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Cuvânt introductiv
Acest material informativ pune la dispoziția dumneavoastră un set de resurse care să
vină în întâmpinarea nevoii în a-și creiona și gestiona propriul traseului profesional. Intenția
este ca acesta să ofere sprijin în maparea nevoilor și intereselor, investigarea opțiunilor de
dezvoltare profesională, accesarea de agenți economici și posibili angajatori, identificarea
măsurilor de suport la nivel regional și național, etc. astfel încât să puteți lua inițiativa și să
faceți decizii informate cu privire la viitorul profesional.
Scopul nostru pe termen lung este să contribuim la creșterea nivelului de trai în
comunitatea din care faceți parte, iar pentru acesta considerăm esențial încadrarea pe piața
forței de muncă a cât mai multe persoane din comunele Cornești și Geaca. Știm foarte bine că
odată cu creșterea ratei de angajare se vor îmbunătăți condițiile de viață în satele
aparținătoare și, până la urma urmei, vă va aduce prosperitate la nivelul întregului comunități.
Materialul a fost compus pe baza nevoilor identificate și experiențelor acumulate în
echipa noastră în timpul derulării serviciilor de ocupare din cadrul celor peste trei ani de
implementare. Măsurile de sprijin în domeniul ocupării pe care le-am aplicat în relație cu
beneficiarii proiectului în perioada noiembrie 2017 – martie 2021 au fost, printre altele,
informare și consiliere profesională, plasare pe piața muncii și formare profesională. Acum, la
final de proiect ne mândrim cu faptul că prin implicarea noastră am reușit să intermediem
angajarea a peste 80 de persoane și dezvoltarea competențelor profesionale a peste 175 de
persoane, oferind orientare și sprijin în accesarea pieței muncii a unui număr de peste 275
persoane din comunele Cornești și Geaca.
Deși munca și prezența noastră zilnică în viața comunității ia sfârșit acum, ne dorim să
vă aducem încă o contribuție pentru ameliorarea provocărilor existente, cu scopul sprijinirii
ocupării dumneavoastră și a celor din jur: resursele din acest material informativ.
În ceea ce urmează vă invităm la reflecție, explorare și în special: ACȚIUNE!

Echipa Mintenașii
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“Tu ce vrei să devii când vei fi mare?”

Teste de personalitate și
orientare profesională
Pornim la un drum lung cu o întrebare grea. Unii nu știu, alții par să aibă o idee,
puțini sunt cei care rostesc sus și tare ,,Eu vreau să fiu …”.
O decizie de carieră bună începe cu a te cunoaște pe tine! Decizia vă aparține,
dar pentru a o face asumat, există nenumărate instrumente prin care să vă cunoașteți
mai bine. În ceea ce urmează vă punem la dispoziție 2 dintre cele mai versatile teste
de autocunaștere: Testul Holland și Testul Jim Barrett.
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Testul Holland (1959)
Dacă vă aplicați chestionarul de interese Holland, în doar 45 de minute puteți verifica
ce tip de personalitate aveți. Acest test standard vă va ajuta să vedeți dacă sunteți realist
(motor), investigativ (intelectual), artistic (estetic), social (de susținere), întreprinzător
(persuasiv) sau convențional (conformist).
Tot ce trebuie să faceți este să răspundeți la următoarele 120 de întrebări, care încep
cu "Ți-ar plăcea să…?" Dacă respectiva activitate vă place, acordați-vă 2 puncte, dacă vă este
indiferentă 1 punct, iar dacă vă displace 0 puncte. Notați fiecare punctaj în spatiul indicat din
tabel și apoi calculați rezultatele finale. Cel mai mare scor obținut vă va indica ce tip de
personalitate aveți!

Ți-ar plăcea… ?
1. Să repari ceasuri și bijuterii?
2. Să fii numărător de bani (de exemplu persoana care să primească și să dea bani la o bancă)?
3. Să discuți cu diverși oameni despre problemele ce privesc comunitatea?
4. Să faci experiențe științifice?
5. Să conduci un departament administrativ?
6. Să cânti pe o scenă?
7. Să repari motoare de automobile?
8. Să înregistrezi datele financiare ale unei firme?
9. Să ajuți persoanele handicapate fizic să se pregătească pentru o meserie?
10. Să folosești microscopul pentru a studia celule și bacterii?
11. Să cumperi marfă pentru un magazin mare?
12. Să fii artist?
13. Să faci mobilier?
14. Să lucrezi cu calculatorul sau cu un copiator într-un birou?
15. Să ajuți pe cei neajutorați (handicap, batrâni, copii cu probleme)?
16. Să citești cărți, reviste științifice?
17. Să fii manager de vânzări?
18. Să scrii scurte povestiri?
19. Să lucrezi pe o macara?
20. Să faci rezervări pentru zboruri de avioane, pentru hoteluri într-un birou de voiaj?
21. Să fii profesor sau învățător?
22. Să faci munca de cercetare într-un laborator fizic?
23. Să înregistrezi muncitori care au nemulțumiri la locul de muncă?
24. Să faci desene animate?
25. Să fii dulgher?
26. Să fii expert contabil (sarcină de verificare)?
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27. Să studiezi sociologia, adică cum trăiesc oamenii împreună (grupurile sociale)?
28. Să faci studii științifice despre Soarele, Luna, planetele, stelele?
29. Să câstigi bani din comerț sau la bursa de valori?
30. Să predai muzică în școli?
31. Să asamblezi componentele unui echipament stereo?
32. Să verifici bugetul unei firme?
33. Să dai sfaturi privind legislația oamenilor săraci?
34. Să studiezi cauzele bolilor de inimă?
35. Să conduci un restaurant mare?
36. Să scrii un roman?
37. Să fii electrician?
38. Să ții evidența mărfurilor, a ceea ce se consumă la o firmă?
39. Să ai grijă de oameni bolnavi?
40. Să utilizezi matematica pentru a rezolva o problemă tehnică și științifică?
41. Să te ocupi de politica administrativă?
42. Să organizezi/ regizezi piese de teatru?
43. Să conduci un tractor cu remorcă?
44. Să lucrezi cu cifre într-un birou de afaceri?
45. Să ajuți persoanele care au iesit din închisoare să îsi găsească un loc de muncă?
46. Să fii medic chirurg?
47. Să fii vicepresedinte de bancă?
48. Să fii cântareț de jazz?
49. Să faci, repari, refinisezi mobilă?
50. Să studiezi o firmă și să elaborezi un sistem contabil pentru nevoile sale financiare?
51. Să înveți să califici adulți pentru o meserie?
52. Să fii biolog marin?
53. Să fii jurisconsultul unei firme?
54. Să citești articole despre muzică și artă?
55. Să utilizezi și să repari echipamente de radio, telegraf?
56. Să supervizezi personalul administrativ al unui oficiu?
57. Să ajuți oamenii în alegerea unei cariere?
58. Să examinezi efectele aerului poluat asupra mediului?
59. Să ocupi o poziție de lider?
60. Să fii designer-ul reclamelor pentru reviste sau TV?
61. Să instalezi aplicații dedicate sau să repari telefoane?
62. Să urmezi un curs de matematică pentru afaceri?
63. Să supraveghezi persoane care au încălcat legea?
64. Să inventezi un nou tip de echipament tehnic?
65. Să fii agent imobiliar?
66. Să studiezi operele marilor muzicieni?
67. Să lucrezi în construcții?
68. Să controlezi actele băncilor pentru a descoperi greșeli?
69. Să participi la strângerea fondurilor de caritate?
70. Să faci cercetare științifică cu privire la utilizarea energiei solare?
71. Să lucrezi pentru a convinge guvernul să adopte o anumită măsură?
72. Să scrii o piesă de teatru?
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73. Să montezi dispozitive electrice?
74. Să utilizezi calculatorul pentru a prelucra date contabile?
75. Să planifici activitatea altora?
76. Să lucrezi la realizarea unei inimi artificiale?
77. Să promovezi dezvoltarea unei noi piețe de aprovizionare a populației?
78. Să compui muzică sau să faci aranjamente muzicale?
79. Să construiești etajere pentru cărți?
80. Să urmezi un curs de contabilitate?
81. Să dai primul ajutor?
82. Să fii asistent medical de laborator?
83. Să faci afaceri, comerț?
84. Să dirijezi o orchestră simfonică?
85. Să fii antreprenor în construcții de locuințe?
86. Să introduci informații în calculator?
87. Să lucrezi în calitate de consilier familial?
88. Să urmezi un curs de biologie la o școală sau universitate?
89. Să fii legiuitorul care să medieze disputele dintre sindicate și patronat?
90. Să scrii reportaje pentru reviste?
91. Să faci jucării din lemn?
92. Să ții evidența încasărilor pentru lucrările efectuate?
93. Să ajuți copii cu tulburări mentale?
94. Să cercetezi, să cauți un remediu contra cancerului?
95. Să fii judecător?
96. Să pictezi peisaje?
97. Să lucrezi ca paznic sau custode?
98. Să operezi într-un registru de încasări?
99. Să înveți să ajuți oameni în suferință?
100. Să conduci studii științifice privind controlul bolilor plantelor?
101. Să recrutezi și să angajezi oameni pentru o firmă mare?
102. Să scrii scenarii TV?
103. Să conduci un autobuz?
104. Să fii recepționer la un hotel?
105. Să studiezi psihologia?
106. Să fii medic care să ajute la prevenirea bolilor?
107. Să călătorești prin țară pentru a vinde produsele firmei?
108. Să faci scenografie pentru piesele de teatru?
109. Să repari lucrurile din jurul casei?
110. Să fii funcționar administrativ?
111. Să coordonezi programul sportiv pe un teren de sport?
112. Să faci studii științifice despre natură?
113. Să organizezi și să coordonezi afaceri?
114. Să aranjezi muzica de fond pentru film?
115. Să repari mecanisme?
116. Să operezi cu cifre pe computer?
117. Să conduci discuțiile de grup pentru copii delincvenți?
118. Să ajuti cercetătorii stiințifici în laboratoarele lor experimentale?
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119. Să fii manager de producție?
120. Să faci recenzii de cărți ca un critic literar?
Calcularea rezultatelor
Completați tabelul pentru a vedea ce vi se potrivește:
1

