conexiuni și deschide cu ușurință ușa pentru a 
discuta cu oameni foarte influenți cu care altfel nu ați putea vorbi sau pe care nu i-ați găsi cu 
ușurință. 

Nu este vorba nici despre persoanele cu care intrați în legătură direct - persoana respectivă va avea 
deja o rețea de contacte pe care o puteți utiliza și dvs. Deci, puneți întrebările potrivite pentru a afla 
dacă persoana din rețeaua dvs. știe pe cine doriți să cunoașteți!. 

4.   Sfaturi 

Să aveți antreprenori care gândesc la fel cu care să discutați. Vă oferă posibilitatea de a primi sfaturi 
de la aceștia cu privire la tot felul de lucruri legate de afacerea dvs. sau chiar de viața personală și 
de a obține acel echilibru atât de important între viața profesională și cea de familie. 

Rețelele de contacte sunt o modalitate excelentă de a avea acces la sfaturi și expertiză pe care altfel 
nu ați putea să le obțineți. Doar asigurați-vă că primiți sfatul potrivit de la persoana potrivită - 
cineva care chiar știe ce trebuie să aflați și nu vă dă doar o părere despre ceva în care nu are 
experiență sau în care are foarte puțină experiență. 

5.   Îmbunătățirea profilului 

A fi vizibil și a fi observat este un mare beneficiu al networking-ului. Asigurați-vă că participați în 
mod regulat la evenimente de afaceri și sociale, care vă vor ajuta să vă faceți cunoscut. Apoi, puteți 
contribui la construirea reputației dvs. de persoană informată, de încredere și susținătoare, oferind 
informații utile sau recomandări persoanelor care au nevoie de ele. Va fi, de asemenea, mult mai 
probabil să fiți recomandat mai des, deoarece veți fi cel care va apărea în minte atunci când vor 
avea nevoie de ceea ce dvs. oferiți. 

6.   Influență pozitivă 

Persoanele cu care vă petreceți timpul și vorbiți influențează cine sunteți și ce faceți, deci este 
important să vă înconjurați cu oameni pozitivi și înălțători care să vă ajute să creșteți și să înfloriți  
ca antreprenor. Rețelele de contacte de afaceri sunt excelente în acest sens, deoarece antreprenorii 
care folosesc rețelele sunt, de obicei, oameni care vor într-adevăr să se afle acolo, oameni pozitivi și 
înălțători. 

7.   Încredere crescută 

Făcând networking în mod regulat și forțându-vă să vorbiți cu persoane pe care nu le cunoașteți, 
veți avea mai multă înceredere de sine, care va crește pe măsură ce faceți acest lucru mai des. 
Aceasta este cu adevărat importantă pentru un antreprenor, deoarece creșterea afacerii dvs. depinde 
foarte mult de a vorbi cu oamenii și de a crea contacte. 
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Networking-ul este excelent pentru persoanele care nu au încredere de sine, deoarece le ajută să 
crească și să învețe cum să facă conversații și cum să creeze legături durabile cu oameni pe care nu 
îi cunosc. 

Nici eu nu eram o persoană încrezătoare atunci când am început să îmi creez rețele de contacte de 
afaceri, de fapt,eram chiar îngrozită! Dar, pe măsură ce am făcut asta  mai mult, am căpătat mai 
multă încredere și a devenit din ce în ce mai ușor și am început să am din ce în ce mai multe 
beneficii de pe urma acestora. 

8.   Satisfacția de a-i ajuta pe alții 

Îmi place foarte mult să ajut alți oameni, iar networking-ul este un mod fantastic de a face acest 
lucru cu ușurință. Rețelele sunt pline de antreprenori care au probleme în cadrul afacerii lor, ce au 
nevoie de rezolvare, și există o mare satisfacție în a ajuta pe cineva să rezolve o problemă pe care o 
are și să obțină un rezultat fantastic ca urmare a acestei rezolvări. 

