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1. INTRODUCERE  

 

1.1. Obiectiv  

Proiectul STEP – Sustinem Tinerii in Evolutia lor Profesionala, POSDRU /161/ 2.1/G/139045, a avut ca 

obiectiv general dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru 500 de studenti in vederea facilitarii 

tranzitiei la viata activa si integrarii cu succes pe piata muncii.  

Obiectivul pe termen lung este acela de a contribui la cresterea ratei de ocupare in randul tinerilor, prin 

facilitarea procesului de tranzitie pe piata muncii si adaptarea acestora la cerintele specifice unui loc de 

munca.  

 

Obiectivul pe termen scurt a fost dezvoltarea abilitatilor a 500 de studenti pentru a-i putea ajuta in 

tranzitia la viata activa si integrarea cu succes pe piata fortei de munca. De aceea, intreaga activitate a 

fost organizata si implementata avand ca reper obiectivele mai sus mentionate pe durata a 12 luni.  

 

Beneficiile proiectului pe termen lung si scurt  

Efectul pozitiv al proiectului pe termen lung este dat de contributia acestuia la cresterea ratei de 

ocupare in randul tinerilor, prin facilitarea procesului de tranzitie pe piata muncii si adaptarea acestora 

la cerintele specifice unui loc de munca.  

Toti studentii selectati pentru a participa la acest proiect au fost informatii cu privire la cerintele din 

partea angajatorilor, au participat la o  sesiune de consiliere si orientare profesionala in urma careia au 

primit informatii personalizate cu privire la orientarea vocationala, identificandu-si aptitudinile 

personale.  

Beneficiile pe termen lung ale proiectului pentru grupul tinta sunt:  

 Imbunatatirea insertiei pe piata muncii a viitorilor absolventi;  

 Dezvoltarea unor aptitudini si competente practice necesare unui loc de munca, in 

completarea cunostintelor teoretice dobandite in facultate;  

 Dobandirea de cunostinte privind modalitatea de dezvoltare a unui traseu profesional;  
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  Dezvoltarea unui plan de cariera pe termen mediu si lung;  

 Cresterea nivelului de informare si constientizare a studentilor cu privire la cerintele de pe 

piata muncii;  

 Dezvoltarea unui parteneriat intre mediul academic si cel profesional – privat, care asigura 

studentilor acoperirea intregului ciclu de pregatire si asistenta in vederea integrarii mai facile 

pe piata muncii  

Finalizarea activitatiii s-a concretizat in integrarea a 255 de studenti in cadrul companiei Telekom unde 

au beneficiat de contactul direct cu unul dintre cei mai mari angajatori din industria IT&C, mentorat 

profesional si experienta practica relevanta formarii academice.  
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1.2. Activitatile desfasurate  

a. Promovarea beneficiilor orientarii si consilierii profesionare 

In cele 12 luni dedicate Activitatii 2 – Dezvoltarea si implementarea de sesiuni de orientare si  consiliere 

pentru studentii selectati au fost realizate in paralel activitatile de informare si promovare a beneficiilor 

participarii la sesiunile de orientare si consiliere profesionala. Prin intermediul materialelor elaborate 

(sectiune site dedicata, pliante, afise, stand expus in universitati, etc.) au fost promovate beneficiile 

proiectului pentru grupul tinta si au fost descrise profilele cautate si pozitiile puse la dispozitie de 

beneficiar in departamentele pentru care  cei peste 250 de candidati urmau a fi selectati.  

b. Desfasurarea procesului de selectie al candidatilor 

Procesul de selectie a cuprins 5 etape. Fiecare dintre aceste etape a fost eliminatorie, astfel incat dintr-

un numar total de 9141 de aplicanti, numai 524 dintre acestia au intrat in etapa finala de consiliere si 

orientarea profesionala, iar 255 dintre acestia au beneficiat de stagiu de practica in compania Telekom, 

in departamentele corespunzatoare studiilor urmate de cei selectati. 
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In total, pe parcursul A2, au fost organizate 127 etape de consiliere si orientare in cariera pentru 

studentii selectati in urma etapelor initiale de departajare. Procesul de selectie a avut la baza -o 

procedura care a pus in balanta formarea academica, nivelul acesteia si pozitiile puse la dispozitie de 

Beneficiar pentru desfasurarea stagiilor de practica. Selectia initiala a tinut cont de urmatoarele criterii: 

specializarea academica, activitatea extra-curriculara, cunostintele tehnice sau functionale, anul de 

studiu. Intreaga metodologie si detaliile fiecarui pas de selectie vor fi prezentate mai jos, in capitolul 

Metodologie.  