7

13

19

25

31

37

43

49

55

61

67

73

79

85

91

97

103 109 115 TOTAL
REALIST

2

8

14

20

26

32

38

44

50

56

62

68

74

80

86

92

98

104 110 116 TOTAL
CONVENȚIONAL

3

9

15

21

27

33

39

45

51

57

63

69

75

81

87

93

99

105 111 117 TOTAL
SOCIAL

4

10

16

22

28

34

40

46

52

58

64

70

76

82

88

94

100 106 112 118 TOTAL
INVESTIGATIV

5

11

17

23

29

35

41

47

53

59

65

71

77

83

89

95

101 107 113 119 TOTAL
ÎNTREPRINZĂTOR

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

78

84

90

96

102 108 114 120 TOTAL
ARTISTIC

REALIST
Sunteți un om practic, căruia îi plac activităţile în aer liber. E posibil să aveți dificultăţi în
comunicarea sentimentelor. De obicei respingeți ideile radicale. Vă plac să construiți şi să
reparați, să munciți folosind mâinile.
Posibile profesii: mecanic, tâmplar, constructor, tehnician dentar, electrician,
fermier, pompier, instalator.

CONVENȚIONAL
Sunteți stabil, aveți respect față de reguli. Preferați activitățile care solicită manipularea
ordonată, sistematizarea datelor, informațiilor. Aveți abilități de secretariat, matematice.
Sunteți atent la detalii. Vreți să știți ce se așteaptă de la dumneavoastră.
Posibile profesii: contabil, casier, analist financiar, secretar, bibliotecar,
operator telefonie, operator calculator, asistent administrații.

SOCIAL
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Sunteți interesat de activități care implică relaționarea interpersonală. Vă place să vi se acorde
atenție. Aveți deprinderi verbale, sociale, sunteți cooperant și generos. Sunteți atrași de
activități care presupun informarea, pregătirea, dezvoltarea.
Posibile profesii: profesor, psiholog, asistent medical, medic, asistent social, logoped,
personal mass-media, polițist.

INVESTIGATIV
Vă place să rezolvați sarcini abstracte, să întelegeți și să organizați lumea. Aveți abilități
matematice, stiințifice, sunteți analitic și curios. Nu vă plac regulile și nici să lucrați în echipă.
Sunteți original și creativ. Vă îndreaptați spre domenii care implică cercetare și investigare.
Posibile profesii: informatician, economist, consultant management, chimist, biolog,
fizician, antropolog, farmacist, psiholog, inginer de sistem, geograf, geolog.

ÎNTREPRINZĂTOR
Preferați lucrul în echipă, mai ales cu scopul de a conduce, de a ocupa locul de lider. Aveți
dorință de putere, de statut social, aveți abilități de comunicare și știți să vă faceți înteles.
Sunteți entuziast și încrezător în sine.
Posibile profesii: manager, lucrător în publicitate, avocat, procuror, relații cu publicul,
agent de asigurări, jurnalist, agent de turism.

ARTISTIC
Sunteți caracterizat de imaginație, creativitate, atrași de activități mai puțin structurate, care
vă lasă posibilitatea de a se exprima. Sunteți sensibil, preferați să lucrați singur, aveți nevoie
de comunicare individuală. Preferați relaționarea indirectă, prin exprimare artistică.
Posibile profesii: actor, arhitect, fotograf, profesor de teatru, dans, designer în
publicitate, designer de modă, designer de interioare, editor, jurnalist.
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Testul Jim Barrett (1998)
Priviţi cu atenţie fiecare propoziţie din cadrul testului. Pentru rezolvarea lui, va
trebui să vă evaluaţi în raport cu fiecare afirmaţie pe o scală de la 1 la 10, unde 1
înseamnă că nu sunteţi de acord cu ea și 10 înseamnă că sunteţi total de acord. Scrieţi
în spaţiul liber numărul ales. Deocamdată, nu acordaţi atenţie literelor de la sfârşitul
rândului.

1. Prefer să fiu lăsat în pace când lucrez.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

It

2. Îmi place să mă fac cunoscut de toată lumea.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

3. Verific întotdeauna dacă informaţiile pe care le am sunt corecte.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R
4. Mi se întâmplă adesea să vorbesc sau să acţionez înainte de a gândi temeinic.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S
5. Dacă am probleme, nu pot să nu mă gândesc la ele.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Iv
6. Îmi acord timp suficient să mă pregătesc pentru lucrurile despre care ştiu că pot fi dificile.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C
7. Nimeni nu mă poate opri să vorbesc atunci când am ceva de spus.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
8. Mă simt mai bine atunci când altcineva preia conducerea.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P
9. Nu îmi place să fac ceva diferit de ce fac prietenii mei.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E
10. Părerea oamenilor contează foarte mult pentru mine.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Iv
11. Mă asigur că ceea ce fac este cât se poate de bine făcut.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C
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12. Detectez rapid dificultăţile pe care le au oamenii.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Iv
13. Îmi place să evit sentimentalismele, în măsura în care este posibil.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R
14. Nu acţionez pripit.
1 2 3 4 5 6

7

8

9

10

C

15. Obţin cele mai bune rezultate atunci când lucrez alături de alţii.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E
16. Nu îmi place prea mult să ies în centrul localității unde stau.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P
17. Este important pentru mine să mă distrez în timpul liber.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S
18. Nu dau atenţie sentimentelor pe care le au alţii.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R

19. Mă plictisesc repede.
1 2 3 4 5 6 7

S

8

9

10

20. Sunt mai puţin sensibil decât alte persoane.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R

21. Îmi este greu să dobândesc încrederea în mine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R

22. Îmi place întotdeauna să fac ceva nou şi interesant.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S
23. O activitate preferată a mea este să îmi amuz prietenii.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E
24. Pot să-mi controlez orice sentiment de supărare.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P
25. Spun întotdeauna ce gândesc.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

A

26. Nu pot dormi din cauza unor evenimente trecute, pe care nu le pot uita.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Iv
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27. Nu caut compania altor persoane.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

It

28. Sunt o persoană mulţumită.
1 2 3 4 5 6 7 8

10

C
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29. Sunt capabil să iau cu uşurinţă decizii de unul singur.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
It
30. Nu îmi place să conving oamenii să îşi schimbe părerile.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P
31. Nu-mi este greu să rămân fidel unei singure activități.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C
32. Mă pot răzgândi imediat.
1 2 3 4 5 6 7

8

9

10

S

33. Într-un grup de oameni, eu sunt adesea cel care îi determină pe ceilalţi să se implice.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
34. Nu văd nici un rău în a le face confidenţe prietenilor mei.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E
35. Oamenii mă pot considera perspicace.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Iv

36. Dacă cineva are o opinie foarte puternică despre ceva, de obicei sunt de acord cu el.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P
37. Argumentele mele sunt, în general, cele convingătoare.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
38. Nu este foarte important pentru mine să am prieteni.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
It
39. Nu îmi place ca oamenii să îmi invadeze intimitatea.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
It
40. Îmi place ca oamenii să apeleze la mine oricând.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E
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Calcularea rezultatelor
Notați punctajul pentru fiecare literă în parte şi includeţi-l în tabelul de mai jos. Veţi vedea
care este litera dominantă pentru fiecare pereche de litere It şi E; A şi P; Iv şi R; S şi C.
Dominantă este acea literă care are un punctaj mai mare.