9.   Prietenie 

În cele din urmă, acesta este mai degrabă personal decât legat de afacere, dar este, fără îndoială, un 
mare beneficiu. Multe prietenii se formează ca urmare a creării de rețele de contacte de afaceri, 
deoarece (în cea mai mare parte) sunteți cu toții antreprenori care doresc să își dezvolte afacerea, vă 
întâlniți și vă ajutați reciproc în mod regulat, astfel încât prietenii puternice tind să se formeze în 
mod natural. Câteva dintre cele mai puternice prietenii ale mele au început în cadrul rețelelor de 
contacte de afaceri. 

 

(http://amazingbusiness.com/top-9-benefits-of-business-networking/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amazingbusiness.com/top-9-benefits-of-business-networking/
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MODULUL 1 

Cum să scrii o scrisoare de intenție și un 
CV eficiente 

 



Prezentare generală 
Ce este o scrisoare de intenție? 
Diferite tipuri de scrisori de intenție 
Ce să includeți și ce nu în scrisoarea de intenție 
Să citim un model de scrisoare de intenție 
Ce este un CV 
Scopul unui CV 
Ce să includeți și ce nu într-un CV 
Model de CV 

 



 Networking - Crearea de 
contacte de afaceri 

 
 Relaționarea cu colegii dvs. este importantă și benefică 

pentru progresul în carieră.   
 
 Persoanele care caută un loc de muncă ar trebui să înțeleagă 

că networking-ul (crearea unor rețele de contacte) de afaceri 
este de fapt despre a construi relații.  

 
 Rețeaua de contacte cuprinde persoane pe care le-ați întâlnit 

fie față în față, fie online. 
 

 



Ce este o scrisoare de 
intenție? 

 O scrisoare de intenție este o scrisoare de o singură 
pagină adresată persoanei sau companiei care oferă locul 
de muncă pentru care aplicați.  

 
 O scrisoare de intenție bine redactată trebuie să vă 

prezinte pe dvs. și să încurajeze persoana care o citește 
să vă citească și CV-ul. 
 



Scrisoarea de intenție 
Scrisoarea de intenție trebuie să fie făcută în funcție de locul 
de muncă pentru care aplicați și nu trebuie să aibă mai mult de 
o pagină.  
 
Înainte de a începe să scrieți scrisoarea de intenție, ar trebui să 
căutați informații despre firma la care trimiteți scrisoarea dvs.  
 
După ce ați adunat informații despre firmă, în scrisoarea de 
intenție ar trebui să demonstrați abilitățile și experiența dvs. în 
muncă și să îi convingeți că aptitudinile dvs. corespund 
nevoilor locului de muncă sau ale firmei respective. 

 



Diferite tipuri de scrisori de intenție  

 Scrisoare de aplicare 
 Scrisoare de intenție cu recomandare  
 Scrisoare de interes 
 Scrisoare de networking (creare de 

contacte)  
 Scrisoare de intenție cu propunere de valoare    

 



Ce să includeți în scrisoarea dvs. de intenție 
 Numele, adresa de e-mail și numărul de telefon în partea de sus-

dreapta a paginii  
 Numele companiei și numele complet al persoanei de contact în 

partea stângă  
 Data la care ați scris scrisoarea, în dreapta 
 Un rând de referințe 
 O adresare directă cititorului (de exemplu, „Stimate domnule 

Moyle” - încercați să evitați să utilizați „Către cei interesați”, dacă 
puteți) 

 O declarație de deschidere care vă prezintă pe scurt cititorului  
 Un paragraf principal care evidențiază calitățile și trăsăturile pe 

care le aveți și care sunt relevante pentru locul de muncă  
 Un paragraf de încheiere în care solicitați programarea unui 

interviu. 
 