 

c. Organizarea si derularea  stagiilor de practica pentru candidatii selectati.  

In cadrul acestei activitati,  studentii selectati au fost in permanenta ghidati si monitorizati de catre 

mentori, au primit sarcini si proiecte adecvate departamentului in care au fost integrati, activitati 

corelate cu studiile urmate de acestia. In urma desfasurarii sarcinilor si proiectelor alocate, acestia au 

fost evaluati din punct de vedere al aptitudinilor si competentelor practice dobandite.  

 

2. METODOLOGIE  

 

Asa cum a fost mentionat mai sus, Activitatea 2 a avut la baza 5 etape de selectie, prezentate detaliat in 

cele ce urmeaza. 

 

2.1. Atragerea candidatilor  

 

In cadrul proiectului POSDRU STEP: Sustinem Tinerii in Evolutia lor Profesionala, activitatea de 

Promovare a Beneficiilor Orientarii si Consilierii Profesionale in Integrarea pe Piata Muncii – Informare si 

Atragere Grup Tinta a demarat in luna aprilie 2014, fiind prima dintre activitatile prevazute in 

implementarea efectiva a programului, cu acces la Grupul Tinta.  

In campania de atragere a candidatilor au fost utilizate urmatoarele canale de primire a candidaturilor:  
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a. Site-ul de joburi HIPO.ro  

Atragerea grupului tinta a fost facuta prin realizarea unei pagini web de prezentare a proiectului 

(www.hipo.ro/telekomromania) unde a fost inregistrat un numar de 106.315 vizitatori, dintre care 

73.580 au fost vizitatori unici.  

 

b. Actiuni de promovare in cadrul centrelor universitare Bucuresti  

  

S-au inregistrat aplicatii in urma prezentarilor sustinute de catre Telekom Romania si Catalyst Solutions 

referitoare la beneficiile proiectului direct catre grupul tinta sau in diverse workshop-uri, organizate 

special in acest scop.  

 

c. Distributia de materiale informative 

 

Au fost distribuite 1.000 de afise si 40.000 pliante catre studentii din Universitatea Bucuresti, Academia 

de Studii Economice, Universitatea Politehnica Bucuresti, SNSPA, Universitatea Romano-Americana, 

Universitatea Spiru Haret si Universitatea Dimitrie Cantemir. Un impact foarte mare in atragerea 

http://www.hipo.ro/telekomromania
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Grupului tinta l-a avut distributia de materiale informative efectuata in cadrul diverselor evenimente 

dedicate studentilor (targuri de job-uri, campanii, etc.) 

 

d. Actiuni de promovare prin amplasarea standului STEP 

In centrele universitare a fost amplasat un stand pentru oferirea de informatii detaliate despre proiect 

si distribuirea de pliantele catre studentii interesati pentru a facilita recrutarea acestora. Prezenta 

standului a ajutat studentii interesati de aceasta oportunitate in clarificarea cerintelor si a conditiilor de 

desfasurare a stagiilor de practica. 

 

 

 

e. Recomandari  

Unele aplicatii au fost primite prin recomandare din mai multe directii, cum ar fi: din partea studentilor, 

din partea companiei Telekom, din partea profesionistilor implicati in proiect.   

 



 
Investeşte în oameni! 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 

2007-2013 
 

 
 

 

 
9 

f. Abordare directa 

Studentii aflati in bazele de date hipo.ro au fost abordati direct prin primirea unui e-mail de informare 

in format HTML. 

Au fost trimise 4 alerte e-mail in format HTML catre 50.201 candidati, dintre care 11.367 au deschis 

mailul si 2.506 au dat click pe link-ul www.hipo.ro/telekomromania.  

 

Dintre canalele din mediul online utilizate in promovare programului de stagii de practica STEP, 

numarul cel mai mare de vizitatori pe pagina web de prezentare fost generat de alertele e-mail trimise 

catre candidatii din baza de date www.hipo.ro si baza de date rezultata in urma distribuirii Ghidului 

http://www.hipo.ro/telekomromania
http://www.hipo.ro/
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Angajatorilor, publicatie realizata de Catalyst Solutions si distribuita gratuit in randul studentilor din 

principalele centre universitare din Romania. 

Avand in vedere profilul grupului tinta si faptul ca acesta este un utilizator frecvent al retelelor de 

socializare si activ in randul comunitatilor online, al doilea canal care a generat un trafic mare pe pagina 

de prezentare www.hipo.ro/telekom a fost social media.  

 

 

 

2.2. Evaluarea CV-urilor  

Aceasta etapa a proiectului consta in evaluarea candidaturilor primite din sursele enumerate mai sus. 