Exemplu
Punctajul total: It – 25 și E – 10
Litera dominantă va fi: It

Punctajul total obținut la test
It
A
Iv
S

Litera dominantă

E
P
R
C

It – INTROVERTIT
Încrezător în sine. Are iniţiativă şi lucrează pe cont propriu. Poate părea fie prea liniştit, fie
prea arogant. Persoanele care nu se pot integra deloc într -un grup reprezintă extreme ale
acestei categorii. Lucrează într -un stil propriu. Poate fi sociabil, dar uneori şi timid. Nu se
simte în largul său în societate. Este detaşat de restul lumii şi are scopuri precise. Se hotărăşte
repede. Este plin de resurse. Nu agreează vorbăria.

E – EXTROVERTIT
Se adaptează mediului în care lucrează. Nu este neapărat un lider. Caută compania altora, îi
displace sa fie singur. Este loial şi îi ajută pe ceilalţi. Poate fi uşor convins. Se impune grupului
din nevoia de a fi acceptat, îşi schimbă comportamentul pentru a se integra. Rezolvă disputele
dintre ceilalţi. Este participativ, îi place să ia hotărâri împreună cu cei din jur.

A – ACTIV
Poate fi dominant si încăpăţânat. E văzut ca fiind prea insistent. Poate e gălăgios, îşi spune clar
punctul de vedere. E hotărât, îşi asumă uneori riscuri, dar obţine ceea ce îşi doreşte. Iese cu
uşurinţă din situaţiile dificile. Poate fi considerat ca făcând de multe ori paradă, dar câştigă
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respectul celorlalţi. Uneori nu ţine cont de modul în care sunt afectate persoanele. E critic şi
nu ezită să-şi revendice drepturile. Îşi asumă responsabilitatea.

P – PASIV
Îşi păstrează părerile pentru el. Mai degrabă cedează decât să se certe cu cineva. Este o
persoană cu care se poate înţelege uşor. Adesea este un bun membru al echipei. Se
acomodează relativ uşor şi nu se enervează repede. Poate evita să spună ce îl preocupă.
Ocoleşte toate confruntările. Se străduieşte din răsputeri să placă celorlalţi. Cooperează
foarte bine, este respectuos şi săritor la nevoie.

Iv – INTUITIV
E sensibil şi conştient de sentimentele oamenilor. Este emotiv și adesea expresiv, ia hotărâri
dictate mai degrabă de sentimente decât de raţiune. Poate fi cu uşurinţă afectat şi chiar rănit
de critici. Îşi pierde prea mult timp cu lucruri mărunte. E deseori descurajat și frustrat, dar, de
asemenea, intuitiv şi creativ. Răspunde pozitiv la sentimente şi/ sau la idei.

R – RAŢIONAL
Priveşte lucrurile în mod logic. De obicei e calm şi „cu picioarele pe pământ". Îi place
comportamentul organizat, structurat. Nu e distrat şi acţionează în mod controlat. E obiectiv
şi analitic, sesizează punctele esenţiale. Uneori îi pot scăpa aspectele mai subtile ale
problemelor, lucru care îl deranjează. Se bazează pe informaţii şi fapte.

S – SPONTAN
E plin de viaţă şi impulsiv, îi plac schimbările şi situaţiile care evoluează rapid şi sunt variate.
Adesea îi este greu să se concentreze asupra unui singur lucru sau să termine ceea ce a
început. E amuzant şi entuziast, iar adesea îi poate molipsi si pe ceilalţi. I se poate reproşa
lipsa de profunzime, pentru că trece uşor de la un lucru la altul. Nu ţine cont de reguli deşi,
dacă şi-ar organiza munca, ar fi mult mai eficient.
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C – CONFORMIST
E calm, stabil și de încredere.Așteaptă ca lucrurile să își urmeze cursul firesc. Se comportă
liniștit și nu este afectat de evenimente. Modul său greoi de lucru îi face pe alții să depindă de
el. E previzibil, poate părea molatic și indiferent. Pare încrezut, e genul de persoană care
poate spune: „Ţi-am zis eu!" Rezistă bine la presiuni. Rezolvă lucrurile într -o manieră
ordonată.

Descrierea tipurilor de personalitate individualizate
Pornind de la cele 4 litere dominante, vă puteţi localiza în tabelul tipurilor de
personalitate individuală după cum urmează:
1. Uitaţi-vă întâi la rândul de sus. Plasaţi-vă în stânga sau în dreapta tabelului, după ce aţi
răspuns la întrebarea: „Sunt raţional sau intuitiv?".
Apoi, după ce aţi privit rândul de jos al tabelului, întrebaţi-vă: „Sunt conformist sau spontan?"
Astfel, vă veţi putea plasa într -una din cele patru coloane.
2. Repetaţi această procedură și pentru liniile tabelului. Uitându-vă în partea stângă a
tabelului, răspundeţi la întrebarea: „Sunt extrovertit sau introvertit?"
Apoi, pentru partea dreaptă: „Sunt activ sau pasiv?" Acum vă puteţi regăsi într-una dintre cele
16 căsuţe.

Mod de abordare
Extrovertit
Extrovertit
Introvertit
Introvertit
Grad de socializare

Rațional
1. Lider
5. Protector
9. Organizator
13. Cercetător
Conformist

Rațional
2. Oportunist
6. Partener
10. Sfătuitor
14. Executant
Spontan

Intuitiv
3. Mentor
7. Confident
11. Proiectant
15. Specialist
Conformist

Intuitiv
4. Luptător
8. Prieten
12. Idealist
16. Hoinar
Spontan

Grad de socializare
Activ
Pasiv
Activ
Pasiv
Mod de abordare

Din tabel rezultă următoarele categorii dominante (tipuri de personalitate):
1. RCAE – Lider
Caracteristici: raţional, conformist, activ, extrovertit.
Cariere: ofiţer, director.
2. RSAE – Oportunist
Caracteristici: raţional, spontan, activ, extrovertit.
Cariere: secretar, agent imobiliar, antrenor, manager, administrator de companie.
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3. IvCAE – Instructor
Caracteristici: intuitiv, conformist, activ, extrovertit.
Cariere: medic, psiholog, soră medicală, lucrător social, instructor de tineret.
4. IvSAE – Luptător
Caracteristici: intuitiv, spontan, activ, extrovertit.
Cariere: curier, prezentator produse, jurnalist.
5. RCEP – Protector
Caracteristici: raţional, conformist, pasiv, extrovertit.
Cariere: membru echipaj ambulanţă, infirmier, paznic, pompier, gardian.
6. RSPE – Partener
Caracteristici: raţional, spontan, pasiv, extrovertit.
Cariere: însoţitor de bord, barman, asistent, coafor, învăţător, secretară.
7. IvCPE – Confident
Caracteristici: intuitiv, conformist, pasiv, extrovertit.
Cariere: portar, casnică, asistent medical, educator, profesor pentru persoane
cu handicap, asistent social, terapeut.
8. IvSEP – Prieten
Caracteristici: intuitiv, spontan, pasiv, extrovertit.
Cariere: consilier, asistent medical, recepţioner, chelner.
9. RCAIt – Organizator
Caracteristici: raţional, conformist, activ, introvertit.
Cariere: avocat, inspector, ofiţer.
10. RSAIt – Sfătuitor
Caracteristici: raţional, spontan, activ, introvertit.
Cariere: importator/ exportator, achizitor, antreprenor.
11. JvCAIt – Proiectant
Caracteristici: intuitiv, conformist, activ, introvertit.
Cariere: analist, arhitect, consultant în afaceri, jurnalist, bibliotecar, sociolog.
12. IvSAIt – Idealist
Caracteristici: intuitiv, spontan, activ, introvertit.
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Cariere: arhitect, artist, autor, dansator, decorator de interioare, muzician, sculptor.
sculptor.
13. RCPIt – Cercetător
Caracteristici: raţional, conformist, pasiv, introvertit.
Cariere: şofer, inginer, agent de asigurări.
14. RSPIt – Executant
Caracteristici: raţional, spontan, pasiv, introvertit.
Cariere: ghid turistic, bucătar, interpret, tehnician computer, agent de circulaţie.
15. IvCPIt – Specialist
Caracteristici: intuitiv, conformist, pasiv, introvertit.
Саriere: fermier, constructor, grădinar, olar, cioban.
16. IvSPIt – Hoinar
Caracteristici: intuitiv, spontan, pasiv, introvertit.
Cariere: barman, dansator, realizator emisiuni, portar, vânzător de magazin, chelner.
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“M-am decis: sunt gata să devin mare!”