Pentru solicitanții de locuri de muncă fără 
experiență de muncă 

 Abilități generale care vă vor ajuta să lucrați în echipă și să fiți parte 
a unei companii   

 Atribute personale care vă vor ajuta să învățați să lucrați într-un 
mediu profesional de lucru  

 Puncte forte cheie și contribuții care arată că sunteți un solicitant de 
excepție  

 Experiență de lucru în școli sau muncă voluntară care demonstrează 
punctele forte și atributele dvs. 

 Orice apartenență la un club sportiv sau la un club comunitar (dacă 
este relevantă)  

 Orice hobby sau interese care sunt relevante pentru locul de muncă 
sau care demonstrează experiența dvs. profesională.  
 
 



Ce să nu includeți în scrisoarea de 
intenție 

 Întotdeauna verificați ortografia scrisorii de 
intenție!  

 Scrisoarea de intenție trebuie să fie scurtă, nu 
includeți întregul CV!  

Nu folosiți de multe ori pronumele personal Eu: „Eu 
sunt ...”, „Eu am ..” etc.  

 Nu menționați celelalte cereri de locuri de muncă! 
 



 
MODELE 

 



Modele de scrisoare de intenție 
Vedeți Modulul 1-Anexa 4: Model de scrisoare de 

intenție 1 
Vedeți Modulul 1-Anexa 5: Model de scrisoare de 

intenție 2 



 
PENTRU MAI MULTE MODELE, 

VIZITAȚI SITE-UL WEB DE MAI JOS: 
 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters  

 
 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters


Ce este un CV? 
Un CV este un document în care sunt enumerate studiile, 

experiența de lucru și experiența de viață.  
Scopul unui CV este de a vă demonstra abilitățile și 

experiența pentru locul de muncă pe care îl solicitați.   
Nu există o lungime stabilită pentru un CV și acest lucru 

se datorează faptului că variază în funcție de experiența și 
educația dvs.  

Dacă nu aveți multă experiență de lucru, una sau două 
pagini sunt suficiente. 
 



În CV trebuie să arătați 

 că sunteți angajabil 
 că satisfaceți nevoile companiei respective 
 că aveți educația necesară 
 că aveți experiența și abilitățile potrivite.  

 



Ce să includeți în CV? 
 Detalii de contact 
 Declarație de deschidere  
 Lista competențelor cheie  
 Lista de abilități tehnice / software 
 Atribute personale / prezentarea carierei 
 Calificări educaționale 
 Istoricul locurilor de muncă / voluntariatului / plasamentelor 

de muncă  
 Referințe / numele celor care vă recomandă 

 



Ce nu ar trebui să includeți în CV? 

 Informații private 
 Erori de scriere sau factuale 
 Imagini și grafice 
 Antete 
  Formatare fantezistă (fonturile bune de utilizat sunt: 

Verdana, Arial, Gothic Century, Calibri) 
 Informații în tabele 
 
Notă: Nu trimiteți CV-ul într-o versiune PDF. Este mai bine în format Word 
(.doc sau .docx). 



Modele de CV 
Vedeți Modulul 1 - Anexa 6: Model de CV 1  
Vedeți Modulul 1 - Anexa 7: Model de CV 2  
 



 
PENTRU MAI MULTE MODELE, VĂ 
RUGĂM SĂ VIZITAȚI SITE-UL WEB 

DE MAI JOS: 
 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes  

 
 
 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes


Referințe 
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-cover-letter  
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter  
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter  
• https://www.thebalancecareers.com/job-application-letter-sample-2062548  
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-cover-letter/sample-cover-letters/cover-letter-no-work-experience  
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-resume/sample-resumes  
 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.thebalancecareers.com/job-application-letter-sample-2062548
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters/cover-letter-no-work-experience
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters/cover-letter-no-work-experience
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes
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MODULUL 1 – ANEXA 5. MODEL DE SCRISOARE DE INTENȚIE 1 

Joanne Tint 

Email: joannetint@xmail.com 

Mobil: XXX XXXX XXXX 

Dl. Allan Moyle 

Moyle Retail Solutions 

Telefon: XX XXXX XXXX 

Email: enquiries@moyleretailsolutions.com.au 

 

23 Aprilie 2015 

REF: Candidatură pentru funcția temporară de Asistent vânzări pentru vânzarea cu amănuntul 

 

Stimate dl. Moyle, 

În calitate de student foarte motivat și dedicat, cu abilități puternice de comunicare și interpersonale, aș dori să-mi depun 
candidatura pentru funcția temporară de Asistent vânzări pentru vânzarea cu amănuntul. 