CV-urile aplicantilor au fost analizate si evaluate de catre expertii Catalyst Recruitment prin prisma 
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urmatoarelor criterii: specializarea academica si corelatia cu stagiul pentru care aplica, activitatea extra-

curriculara.  

 

2.3 Evaluarea motivatiei 

Candidatii care au intrunit criteriile specificate anterior au fost invitati in etapa urmatoare din procesul 

de selectie, respectiv la etapa de evaluare a motivatiei, reprezentata de completarea unui chestionar 

asupra nivelului si surselor de motivatie. Acest chestionar analizeaza principalii factori motivationali si 

identificarea preferintelor / inclinatiilor spre o profesie sau alta. 

Alegerea candidatilor a fost determinata de dorinta studentilor de a se dezvolta si dobandi o serie de 

competente practice specifice domeniului de activitate.  

 

2.4. Interviul telefonic  

In interviul telefonic a fost evaluat interesul candidatilor pentru stagiul de practica Telekom, si motivatia 

care a condus la aplicarea pentru acest program. In functie de natura raspunsurilor si disponibilitatea 

pentru oportunitatea de a efectua stagiul de practica la Telekom, acestia au fost selectati pentru  

urmatoarea etapa, cea a centrului de evaluare. 

 

2.5. Evaluarea si consilierea profesionala 

Aceasta etapa cuprinde 2 pasi: a. centrul de evaluare; b. sesiunea de consiliere si orientare in cariera.  

 

a. Centrul de evaluare  

Utilizand tehnica de Assessment  Center s-au identificat cu rigurozitate potentialul, motivatiile, 

interesele si nivelul competentelor candidatilor evaluati. Centrul de evaluare a fost structurat sub 

forma a 3 exercitii disticte: exercitiu de grup, prezentare individuala, interviu de grup. Toate aceste 

informatii au conturat profilul candidatului pe baza caruia s-a  structurat sesiunea de orientare si 

consiliere profesionala.  

 

 



 
Investeşte în oameni! 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 

2007-2013 
 

 
 

 

 
12 

b. Sesiunea de consiliere si orientare profesionala  

In urma participarii la evaluare, cei 524 de studenti selectati au parcurs o sesiune personalizata de 

orientare si consiliere in cariera care a cuprins:  

• Feedback legat de prestatia din timpul centrului de evaluare – aspecte pozitive, 

comportamente pe care trebuie sa le imbunatateasca pentru a performa intr-un rol  

• Feedback pentru chestionarul de personalitate, impreuna cu un raport de dezvoltare  

• Feedback pentru imbunatatirea CV-ului (cu sfaturi privind metodele de cautare ale job-ului 

dorit)  

• Recomandari legate de sustinerea unui interviu – exemple de tipuri de interviu, exemple de 

intrebari, tipuri de pozitii dintr-o companie  

• Simulari de interviu  

 

Sesiunea de consiliere profesionala a avut ca obiectiv principal sprijinirea studentului in constientizarea 

atat a punctelor forte, cat si a celor de imbunatatit si sa faca fata cu succes unui interviu fata in fata cu 

un angajator. La finalul acestei activitati, pentru toti cei 524 de studenti s-a alcatuit un dosar individual 

care a cuprins: 

 Documente solicitate conform instructiunilor AMPOSDRU in vigoare (ex: Formular Identificare 

Grup Tinta) 

 Raport chestionar personalitate (stil de lucru individual/echipa, preferinta sarcini 

repetitive/sarcini creative, leadership/executie); CV + fisa de evaluare continand evaluarea 

candidatilor pentru principalele competente urmarite, obiectivele profesionale, motivatia; 

 Recomandari profesionale in functie de tipul de personalitate si valori. 

 

Instrumentele utilizate pentru sesiunea de orientare si consiliere profesionala: 

 

RPQ – Rapid personality Questionnaire si  

SDS – Holland Self Directed Search 

Testul Olandez de rezolvare a conflictelor 
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Aceste chestionare masoara dimensiunile personalitatii si ofera informatii despre stilul de munca si 

potrivirea unui individ cu un anume job. In plus, acestea indica punctele forte si punctele vulnerabile, 

fiind adesea utilizate in procese de identificare a potentialului si de dezvoltare a angajatilor. Pe baza 

informatiilor obtinute cu ajutorul acestor instrumente au fost create rapoartele de dezvoltare ale 

candidatilor.  