CV, scrisoare de intenție și
interviu
CV-ul de tip Europass
CV-ul (Curriculum Vitae) este o scurtă autobiografie scrisă care cuprinde date
referitoare la studii și pregătirea profesională. CV-ul este deosebit de important în
cazul angajării, deoarece este prima ocazie de care dispuneți pentru a vă face
cunoscuți profilul educațional, experiența profesională, competențele și alte realizări.
Altfel zis, este primul pas spre locul de muncă pe care vi-l doriți.
Se încurajează folosirea unui CV formulată și organizată conform unor
standarde predefinite la nivel european. Documentul astfel creat se numește CV
Europass prin care candidații își descriu calificările, experiențele și competențele. CV-ul
Europass este unul dintre cele mai bine cunoscute formate de CV din Europa. Este
ușor de utilizat și bine cunoscut de angajatori.
Pentru început, în cazul în care aveți acces facil la internet, va trebui să accesați
pagina: https://europa.eu/europass/ro Așa cum se arată mai jos, pe pagină vă veți
putea alege limba în care intenționați să completați CV-ul.
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În pasul următor va trebui să vă creați profilul Europass, cu informații privind studiile,
formarea, experiența profesională și competențele dumneavoastră. Selectați informațiile pe
care doriți să le includeți și platforma Europass compilează totul.
CV-ul poate fi descărcat și salvat, trimis prin e-mail angajatorilor, încărcat pe platforme
de ocupare a forței de muncă sau scos la imprimantă. CV-ul se transmite fie în format
electronic, fie prin depunere personală, în format fizic, la Departamentul de resurse umane/
sediul viitorului Angajator.
În cazul în care nu aveți posibilitatea să compilați CV-ul în format electronic (pe
calculator, laptop, tabletă), îl puteți scrie și de mână, asigurându-vă că includeți toate secțiile
relevante din modelul de mai jos.
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Curriculum Vitae – Format Europass
(model)
INFORMAŢII PERSONALE
Scrieţi numele şi prenumele
[Toate câmpurile CV-ului sunt opţionale. Ştergeţi câmpurile goale.]
Scrieţi numele străzii, numărul, oraşul, codul poştal, ţara
Scrieţi numărul de telefon
Scrieţi numărul de telefon mobil
Scrieţi adresa de email
Sexul Scrieţi sexul | Data naşterii zz/ll/aaaa | Naţionalitatea Scrieţi
naţionalitatea
LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

Scrieţi locul de muncă pentru care se candidează / poziţia.

POZIŢIA
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
[Descrieţi separat fiecare loc de muncă. Începeţi cu cel mai recent.]
Scrieţi datele (de la - până la) Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată.
Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă şi
pagina web).
Scrieţi principalele activităţi şi responsabilităţi (mai multe informații găsiți în
Fișa de post atașat contractului individual de muncă).
Scrieţi tipul sau sectorul de activitate.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
[Adăugaţi câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeţi cu cea mai recentă.]
Scrieţi datele (de la - până la) Scrieţi calificarea obţinută.
Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea (dacă
este relevant, scrieţi şi ţara).
Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate.
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COMPETENΤE PERSONALE
[Ştergeţi câmpurile necompletate.]
Limba(i) maternă(e)
Scrieţi limba maternă / limbile materne.
Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE

Specificaţi limba străină

Specificaţi limba străină

VORBIRE
SCRIERE
Participare la
Ascultare
Citire
Discurs oral
conversaţie
SPECIFICAŢI
SPECIFICAŢI
SPECIFICAŢI
SPECIFICAŢI
SPECIFICAŢI
NIVELUL
NIVELUL
NIVELUL
NIVELUL
NIVELUL
Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
SPECIFICAŢI
SPECIFICAŢI
SPECIFICAŢI
SPECIFICAŢI
SPECIFICAŢI
NIVELUL
NIVELUL
NIVELUL
NIVELUL
NIVELUL
Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
Niveluri:
A1/A2: Utilizator elementar
B1/B2: Utilizator independent
C1/C2: Utilizator experimentat
Pentru mai multe informații accesați: Cadrul european comun de referinţă
pentru limbi străine

Permis de conducere

Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi.

ANEXE
Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului.
Exemple:
copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare;
scrisoare de intenție/ motivație;
recomandări de la locul de muncă precedent, etc.
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Recomandări pentru a redacta cât mai bine CV-ul:
o Prezentați clar informațiile despre experiența pe care o aveți. Ilustrați prin exemple
competențele și experiențele care corespund locului de muncă pentru care vă
manifestați interesul. Acordați o atenție deosebită detaliilor publicate în anunțul de
post vacant.
o Adaptați CV-ul. Nu uitați să actualizați secțiunile pentru a evidenția de ce sunteți
persoana potrivită pentru postul respectiv. Nu includeți un istoric complet. Puneți
accentul pe principalele aspecte care corespund locului de muncă pe care îl doriți.
o CV-ul trebuie să fie lizibil. Asigurați-vă că CV-ul dumneavoastră este ușor de citit.
Utilizați un limbaj clar și simplu.
o Utilizați ordinea cronologică inversă, adică prezentați mai întâi cele mai noi
evenimente. Dacă sunt perioade în care nu ați lucrat sau urmat vreo formare, explicați
de ce.
o Nu faceți greșeli de ortografie și gramatică, includeți numărul de telefon, o adresă de
e-mail (dacă aveți) și o fotografie.

Scrisoarea de intenţie/motivaţie

Scrisoarea de intenţie, denumită şi scrisoare de motivație este documentul
care, opțional, se poate alătura CV-lui. Scrisoarea de intenție se pregătește și se trimite
mai ales atunci când angajatorul vă cere asta. Este modul prin care vă puteți arăta că
sunteți cu adevărat interesat de un anumit loc de muncă și că merită să vă acorde o
șansă.
Conţinutul scrisorii diferă în funcţie de situaţie, însă indiferent de poziţia pentru
care aplicaţi în documentul respectiv, trebuie să se găsească neapărat căteva
elemente.