Ca student, am fost foarte implicat în comunitatea școlară, ceea ce mi-a permis să dezvolt abilități interpersonale 
puternice. Implicarea mea în diferite evenimente, inclusiv evenimente teatrale și sportive, mi-a permis să lucrez 
îndeaproape cu colegii mei, sprijinind în același timp comunitatea școlară în ansamblu. 

Aceste experiențe mi-au permis să-mi dezvolt abilități puternice de gestionare a timpului și organizaționale, pe care le 
consider foarte importante când caut să lucrez în slujbe ocazionale, în timp ce îmi continui studiile.  

Atributele personale care cred ca mă fac potrivit pentru această poziție includ: 

• Motivație: Acțiunile voluntare și rezultatele școlare demonstrează o motivație ridicată.  
• Relații cu clienții: Asistând la vânzarea de produse la evenimentele comunitare m-a ajutat să-mi dezvolt 

abilitățile de relaționare cu clienți.  
• Comunicare: Jucând în spectacole de teatru și acționând ca maestru de ceremonii la evenimente școlare m-a 

ajutat să-mi dezvolt abilitățile de comunicare. 
Profesorii și educatorii mei m-au lăudat pentru dorința mea de a participa și dedicarea de a ajuta acolo unde este posibil. 
Îmi place să lucrez cu alții și cred că abilitățile mele puternice de comunicare îmi vor permite să răspund așteptărilor 
acestui rol. 

Sunt conștientă că veți primi un număr mare de aplicații pentru acest loc de muncă, dar aș aprecia foarte mult 
posibilitatea de a-mi demonstra capabilitățile față în față. 

Cred că am multe de oferit organizației dvs. Îmi doresc să-mi dezvolt abilitățile profesionale și aștept cu nerăbdare să 
discut cererea mea cu dvs. la un interviu. Am anexat o copie a CV-ului meu pentru a îl studia. Mă puteți contacta în orice 
moment cu privire la detaliile furnizate mai sus.  

Vă mulțumesc anticipat pentru timpul acordat, 
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Joanne Tint 

(https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters) 

 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters
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MODULUL 1 – ANEXA 6. MODEL DE SCRISOARE DE INTENȚIE 2 

Joanne Tint 

Email: joannetint@xmail.com 

Mobile: XXX XXXX XXXX 

Dl. Allan Moyle 

John Smith and Associates 

Telefon: XX XXXX XXXX 

Email: enquiries@johnsmithandassociates.com.au 

23 Ianuarie 2017 

 

REF: Candidatură pentru funcția de Asistent administrativ stagiar 

 

Stimate dl. Moyle, 

Ca persoană tânără și motivată, sunt extrem de interesată să-mi depun candidatura pentru postul de Asistent 
administrativ stagiar publicat de John Smith și Associates. 

În noiembrie 2014 mi-am încheiat studiile VCE și am obținut și un certificat II în administrarea afacerilor. Acestea m-au 
ajutat să acumulez o serie de abilități practice care vor răspunde nevoilor acestui post. 

Spre finalul studiilor VCE, am lucrat cu jumătate de normă ca Asistent Relații cu Clienții pentru KSmart. 
Responsabilitățile mele în acest post au inclus relaționarea cu clienții față în față și asistarea pe etaj cu mișcările de 
stocuri și promovarea vizuală a mărfii. Această poziție mi-a dezvoltat abilități esențiale pentru angajare, permițându-mi în 
același timp să lucrez într-un mediu de lucru profesionist și rapid.  