 

2.6. Selectia candidatilor pentru stagiul de practica Telekom 

 

In urma parcurgerii tuturor etapelor mentionate mai sus, expertii Catalyst Recruitment  au recomandat 

cei mai potriviti candidati catre compania Telekom pentru a putea intra in programele de stagii de 

practica organizate prin programul STEP. Acesti candidati au fost programati pentru interviuri cu 

reprezentantii companiei Telekom.  

 

Studentii respinsi in urma procesului de selectie sau care nu au fost recomandati mai departe pentru 

stagiile de practica au primit un e-mail in care li s-a comunicat rezultatul procesului. 

 

3. Statistici privind profilul studentilor din grupul tinta 

 

3.1. Criteriile de eligibilitatea ale studentilor  

 Student sau masterand cu experienta in proiecte extracurriculare – voluntariat, ONG, Asociatii 

ale studentilor; 

 Sa nu fie activ in campul muncii; 

 Sa nu fie implicat intr-un alt proiect POSDRU ca membru Grup Tinta 

 

 

3.2. Raport barbati – femei  

In urma analizei genului studentilor implicati in proiect au reiesit urmatoarele procente: 42% femei, 

58% barbati, respectiv 220 femei si 304 barbati) 
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3.3. Statistica specializari  

Departamentele in care s-au organizat stagiile de practica au tinut cont de specializarile studentilor, 

astfel: IT, telecomunicatii, marketing, financiar/audit, achizitii, resurse umane, comercial – vanzari si 

relatii client. 

Astfel, rezultatele obtinute in urma tuturor aplicarilor primite pe site-ul hipo.ro arata astfel:  

 

 

 

Site-ul HIPO.ro a inregistrat 5.932 de aplicatii in prima etapa a proiectului si 3.109 aplicatii in cea de-a 

doua etapa. In total, 9.041 de aplicatii. 

In ceea ce priveste vizibilitatea programului de stagii de practica STEP, prin intermediul activitatilor de 

promovare desfasurate, mesajul a ajuns la peste 420.000 de persoane.  
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Conform graficului mai sus prezentat, cei mai multi dintre studenti au optat pentru departamentul 

comercial pentru a desfasura stagiul de practica, intr-un numar de 3471 de aplicanti. Pe locul doi in 

topul preferintelor studentilor s-a aflat departamentul tehnic pentru care au aplicat studenti cu studii in 

Electronica si telecomunicatii, Automatica si calculatoare, Calculatoare si tehnologia informatiei si 

Matermatica – informatica, unde s-au inregistat 1464 de aplicatii. Aceste doua domenii sunt urmate de 

cel al resurselor umane cu 1382 de candidati cu specializari in facultatile de psihologie, limbi strainie, 

litere, comunicare si marketing. Pozitiile disponibile in departamentele Conformitate, Juridic, 

Managementul Aprovizionarii si Audit au fost printre ele mai putin accesate. Avand in vedere numarul 

mare de aplicanti din randul studentilor, acesta statistica ofera o imagine de ansamblu reprezentativa 

asupra preferintelor si pregatirii profesionale ale studentilor in 2015.  

 

3.4. Raport al competentelor identificare si al nivelului de instruire  

 

Nivelul de instruire formala 

In urma sesiunilor de evaluare prin metoda centrelor de evaluare si cu ajutorul instrumentelor de 

identificare al trasaturilor de personalitate, au putut fi trase concluzii asupra profilului candidatilor in 

proiectul STEP.  

In primul rand, pentru a putea participa la acest proiect, aplicatii trebuiau sa indeplineasca conditia de a 

fi studenti sau masteranzi in anul de studiu in care este prevazuta practica de specialitate in programa 

facultatii. Astfel, s-a inregistrat urmatorul procent cu privire la nivelul de studiu: 86% studenti si 14% 

masteranzi, respectiv 450 de studenti si 74 de masteranzi)  
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Nivelul de pregatire al studentilor pentru tranzitia catre viata activa 

 

Unul din obiectivele secundare ale sesiunii de orientare si consiliere profesionala a fost identificarea 

nivelului de informare si pregatire al studentilor cu privire la insertia pe piata muncii.  

Astfel s-a constatat ca 40% dintre studenti aveau informatii corecte si complete despre modalitatea de 

realizare al CV-ului. Multi dintre studenti nu cunosteau decat una sau doua canale de cautare a locurilor 

de munca, iar 70% dintre studenti nu au fost niciodata la un interviu. Drept urmare, cei mai multi dintre 

ei au avut nevoie de consultanta in procesul de pregatire si  / sau prezentare pentru o intalnire cu un 

potential angajator.  