20

1. EXPEDITOR (datele de identificare ale dumneavoastră)
2. DESTINATAR (datele de identificare ale angajatului)
Formula de salut – Este necesar să alegeți o adresare oficială precum: Stimate Domnule
/Stimată Doamnă sau Domnului/ Doamnei. Este important să știți persoana căreia vă adresați.
Numele îl puteți afla de exemplu din anunțul postului vacant. Evitați adresările prea
prietenoase precum: Hei/ Hello sau adresarea folosind doar prenumele. Prima impresie
contează și aceasta ar trebui să fie pozitivă și profesională.
3. INTRODUCERE – Este necesar să expuneți motivul care v-a determinat să trimiteți
aplicaţia, să precizați foarte clar postul vizat şi sursa prin care ați aflat de disponibilitatea
locului respectiv.
4. CUPRINS – Aceasta este partea cea mai importantă a unei scrisori de intenţie, în care
în cel mult două paragrafe trebuie să atrageți atenţia angajatorului şi să îi stârniți curiozitatea.
În cuprins trebuie să motivați ce v-a determinat să aplicați pentru poziţia respectivă şi care
sunt competenţele şi experienţa care corespund profilului solicitat. Încercați să fiți cât mai
succint şi să nu exagerați. Nu repetați informaţiile existente deja în CV, formulați fraze concise
şi încercați să folosiți un limbaj profesional.
O scurtă prezentare a dumneavoastră – Trebuie să motivați ce v-a determinat să îi scrieți
recrutorului și despre cele mai relevante puncte forte pe care le aveți. De exemplu, dacă
sunteți absolvent a unui curs de calificare, vorbiți despre experiențele care vă fac mândru.
Dacă sunteți angajat, vorbiți despre acele realizări care v-au adus o promovare sau aprecieri
din partea angajatorului. Mențineți un ton pozitiv al scrisorii de intenție, cu accent pe dorința
de a învăța ceva nou, de a avansa în carieră. Evitați să oferiți detalii despre experiențele mai
puțin plăcute cu foștii angajatori, care v-au determinat să vă căutați un loc de muncă nou.
Detalii despre abilități și experiența dumneavoastră – Este o ocazie bună să oferiți exemple
specifice despre modul în care v-ați atins un obiectiv sau ați contribuit la succesul unei
organizații. Includeți și numere acolo unde este cazul.
5. ÎNCHEIERE – În ultimul paragraf formulați concluziile şi arătaţi disponibilitatea pentru o
viitoare întrevedere. Nu uitați să mulţumiți destinatarului pentru atenţia acordată.
Formula de încheiere – Încheiați scrisoarea de intenție într-o manieră profesională, cu formule
precum: Cu sinceritate/ Cu stimă/ Cu respect și apoi menționați numele dumneavastră
complet.
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Scrisoare de intenţie
(model)
Prenume și nume
Adresă de domiciliu
Adresă de e-mail
Număr de telefon
În atentia Domnului/ Doamnei Prenume, Nume, funcţia (ex. director de la Departamentul de
resurse umane sau altă persoană însărcinată cu angajările)
SC NUMELE COMPANIEI SRL
Sediul social companie
Stimate Domn/ Doamnă,

Numele meu este ....... şi vă adresez această scrisoare de intenţie ca răspuns la
anunţul dumneavoastră pentru postul vacant de ........ publicat în .............
Sunt interest(ă) de acest post, deoarece experiența mea ca (denumirea postului
– îngrijitor bătrâni, agent de securitate, ajutor bucătar, etc.), pe care am deținut-o în
cadrul (numele companiei), m-a ajutat să fiu un om (calități – empatic, disciplinat,
reponsabil, punctual, etc.), dar în același timp m-a supus unor provocări în situații
neprevăzute. Îmi doresc foarte mult să mă folosesc de această experiență, pentru ca
(motivația care vă face să aplicați – să ajut alți oameni, să asigur securitatea celor care
circulă în zonă, să ofer mâncare sănătoasă și sațioasă, etc.).
Şansa de a lucra alături de dumneavoastră mi-ar da ocazia să-mi pun în
evidenţă experianța în domeniu (conform CV-lui anexat) și caracteristicile personale,
pentru a îndeplini sarcinile şi scopurile companiei.
În speranta că am câştigat încrederea dumneavoastră, vă mulţumesc pentru
atenţia acordată şi sper să vă pot oferi mai multe detalii în cadrul unui interviu.

Cu respect,
Prenume și nume
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Interviul de angajare

Ați aplicat, CV-ul dumneavoastră a atras atenția și ați fost invitat la un interviu de
angajare. Pentru a vă ajuta să vă pregătiți cât mai bine, am întocmit o listă cu întrebările
întâlnite frecvent.
o Povestiți despre dumneavoastră! – Limitați-vă la răspunsuri din viața profesională.
Începeți de la începuturi doar dacă este relevant. Descrieți experiențele doar din
domeniul cerut de locul de muncă.
o De ce ați decis să plecați de la ultimul loc de muncă/ cel actual? – Aici nu bârfiți și nu
judecați niciodată foștii sau actualii șefi și colegi. Vorbiți despre cum un nou loc de
muncă vă va ajuta în viitor.
o De ce vă doriți să vă angajați la compania noastră? – Să luați în serios această
întrebare! Vorbiți cu entuziasm, cu zâmbet pe buze și folosiți formulări “îmi place”,
”îmi doresc”, etc.
o Cum v-ar descrie colegii voștri? – Spuneți despre abilitățile de relaționare, despre
trăsăturile ce v-au ajutat în viață să colaborați cu alții, de exemplu flexibil, moderat,
ușor de abordat, etc.
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Recomandări pentru un interviu reușit:
o Analizați cu atenție anunțul locului de muncă!
o Informați-vă în detaliu cu privire la activitatea companiei și cerințele postului!
o În timpul întâlnirii încercați să adoptați o atitudine naturală și prietenoasă, care vă va
ajuta nu doar să câștigați simpatia celui care vă intervievează, dar și să vă relaxați și să
transformați întreaga discuție într-o conversație, nu un raport de forțe.
o Pregătiți-vă cu haine potrivite! Ținuta pentru interviu este în culori neutre (negru,
albastru, gri), sobră. Nu se încurajează nici tocurile prea înalte, nici pantofii de sport.
o Nu uitați să vă notați coordonatele locului unde va avea loc interviul și un număr de
telefon unde puteți suna în cazul în care vă rătăciți sau se întâmplă să vă întârziați la
întâlnire, din motive obiective.

Vă urăm succes!
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“Ce iau cu mine în traistă?...”

Oportunități de
dezvoltare profesională
Clasificarea studiilor absolvite
Unele locuri de muncă sau urmărirea unor cursuri de formare profesională prevăd un
număr minim de studii pentru a putea fi accesate.
În acest context, clasificarea Internațională Standard a Educației (abreviată ISCED) este
o categorizare concepută să faciliteze compararea diferitelor nivele de studii.
Pentru a putea identifica nivelul ISCED pe care îl aveți se ia în considerare ultima școală
absolvită. Clasificarea este după cum urmează:
ISCED 0 – Educație timpurie
ISCED 1 – Învățământ primar
ISCED 2 – Învățământ gimnazial
ISCED 3 – Învatamant liceal
ISCED 4 – Învățământ postliceal (după 19 ani)
ISCED 5 sau mai mult – Învățământ superior

De exemplu, dacă ați absolvit 8 clase, fără să continuați școala, aveți ISCED 2. În cazul
în care însă după clasa a 7-a nu ați continuat studiile, aveți ISCED 1.
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De asemenea, unele locuri de muncă impun ca viitorul angajat să dispună de
experiență profesională într-un anumit domeniu și/ sau de un document oficial din
care să reiasă că deține competențe relevante pentru tipurile de sarcini și
responsabilități pe care le veți avea la locul de muncă. Astfel de document poate să
reprezinte o adeverință din partea fostului angajator în domeniu (denumit și scrisoare
de recomandare) sau diploma de absolvire a unui curs de calificare relevant pentru
locul deÎnmuncă.
cazul în care există cerințe din partea angajatorului referitor la nivelul minim
de studii și/ sau experiență în domeniu, condițiile sunt clar comunicate în anunțul de
angajare, iar în CV-ul și scrisoare de intenție trebuie să faceți referire la faptul că
îndepliniți cerințele impuse.

Cursuri de calificare profesională
În cazul în care vă doriți un loc de muncă pentru care încă nu dețineți
experiență relevantă sau o calificare în domeniu, se recomandă urmărirea unor cursuri
de calificare profesională acreditate. Cursurile de calificare vă sprijină în dobândirea,
actualizarea sau îmbunătățirea cunoștințelor profesionale, atât teoretice cât și
practice. Aceasta este o oportunitate foarte convenabilă și cu costuri reduse în
termeni de timp și bani, pentru a deveni un specialist solicitat pe piața muncii. De cele
mai multe ori educația are loc ca parte a unui grup, cu o durată totală între 90 până la
720 de ore și implică atât formare teoretică, cât și practică, pe perioada a maximum 6
luni.
Aceste cursuri sunt furnizate de către instituții publice sau private autorizate de
către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) a Ministerului Educației. Există un
număr mare de furnizori care oferă formare profesională, însă este esențial să vă
alegeți unul autorizat ANC.
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După finalizarea cursurilor, cursanților li se eliberează un document care confirmă
faptul că au devenit calificați într-o anumită ramură. Diploma obținută în urma absolvirii
cursului și susținerii examenului final o puteți anexa alicației dumneavoastră pentru locul de
muncă vizat (CV și scrisoare de intenție).