În ceea ce privește abilitatea mea de a îndeplini cerințele specifice acestui loc de muncă: 

• Relații cu clienții: Am lucrat timp de patru ani într-un mediu de relații cu clienții față-în-față, oferind servicii 
clienților la casă, cumpărare în avans și vânzare cu amănuntul.  

• Atribuții de recepție: Responsabilitățile de la KSmart au inclus preluarea apelurilor telefonice primite și 
asistarea clienților cu solicitările telefonice. 

• Administrare generală: Certificatul II în Administrarea Afacerilor mi-a oferit instruire în utilizarea 
competențelor, inclusiv îndosariere, prelucrarea datelor, gestionarea înregistrărilor și comunicarea scrisă. 

 

Profesorii și angajatorii mei m-au lăudat pentru bunele aptitudinile interpersonale și pentru personalitatea mea deschisă. 
Motivațiile mele includ învățarea unor lucruri noi și provocarea îndeplinirii obiectivelor-cheie. Managerii mei actuali și 
anteriori pot fi contactați pentru a oferi mai multe informații despre capacitatea mea de a răspunde nevoilor acestui loc 
de muncă 
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Înțeleg că veți primi un număr mare de candidaturi pentru acest post. Cu toate acestea, cred că motivația, angajamentul 
și abilitățile mele existente mă vor ajuta să mă încadrez în mediul de lucru și să încep imediat să susțin nevoile 
companiei dvs.. 

Aș fi recunoascătoare pentru oportunitatea de a discuta despre cererea mea în cadrul unui interviu. Am anexat o copie a 
CV-ului meu pentru a îl studia. Mă puteți contacta în orice moment cu privire la detaliile furnizate mai sus.  

Vă mulțumesc anticpat pentru timpul acordat, 

 

Joanne Tint 

 

(https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter
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MODULUL 1 – ANEXA 7. MODEL DE CV 

Jayani Lal 
Email: jayanilal@xmail.com.au 

Mobil:  XXXX XXX XXX 

Absolvent VCE care caută un loc de muncă ocazional într-o organizație dinamică 
Student capabil și inteligent, cu abilități dovedite de gestionare a timpului și de colaborare dezvoltate din 
angajamente sportive și de voluntariat. Abilități puternice interpersonale sporite prin participarea la activități de 
teatru pentru a-mi dezvolta încrederea și abilitățile de comunicare. Înțeleg abilitățile generale de angajare și 
importanța muncii în echipă, învăț de la ceilalți și mă dezvolt în calitate de profesionist. Sunt absolvent VCE care 
caută un loc de muncă pentru prima dată într-o poziție care necesită un angajat dedicat, tânăr și entuziast. 

COMPETENȚE CHEIE 

 Relații cu clienții 
(telefonice și față în față) 

 Rezolvarea problemelor 
 Gestionarea banilor 
 Reconcilierea vânzărilor 

 Procesarea tranzacțiilor 
 Rambursări vânzări 
 Soluționarea litigiilor 
 Procesarea datelor 
 Controlul inventarului 

 Securitate magazin 
 Recepționarea mărfii 
 Încheierea de zi 
 Negocierea vânzărilor 
 Selecția produselor

 

Abilități software: Microsoft Word ~ Microsoft Excel ~ Microsoft Outlook ~ Firefox ~ Internet Explorer 

 

EDUCAȚIEColegiul All Saints AnglicanVCE  
2013 

Scor ATAR: 88.7 

Realizări 

• 2013: Șef de clasă (în parteneriat cu un alt reprezentant al clasei) 
• 2012: Am reprezentat școala la evenimentele Zilei Naționale a Tineretului 
• 2012: Premiu de recunoaștere pentru contribuția la comunitatea locală și voluntaria 

 

ATRIBUTE PERSONALE 

 Abilități eficiente de comunicare: comunicator eficient care apreciază diferitele stiluri de comunicare 
necesare atunci când lucrezi cu alți membri ai echipei sau cu clienții. 