În cazul în care doriți să absolviți un curs de formare, recomandăm să apelați la
sprijinul oferit de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj (AJOFM Cluj) care
oferă cursuri de formare profesională. Acestea sunt destinate persoanelor fizice inactive pe
piața muncii și se pot accesa gratuit.
Pentru mai multe informații puteți accesa pagina oficială a Agenției pe
http://www.ajofmcj.ro/ sau personal pe adresa Strada George Coșbuc 2, Cluj-Napoca, de luni
până vineri, în intervalul orar 8:00-14:00.
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Alternativ, există opțiunea să apelați la furnizori de formare profesională
externi care oferă cursuri de calificare contracost. Ofertele educaționale diferă de la
un furnizor la altul, dar iată câteva dintre cele mai cunoscute cursuri de calificare:
Îngrijitor bătrâni la domiciliu, Agent de securitate, Ajutor bucătar, Ospătar, Patiser,
Lucrător în comerț, Confecționer, Frizer, Zidar-pietrar-tencuitor, etc.
Pentru mai multe informații vă recomandăm să luați legătura direct cu
furnizorii, câteva dintre ei fiind înșiruite aici:
o Școala Națională de Meserii cu pagina web https://cursuri-calificare-autorizate.ro/
sau la numărul de telefon 0751 855 929;
o Fundația pentru Formare Profesională și Învățământ Preuniversitar cu pagina web
https://www.calificat.ro/ sau la numărul de telefon 0751 272 222;
o Centrul pentru Formare Profesională și Dezvoltare Regională cu pagina web
https://www.cfpdr.eu/ sau la numărul de telefon 0377 101 567.

28

“...Și încolo mă îndrept?”

Oportunități de
angajare
Identificarea oportunităților de angajare și a locului de muncă potrivit experienței și
intereselor dumneavoastră poate să devină dificilă, motiv pentru care am compilat o listă
cuprinzătoare cu societăți comerciale și de altă natură care pe perioada proiectului au
recrutat/ au angajat persoane de pe raza comunităților dumneavoastră. Agenții economici
înșiruiți mai jos au fost identificați și centralizați lună de lună pe parcursul desfășurării
serviciilor de ocupare, astfel încât baza de date obținută să poată fi fructificată inclusiv prin
intermediul acestui material informativ.
Codul de identificare fiscală (CIF) / Codul unic de înregistrare (CUI) este menit să vă
ajute în determinarea cu exactitate a societății la care se face referire. Domeniul de activitate
menționat în ultima coloană vă poate ghida în aprecierea tipurilor de sarcini care îi revin
angajaților.
Vă încurajăm să parcurgeți cu atenție tabelul de mai jos, să identificați angajatorii care
își desfășoară activitatea într-un domeniu de interes și să luați legătura cu persoanele de
contact menționate care sunt în măsură să vă ofere mai multe informații referitoare la locurile
de muncă vacante și oportunitățile de angajare pe care le au.
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LOCUL DE
DESFĂȘURARE A
ACTIVITĂȚII

DOMENIU DE ACTIVITATE

Gherla

Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru
prelucrarea metalului

Nr.
Crt.

DENUMIRE ANGAJATOR

CIF / CUI

1

A W P IMPEX SRL

16491575

2

ADP GHERLA SA

227969

3

AFI TRUCKS

31606881

0733 397 777; office@afitrucks.ro;
www.afitrucks.ro

Apahida

7914226

Bria Roxanaș 0748 899 845

Comuna Cornești

Baruri și alte activități de servire a băuturilor

RO2874562

Chifor Cornelș 0264 417 249

Comuna Cornești

Lucrări de instalații electrice

Gherla

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor
proaspete de patiserie

Comuna Cornești

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi
și tutun

4
5

AGRAV IMPORT
EXPORT SRL
AGROMIXT IMPORT
EXPORT SRL

DATE DE CONTACT
0732 129 132; 0732 129 138;
florin@awpeng.ro;
bogdan@awpeng.ro; www.awpeng.ro
0264 241 912; adpgherla@yahoo.com;
www.adpgherla.com

6

AGROPAN PRODCOM
SRL

RO203960

Ersek Stefan, 0264 206 049;
agropan@agropan.ro;
www.agropan.ro

7

ALEHOR MIXT MARKET
SRL

42788320

Deac Claudiu; 0753 840 624

8

ALIDOR SRL

16286481

9

ALUMEN DWS SRL

29865728

10

AMD MOB SRL

24246062

11

ANDIMARIS SRL

28659380

0752 077 741; alidor_srl@yahoo.com;
gherla@alidor.ro; www.alidor.ro
0745 855 563; office@alumen.ro;
www.alumen.ro
0745 509 756; office@amdmob.ro;
www.amdmob.ro
0737 072 601; office@andimaris.ro;
www.andimaris.ro

Gherla
Apahida
Apahida

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități
de recuperare a materialelor reciclabile
Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și
repararea autovehiculelor și a motocicletelor – service
de camioane

Montare ferestre și uși din pvc
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a
materialelor de construcție și a echipamentelor sanitare
Fabricarea de mobile, execuția la comandă a tuturor
tipurilor de mobilier

Gherla

Construcții de clădiri

Cluj-Napoca

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi
și tutun

Apahida

Service, montare, remontare, revizii, reparații și piese
de schimb pentru instalații GPL

Comuna Cornești

Activități de jocuri de noroc și pariuri

Gherla

Fabricarea de mobilă n.c.a.

Comuna Cornești

Activități de întreținere corporală

12

AUCHAN ROMANIA SA

RO17233051

13

AUTOGAZ CRISSOR

22581338

14

BAUM SRL

RO4101083

15

BECKER-ROMANIA SRL

RO14758332

16

BODY CHOICE SRL

42221422

17

BUFAB ROMANIA

25446590

18

C & B ROMANIA SRL

13657780

19

CABANA BLACK
WINDOW SRL

41570840

20

CADEEA SRL

RO31643995

Salvan Carmen; 0740 984 236

Cluj-Napoca

21

CANION IMPEX SRL

RO247680

Vincze Attila-Adrian; 0264 448 214

Cluj-Napoca

22

CEMAT FLOOR SRL

27280891

0733 077 400; office@cemat.ro;
www.cemat.ro

Apahida

29749324

Chiorean Bogdan; 0364 733 610

Cluj-Napoca

Activități ale centrelor de îngrijire medicală

RO25870802

Serafino Militello; 0723 270 676

Cluj-Napoca

Activități de asistență spitalicească

RO2869523

Mirza Cecilia Angela; 0264 248 634

Comuna Țaga

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor
proaspete de patiserie

23

24
25

CENTRUL DE ÎNGRIJIRI
PALIATIVE „SFÂNTUL
NECTARIE” CLUJNAPOCA
CENTRUL MEDICAL
"POLICLINICO DI
MONZA" SRL
CERONI IMPORT
EXPORT SRL

Plescaciuc Cornel; 021 9141

Gherla

0745 793 468;
cristian.muresan7@gmail.com;
www.gplinstalatii.ro
Manu Octavian; 0269 865 893
Suciu Bogdan Sorin Vasile, 0264 242
258; salarizare@becker-romania.ro;
www.becker-romania.ro
Baies Sineta-Laurentia; Sat Stoiana,
Comuna Cornești, Nr. 27
0264 232 230; www.bufab.com
0744 767 551; office@cb-romania.ro;
www.cb-romania.ro
Rus Denisa Gabriela; Sat Bîrlea,
Comuna Cornești, Nr. 107

30

Sannicoara
Apahida
Comuna Cornești

Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a
materialelor de construcție și a echipamentelor sanitare
Publicitate și activități de studiere a pieței
Agenție de publicitate
Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă
durată
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi
și tutun
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
nerezidențiale
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a
materialelor de construcție și a echipamentelor sanitare

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

CLAUS CONSTRUCT SRL
COAGROSERV IMPEX
SRL
COMPANIA NATIONALA
POSTA ROMANA SA –
SUCURSALA CLUJ

20314350

40717196

CON-GHEVALT SRL-D
CONSTRUCT PEROM
SRL
CONSTRUCTIA CASEI DE
LA A LA Z SRL
CRIDAR CONS SRL
CRIRUS CONSTRUCT
SRL
DE’LONGHI ROMANIA
SRL
ECOLOR SRL
ECORICINUS
PRODUCTIE COMERT
SRL

Comuna Geaca

Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Comuna Cornești

Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

Gliga Florin Valentin; 0264 593 487

Comuna Cornești

Activități poștale desfășurate sub obligativitatea
serviciului universal

37244950

Ghevalt Dorin Beniamin; Sat Livada,
Comuna Iclod, Str. Gării, Nr. 258A

Comuna Iclod

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
nerezidențiale

RO6837257

Petrut Claudiu; 0263 234 237

Bistrița

Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

7727732

Coman Claus; 0766 584 020
Chifor Cornel Vasile; 0742 829 641;
agromixtm@yahoo.com

RO20766313

Rus Radu; Sat Tioltiur, Comuna
Cornești, Nr. 116
Muresan Cristian; 0745 527 202

RO15532090

Crisan Cristian; 0741 158 899

Cluj-Napoca

RO29527204

Florina Mioara Cicortas; 0364 137 300

Comuna Jucu

Fabricarea de aparate electrocasnice

RO15298771

Karlsson Tommy, 0372 660 600

Comuna Jucu

Fabricarea de mobilă n.c.a.

38332430

Conț Ioan; 0745 966 124

Comuna Geaca

Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
Întreținerea și repararea autovehiculelor

41553849

Comuna Cornești
Cluj-Napoca

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
nerezidențiale
Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
nerezidențiale

37

ENE VULCANIZARE SRL

41548214

Mezei Cosmin; Sat Legii, Comuna
Geaca, Str. Valea Legiului, Nr. 6

Comuna Geaca

38

EPS DESIGN SRL

RO28244820

Pica Constantin Sorin; 0740 068 093

Cluj-Napoca

39
40

ESEMEL TEXTIL SRL-D
EUREST ROM SRL

35019278
RO13904170

Apahida
Comuna Jucu

41

FAIGRES CONST SRL

41548249

Comuna Geaca

Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

42

FENDER CABLES SRL

RO13414934

0723 765 133; www.esemel.ro
Nastasescu Evelina; 0212 107 883
Eke Ernest Ioan; Sat Lacu, Comuna
Geaca, Str. Ardealului, Nr. 10
Pavlov Iurie; 0264 417 634

Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de
acestea
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
Alte activități de alimentație n.c.a.

Cluj-Napoca

Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice
Comercializare materiale pentru instalații de încălzire
centrală, echipamentelor de încălzire a locuințelor,
apartamentelor, spațiilor comerciale și industriale
Domeniul constructiilor, de la lucrări de finisaje și
amenajări interioare și exterioare, până la construcții
civile și industriale; de la cabane din lemn la vile din
cărămidă; de la piscine la grădini, etc.
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de
acestea

43

FEROTERM SRL

2882204

0264 241 234; 0752 170 000;
office@feroterm.ro; www.feroterm.ro

44

FIBEN CONSTRUCT SRL

20314458

0742 768 487; office@fiben.ro;
www.fiben.ro

Gherla

RO13728155

Muresan Raluca-Lavinia; 0264 556 690

Cluj-Napoca

RO14297530

Antonio Soria Barranco; 0264 207 950

Cluj-Napoca

Fabricarea de echipamente electrice și electronice
pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

RO7528551

Balla Francisc; 0744 803 863

Comuna Bonțida

Activități de îngrijire zilnică pentru copii

15401434

0264 231 376; 0723 009 106;
contact@pensiuneagemenii.ro;
pensiuneagemenii.ro

Apahida

Alte activități profesionale, științifice și tehnice
Pensiune

RO37670310

Predescu Constantin; 0763 686 410

Comuna Apahida

Transporturi rutiere de mărfuri

Comuna Geaca

Fabricarea de mobilă n.c.a.

Cluj-Napoca

Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer
condiționat

45
46
47
48
49
50

FOC PROTECT EXPERT
SRL
FUJIKURA
AUTOMOTIVE
ROMANIA SRL
FUNDATIA KALLOS
ZOLTAN
G A C COM SRL
GINTRANSCONSTRUCT
SRL
GRADINA HOBBITULUI
SRL

41548230

Som Grigore; Sat Sucutard, Comuna
Geaca, Str. Chirișului, Nr. 12
Costan Gabriel; Cluj-Napoca, Aleea
Prof. Valeriu Bologa, Nr. 3, Bl. 3, Sc. 1,
Ap. 2B-16
0364 882 050; office@hetech.ro;
www.hetech.ro
Schweitzer Marius-Petru; 0264 207
171

Gherla

51

HAPPY WOOD ART SRL

RO41023753

52

HETECH TREND RO SRL

19089590

53

HIRSCH POROZELL SRL

RO18198580

54

INTERBRANDS
MARKETING &
DISTRIBUTION SRL

RO3786280

Novac Diana-Iulia; 0213 362 815

Cluj-Napoca

55

IRROM INDUSTRIE SRL

RO12398300

Tarko Gheorghe; 0264 263 400

Comuna Iclod

56

ITTUPREST SRL

RO30450627

Cluj-Napoca

57

KALTSYSTEM SRL

RO34157841

Ittu Cristian-Ilie; 0741 076 340
Valean Bogdan-Alexandru; 0729 370
636

31

Gherla
Comuna Bonțida

Comuna Apahida

Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor
și furniturilor
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din
material plastic
Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de
parfumerie
Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire
centrală
Restaurante
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer
condiționat

58

KZA AGRO SRL

RO36361545

61
62
63

LA ADRIANA SI ANITA
SRL
LA FESTA ANTREPRIZA
SRL
MARACANA SRL
MED INSTALATII SRL
MOLDOREX PROD SRL

RO1852795
RO34569281
RO8164491

64

MOLDOVAN SNC

204329

65

NATURPRODUKT

3906875

66

NORSTAL SRL

24489428

59
60

67

NOVO TECH SA

41548770
11072975

10091022

70

ORIOLLUS COMSERV
SRL
OVI DOORS MONTAJ
SRL
OVI DOORS SRL

RO35278540

71

P L COM ALIM SRL

RO251509

68
69

75

PANOURI
CLAUDIA&RADU SRL
PAROHIA REFORMATA
STOIANA –
PROTOPOPIATUL
REFORMAT DEJ
PAROHIA SUCUTARD PROTOPOPIATUL
ORTODOX ROMAN
GHERLA
PAZĂ ȘI PROTECȚIE SRL

76

PERENNIS

77
78

72

73

74

79

6569863
38886584

41548753

Marton Levente Attila; Sat Răscruci,
Comuna Bonțida, Str. Principală, Nr. 7
Balla Adriana Maria; Sat Lacu, Comuna
Geaca, Nr. 22
Rusu Liviu-Flaviu; Sat Bîrlea, Comuna
Cornești, Nr. 9
Supuran Eugen; 0722 932 467
Rus Ioan; 0755 829 319
Moldovan Alexandru; 0726 736 638
0264 244 199;
contact@moldovansnc.ro;
moldovansnc@yahoo.com;
www.moldovansnc.ro
0744 522 778;
office@maturidesorg.ro;
www.maturidesorg.ro
0723 597 344; 0728 871 007;
office.norstal@yahoo.com;
www.norstal.ro
0745 119 99; office@novotech.ro;
resurse.umane@novotech.ro;
www.novotech.ro
0264 243 852; 0722 460 836;
contact@oriollus.ro; www.oriollus.ro
Szabo Samuel; 0751 705 168;
samiszabo94@gmail.com
Szabo Szamuel; 0751 705 168
Pop Grigore; 0264 248 484; Gherla, Str.
Clujului 7C; office@restfiesta.ro
Chis Radu Florin; Sat Lujerdiu, Comuna
Cornești, Nr. 99

Comuna Bonțida

Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă
durată

Comuna Geaca

Restaurante

Comuna Cornești

Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Gherla
Comuna Cornești
Comuna Geaca

Transporturi rutiere de mărfuri
Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
Activități de intreținere peisagistică

Gherla

Industria construcțiilor metalice și a produselor din
metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

Apahida

Fabricarea măturilor și periilor; producerea și
comercializarea de mături de sorg cu cozi de lemn și
metal

Apahida

Fabricarea de construcții metalice și părți componente
ale structurilor metalice

Apahida

Gherla

Comerț cu ridicata nespecializat
Producție: rulmenți, benzi transportoare, curele de
transmisie, suporți anti-vibrații;
Service: asistență montare și service
Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie
pentru construcții