 Cinstit și de încredere: morala și etica puternice asigură onestitatea, fiabilitatea și capacitatea de a-mi 
asuma sarcinile în mod responsabil.  

 Flexibil: Înțelegerea necesității de a rămâne flexibil pentru a susține cerințele și schimbările de ultim 
moment. Ușurință în a schimba mediile și situațiile, asigurând capacitatea de a rămâne în permanență 
flexibil și adaptabil.  

 



                                                                                                                                                                        

             

Pa
g.

 2 

EXPERIENȚE DE MUNCĂ DIN PRACTICILE STUDENȚEȘTI 

 

TAYLOR SMITH PARTNERS - RECEPTIONER (PRACTICĂ LA LOC DE MUNCĂ DE 2 SĂPRĂMÂNI) 

2013 

Realizări și contribuții 

• Relații cu clienții: Am răspuns la apelurile primite. Am preluat și triat telemarketingul-ul și vânzările 
directe transferând solicitările clienților către departamentul corespunzător. 

• Administrare: Am scris la calculator comunicări generale și scrisori către clienți și companii, conform 
instrucțiunilor. Am asigurat o dezvoltare corectă a comunicării prin furnizarea corespondenței către 
supervizor pentru aprobare. 

• Procesarea înregistrărilor: Am introdus informațiile despre clienți în sistemul de gestionare internă a 
înregistrărilor. Am actualizat înregistrările existente despre clienții, creând noi fișiere de date conform 
instrucțiunilor. 

 

VOLUNTARIAT 

St Vincent De Paul 2010 - 2013 

Am acordat asistență în cadrul diferitelor activități de strângere de fonduri pentru grupul local comunitar. Am 
asistat la evenimente și întâlniri, inclusiv oferind sugestii pentru a ajuta la atingerea obiectivelor de strângere de 
fonduri. Am participat personal la diferite evenimente, inclusiv am petrecut timp cu tinerii fără adăpost din 
Melbourne CBD. 

 

REFERINȚE PROFESIONALE 

Joanne Boyle 

Manager 

St Vincent De Paul Society 

Telefon: XX XXXX XXXX 

Allan Blue 

Manager întreținere 

Melton Community Gardens 

Telefon: XX XXXX XXX 





MODULUL 1 

Cum să te prezinți 



Prezentare generală 
Cum să răspunzi la întrebările obișnuite din interviul 

de angajare  
Cum să pui întrebări 
Cum să-ți negociezi salariul și beneficiile  

 



 Întrebări obișnuite de interviu 
 Îmi poți spune câte ceva despre tine? 
De ce vrei să lucrezi aici?  
Care sunt punctele forte ale tale?  
Care sunt slăbiciunile tale?  
Care sunt abilitățile, interesele și experiențele tale în acest 

domeniu?  
Care a fost cea mai mare realizare a ta?  
Care sunt obiectivele tale?  
Ai vreo întrebare?  

 

 
 



CÂTEVA EXEMPLE DE 
RĂSPUNSURI 



Exemplu de răspuns 1 
Î: Când nu lucrezi, ce îți place să faci? (de ex., muncă, călătorii, 
dans, dormit, etc.) 
 
R: Când nu lucrez, îmi place să-mi petrec timpul explorând cu câinii 
mei. Plec cu ei în drumeții, vizitez locuri istorice sau chiar merg pe jos 
în jurul orașului. Un număr surprinzător de oameni sunt atrași de câini 
și mă bucur mereu să vorbesc cu cei pe care îi întâlnesc. Simt că 
comunicarea este unul dintre cele mai importante aspecte ale vieții 
mele profesionale. Când vorbesc cu oameni, capacitatea de a ghida 
conversația într-o anumită direcție este una dintre căile prin care am 
avut succes în diferite situații la birou. 
 