Comuna Cornești

Fabricarea de uși și ferestre din metal

Comuna Cornești

Fabricarea de uși și ferestre din metal

Gherla

Restaurante

Comuna Cornești

Fabricarea de construcții metalice și părți componente
ale structurilor metalice

4565326

Sipos András; 0264 212 725

Comuna Cornești

Activități ale organizațiilor religioase

9575401

Pr. Cristian Baciu; 0264 243 966

Comuna Geaca

Activități ale organizațiilor religioase

RO32942405

Habala Orieta; 0264 432 615

Cluj-Napoca

22613332

0748 658 151

Gherla

PERGAMON RD SRL

15829261

0722 161 721; vanzari@pergamon.ro;
www.pergamon.ro

Apahida

PITRICON SRL
PUNCT GASTRONOMIC
BENEAMIN&IRINA SRL

RO13010308

Activități de protecție și gardă
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al
materialelor de construcții și a echipamentelor sanitare
Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente
industriale, nave și avioane: mașini de laminat,
ghilotine, mașini finisare reviste
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

41548761

Jimborean Mihai; 0744 477 158
Chitta Beneamin; Sat Cornesti, Comuna
Cornești, Nr. 63
Chitta Aurel; Sat Cornesti, Comuna
Cornesti, Nr. 63

Gherla
Comuna Cornești

80

RELU&REBE CONST SRL

41584276

81

RETAILWORKS SRL

19492117

0751 307 177; office@retail-works.ro;
www.retail-works.ro

Apahida

82

ROMAN MONTAGGI
SRL

RO33740676

Roman Sandor; 0754 955 847

Comuna Borșa

83

ROTTAPRINT SRL

6328830

0372 647 810; www.rottaprint.ro

Apahida

84

SALOTI SRL

13949059

0752 266 616; 0364 109 273;
office@saloti.ro; www.saloti.ro

Gherla

85

SARMATEC SRL

16218428

0264 403 298; office@sarmatec.ro;
www.sarmatec.ro

Apahida

86

SAUBERSCHNEE SRL

RO36823091

Valean Bogdan-Alexandru; ClujNapoca, Str. Ecaterina Teodoriu, Nr. 31

Cluj-Napoca

32

Comuna Cornești

Restaurante
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
nerezidențiale
Industria construcțiilor metalice și a produselor din
metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații producție
confecții metalice din tablă subțire, precum și alte
confecții metalice din țeavă
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Tipografie flexografică producătoare de etichete
autoadezive
Colectarea și epurarea apelor uzate
Serviciu de închiriere de toalete ecologice
Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de
lanțuri și arcuri, rafturi, coșuri metalice, standuri de
prezentare pentru supermarket-uri
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer
condiționat

87

SAVAS SRL

RO6773099

88

SAVISON MATURI SRL

41553016

89

SEPCO SERV

5059017

Blăjan Cosmina; 0264 415 880
Sabo Victoria; Sat Cornești, Comuna
Cornești, Nr. 52
0264 231 919;
postmaster@sepcoserv.ro;
www.sepcoserv.ro

Cluj-Napoca
Comuna Cornești
Apahida

Utilaje pentru benzinării, automatizări industriale,
iluminat industrial

91
92
93

SISTEME DE
SECURITATE SCUTUL
NEGRU SRL
SMY ANA DOORS SRL
SMY EMA DOORS SRL
SMY LAV DOORS SRL

94

SOMEG GHERLA SA

202131

95

SORTILEMN SA

RO199745

96

SOVA IMPORT EXPORT
SRL

7528446

97

SPEED TRANS ALPIN
SRL

RO35973490

Mone Ionut-Valer; 0359 333 808

Comuna Rieni

41662730

Pop Maria Paula; Sat Stoiana, Comuna
Cornești, Nr. 27

Comuna Cornești

90

98
99

SRB POP CONECT SRL
START ALY & DEEA

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi
și tutun
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor
din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

26249103

Baciu Bogdan Vasile; 0728129171

Cluj-Napoca

Activități de protecție și gardă

41657254
41421643
39879089

Szabo Ana Maria; 0746 841 151
Szabo Otniel-Emanuel; 0742 691 998
Szabo Lavinia; 0747838565
0264 241 746; 0264 241 517;
comercial@someg.ro;
someg_sa@yahoo.com;
www.someg.ro
Michael Brandhuber; 0264 241 717;
secretariat@sortilemn.ro;
www.sortilemn.ro
0744 476 297;
sovaimpex@sovaimpex.ro;
sova.impex@yahoo.com; sovaimpex.ro

Comuna Cornești
Comuna Cornești
Comuna Cornești

Fabricarea de uși și ferestre din metal
Fabricarea de uși și ferestre din metal
Fabricarea de uși și ferestre din metal

Gherla

Industria construcțiilor metalice și a produselor din
metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

Gherla

Fabricarea de mobilă n.c.a.

Gherla

Servicii de transport persoane prin curse zilnice pe
traseul Bistrița, Beclean, Dej, Gherla, Cluj, Huedin,
Oradea, Budapesta de două ori pe zi în ambele sensuri
Transporturi rutiere de mărfuri

RO35129246

Chidean Alin Alexandru; 0264 262 989
0755 125 156;
www.superfarmland.com
Szasz Szilveszter Imre; Sat Geaca,
Comuna Geaca, Nr. 385
0264 440 295; 0720 600 151;
office@tehnologistic.ro;
www.tehnologistic.ro
0744 562 359;
tehnomedical_gh2002@yahoo.com;
www.tehnomedical.ro
0264 412 719;
contact@termoplastcj.ro;
www.termoplastcj.ro

Comuna Cornești

100

SUPER FARM LAND SRL

17919247

101

SZASZGROW SRL

41577570

102

TEHNOLOGISTIC SRL

15294095

103

TEHNOMEDICAL
PRODCOM SRL

6772484

104

TERMOPLAST
PRODUCATOR DE
TIMPLARII SRL

6237120

105

TERMOTOTAL PROD
SRL

16059381

0264 247 441; office@termototal.ro;
www.termototal.ro

Gherla
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TREND IMOB SRL

18751850

Rosca Mihai-Mircea; 0755 635 134

Comuna Cornești
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TRIO SSS SRL

33037090

108

TUSCANIA SRL

RO7714473

Sabo Sorin; 0757 342 637; Mun.
Gherla, Str. Libertății 4
Calderone Gianni; 0264248383; Mun.
Gherla, Str. Clujului 17;
hoteletrusco@yahoo.it

Apahida
Comuna Geaca

Transporturi rutiere de mărfuri
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse nealimentare
Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și
motocicletelor
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine
specializate

Apahida

Fabricarea altor componente electronice

Gherla

Fabricarea produselor textile

Apahida

Fabricarea articolelor din material plastic pentru
constructii; fabricare si montaj a tâmplăriei din PVC,
aluminiu și metal, cu geam termopan
Procesarea și prelucrarea sticlei plate și a orice fel de
sticlă pentru producătorii de mobilier, uşi din sticlă,
compartimentări interioare, design interior sau exterior
din sticlă, structuri din sticlă
Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor,
standurilor, chioșcurilor și piețelor

Gherla

Restaurante

Gherla

Hoteluri și alte facilități de cazare similar
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ULMA PACKAGING SRL

18346431

0374 200 113; www.ulmapackaging.ro

Sannicoara

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor
alimentare, băuturilor și tutunului
Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.
Ambalare produse alimentare, farmaceutice și masini
de ambalare
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VLAMAR IMPEX SRL

RO246251

Petrișor Ioana; 0721 185 876; Vlad
Ioan, 0721 185 876; Mun. Gherla, Str.
Clujului 4; office@pensiuneaioana.ro

Gherla

Alte servicii de cazare

33

O altă modalitate prin care vă puteți informa despre locurile de muncă vacante
este prin platoforma pusă la dispoziția dumneavoastră de către Agenția Județeană
pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj (AJOFM Cluj). Aceasta dispune de o bază de
date actualizată în permanență despre locurile de muncă vacante de pe teritoriul
județului.
Pentru mai multe informații puteți accesa pagina oficială a Agenției pe
http://www.ajofmcj.ro/ sau personal pe adresa Strada George Coșbuc 2, Cluj-Napoca,
de luni până vineri, în intervalul orar 8:00-14:00.
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Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific: 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizare, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: Măsuri integrate pentru comunități marginalizate din Câmpia Transilvaniei
Beneficiar: Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj
Cod MySmis: POCU 20/4/2/101785

Parteneriatul proiectului: Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj (S), Asociația Centrul pentru o Societate Durabilă (P1),
Comuna Geaca (P2), Fundația Creștină Diakonia (P3), Comuna Cornești (P4), Școala Gimnazială Geaca (P5).