 
 



• Îmi place să fiu în aer liber - fac o mulțime de drumeții cu câinele meu și 
îmi place să campez împreună cu prietenii și familia mea. Mi se pare că 
natura e o modalitate excelentă de destresare. Este, de asemenea, un mod 
excelent de a petrece timp de calitate cu prietenii și familia, departe de 
telefoanele și calculatoare noastre și de viețile noastre aglomerate. 

• Printre altele, îmi plac jocurile de echipă. În prezent joc la o echipă locală 
de fotbal, și mai joc și la o echipă de hochei pe role. Îmi plac activitățile 
care îmi permit să întâlnesc oameni noi și să lucrez cu alții. 

• Îmi place să citesc romane - încerc să fac asta în fiecare zi, chiar dacă 
doar pentru câteva minute înainte de culcare. Citirea romanelor mă ajută 
să mă relaxez și mă ajută și să gândesc mai creativ. Tocmai am terminat 
de citit „Poreclaˮ lui Jhumpa Lahiri și în prezent caut o nouă carte. Am 
auzit că biroul dvs. are un club de carte informal, ceea ce mi se pare 
grozav! 

 
 
 



Exemplu de răspuns 2 
Î: Îmi poți spune câte ceva despre locul tău de muncă ideal? 
 
R: Ceea ce caut într-un loc de muncă și ceea ce îmi place în legătură 
cu această poziție de reprezentant serviciu clienți este posibilitatea 
de a-mi folosi abilitățile de comunicare și de relaționare cu clienții. 
Îmi place să interacționez cu clienții și să rezolv rapid și eficient 
problemele cu ei. Mai târziu, după ce voi deveni expert în linia dvs. 
de produse și după ce voi dezvolta relații puternice cu clienții dvs., 
mi-ar plăcea să lucrez în vânzări.  
 
 
 



• Locul meu de muncă ideal implică munca în echipă, cum ar fi întâlniri 
regulate cu personalul și proiecte de grup. Îmi place că acest post pune 
accentul pe comunicarea între colegi și între conducere și personal. 
Activitatea mea anterioară a fost 50% formată din proiecte de echipă 
și sunt încântat să continui acest tip de lucru în echipă și comunicare 
deschisă de aici. 

• Locul meu de muncă ideal mi-ar permite să dezvolt conținut web 
pentru o varietate de companii. Îmi place să cunosc clienți diferiți și să 
dezvolt conținut care să se potrivească nevoilor lor unice. De 
exemplu, la ultimul meu loc de muncă, am lucrat pentru clienți în 
industrii, de la asistență medicală la educație, și am primit laude 
pentru munca mea cu o varietate de companii. Îmi place că acest loc 
de muncă mi-ar permite să lucrez cu o serie de clienți. 
 

 
 



Exemplu de răspuns 3 
Î: Care este cel mai puternic atu al tău? 
 
R: Am o etică profesională extrem de puternică. Când lucrez la un 
proiect, nu vreau doar să respect termenele limită. Mai degrabă 
prefer să finalizez proiectul cu mult înainte de termen. Anul trecut, 
am câștigat chiar și un bonus pentru încheierea celor mai recente 
rapoarte ale mele cu o săptămână înainte de termen. 



• Am abilități foarte bune de scris. Pentru că am lucrat timp de 
cinci ani ca editor de copie, am o atenție deosebită la detalii când 
vine vorba de ceea ce scriu. Am scris, de asemenea, pentru o 
varietate de publicații, așa că știu cum să îmi modelez stilul de 
scriere pentru a se potrivi cu sarcina și publicul. În calitate de 
asistent de marketing, voi fi în măsură să scriu și să editez în 
mod eficient comunicate de presă și să actualizez conținutul web 
cu exactitate și ușurință. 

• Sunt un vânzător eficient, cu o experiență de peste zece ani. Mi-
am depășit obiectivele de vânzări în fiecare trimestru și am 
câștigat un bonus în fiecare an de când am început să lucrez la 
angajatorul meu actual. 

 



Exemplu de răspuns 4 
Î: Care este cea mai mare slăbiciune a ta? 
 
R: Organizarea nu a fost întotdeauna punctul meu forte. Am fost 
întotdeauna înclinat să prioritizez sarcinile care au impact direct 
asupra liniei de bază și menținerea unui birou curat sau a unei 
căsuțe de e-mail organizate nu mi se părea că mă ajută cu adevărat 
în termeni de productivitate. Dar, de-a lungul timpului, am învățat 
că păstrarea unui spațiu de lucru curat - atât spațiul fizic, cât și cel 
digital - mă ajută să mă concentrez și să lucrez mai eficient. Am 
implementat un sistem de gestionare a timpului care îmi permite să 
rămân organizat fără lua din timpul celorlalte responsabilități. 
 



• Când lucrez la un proiect, nu vreau doar să respect termenele 
limită. Mai degrabă prefer să finalizez proiectul cu mult înainte 
de termen. Deși aceasta înseamnă că nu ratez niciodată un 
termen limită, mai înseamnă și că, uneori, fac lucrurile în grabă. 
Între timp, am învățat să încetinesc, să fiu mai răbdător și să 
acord fiecărui proiect atenția deosebită pe care o merită. 

 



Exemplu de răspuns 5 
Î: Lucrezi bine în echipă? 
 

R: Lucrul la o serie de proiecte de echipă mi-a permis să-mi dezvolt 
capacitatea de a comunica în mod clar cu ceilalți și de a media 
conflictele dintre membrii echipei. De exemplu, într-un proiect recent, 
doi dintre colegii mei au avut probleme în a ajunge la un acord privind 
modul de abordare a unui element din proiectul. Am ascultat toate 
preocupările lor și i-am făcut să se așeze față în față și să găsească o  
soluție care să-i facă pe toți fericiți. Datorită abilității mele de a asculta 
și de a media conflictele, am reușit să finalizăm proiectul în avans și 
am primit chiar și o recomandare din partea angajatorului nostru 
pentru calitatea superioară a muncii noastre. 
 



• Sunt un ascultător răbdător și un comunicator clar, care sunt 
calități esențiale pentru un reprezentant de vânzări. Clienții mă 
sună adesea cu plângeri și preocupări, iar capacitatea mea de a 
asculta cu răbdare și de a empatiza îi face să se simtă apreciați. 
Apoi, lucrez cu ei pentru găsi soluții creative la problemele lor. 
Cred că aptitudinile mele pentru lucrul cu oamenii sunt motivul 
pentru care am câștigat premiul pentru cel mai bun reprezentant 
de vânzări, trei ani la rând, la locul de muncă anterior. 

 



Cum să pui întrebări bune 
 Pregătiți-vă întrebările înainte de interviu. 
 Acestea ar trebui să fie atente și relevante. 
 Puneți întrebări despre post, aptitudini, calificări, etc. 
 Evitați întrebările despre beneficii salariale și / sau 

subiecte personale. 
 



Ce fel de întrebări să pui 
 Care sunt obiectivele dvs. pe termen scurt și lung în companie? 
  Sunteți mulțumit de responsabilitățile actuale? 
 Credeți că ați primit o pregătire adecvată pentru a vă îndeplini 

sarcinile de serviciu? 
 Lucrați la ceva cu care vă pot ajuta? 
 Beneficiați de sprijinul de care aveți nevoie? 

 



Negocierea salariului și a 
beneficiilor 

„După cum am discutat, a trecut (perioadă de timp) de la 
(„ultima ajustare semnificativă a salariului meuˮ SAU „de când 
am fost angajatˮ) și aș dori să-mi revizuiți salariul acum că 
contribuția mea în companie este mai mare. Am cercetat 
salariile pentru (numele postului) în industria (industrie), și se 
pare că media este în jurul (media aflată din cercetare). Prin 
urmare, aș dori să solicit o majorare a salariului de (salariul 
țintă).ˮ 
 
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-

job/  
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