Foarte multi studenti, in procent de aproximativ 95% dintre acestia, nu si-au stabilit niciodata un 

parcurs profesional pentru viitor. Acest numar este ingrijorator, avand in vedere ca toti acestia nu si-au 

formulat niciodata obiectivele pe termen scurt, mediu si lung cu privire la o viitoare cariera. Acest lucru 

atrage atentia asupra nivelului de auto-analiza al studentilor si lipsa imboldurilor in aceasta directie din 

partea sistemului actual de educatie.  

Un aspect pozitiv este faptul ca majoritatea dintre studenti (mai mult de 80%) isi cauta joburi aliniate 

formarii lor academice, acestia urmand acelasi parcurs inceput odata cu studiile de licenta. Aceasta 

continuitate le ofera mai multa incredere in abilitatile lor si le creste sansele de obtinere a unui loc de 

munca intr-un timp mai scurt.  

Un alt aspect necesar a fi mentionat este ca nu s-au inregistrat diferente majore cu privire la nivelul de 

pregatire pentru un loc de munca intre studentii la licenta si cei care sunt la master. Astfel, nivelul de 

pregatire academica nu diferentiaza semnificativ in ce priveste  pregatirea pentru insertia pe piata 

muncii, ceea ce poate fi considerat un alt indicator ce trebuie urmarit si asupra caruia ar trebui 

intervenit in cadrul  sistemului educational.    
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Nivelul competentelor grupului tinta 

 

Centrul de evaluare a fost structurat sub forma a 3 exercitii distincte: exercitiu de grup, prezentare 

individuala, interviu de grup. Cu ajutorul informatiilor extrase din aceasta etapa s-au putut evalua 

deschiderea catre invatare pe care o au candidatii, modul de a lucra in echipa, dar si informatii despre 

modul organizare si prioritizare al activitatilor.  

Urmarind evaluare tuturor candidatilor, rapoartele au evidentiat urmatoarele scoruri: 

In ceea ce priveste deschiderea catre invatare, a fost obtinut un scor de 5 pe o scala de la 1 la 5.  Acest 

scor caracterizeaza persoana ca fiind dornica de a asimila noi informatii, de a se expune unor situatii noi 

de invatare si manifesta  dorinta constanta de evolutie.  Este o persoana preocupata de cunoasterea 

unor noi domenii sau de aprofundarea domeniului de interes. Peste 90% din candidati au manifestat 

dorinta de a invata si de a putea afla informatii noi.  

Pentru competenta lucru in echipa s-a obtinut un scor de  4 pe o scala de la 1 la 5. Acest lucru 

evidentiaza capacitatea studentilor de a se adapta unor situatii de lucru colective. Aceste persoane sunt 

adaptabile unor situatii de lucru in echipa,  de interactiune cu persoane necunoscute sau care pot avea 

argumente diferite de ale lor. In plus, demonstreaza abilitatea de colaborare si transfer de informatii 

constructiv. 84% din candidati se pot adapta usor si lucreaza eficient in echipa, manifesta interes pentru 

activitatile viitoare in care vor fi implicati.  

In ceea ce priveste gradul de organizare si prioritizare, media scorurilor studentilor a fost scorul de 4 pe 

o scala de la 1 la 5.  Se evidentiaza faptul ca aceste persoane isi pot realiza activitatile ghidandu-se dupa 

reguli bine stabilite si avand comportamente ce evidentiaza in mod clar gradul de organizare. In ceea ce 

priveste prioritizarea, aceste persoane sunt capabile sa analizeze gradul de necesitate si de urgenta 

pentru realizarea unei sarcini. 78% dintre acestia se pot organiza si isi pot prioritiza activitatile pentru a 

avea succes. 
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3.5. Evaluarea motivatiei  

 

In urma evaluarii motivatiei am constatat ca principalii factori motivanti sunt reprezentati de : 

 posibilitatea de a dobandi noi cunostinte in  domeniu de interes; 

 posibilitatile de avansare in cariera pe care le au in compania respectiva; 

 competitia din cadrul companiei sau departamentului; 

 sa existe o buna comunicare intre departamente si intre colegi ;  

 mediul in care se desfasoara activitatea;  

 

Principalii factori demotivatori, in cazul in care studentii ar fi confruntati cu acestia, sunt: 

 atmosfera lipsita de interactivitate care ar putea exista  cadrul departamentului ; 

 un mediu in care posibilitatea de dezvoltare profesionala este redusa ;   

 eventuala organizare deficitara in echipa; 

dobandirea de noi cunostinte

posibilitatile de avansare in cariera

competitia intre membri echipei

sa existe o buna comunicare

mediul in care se desfasoara activitatea

90% 

75% 

40% 

80% 

50% 

Factori motivatori 

Factori motivatori
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 lipsa de comunicare  / comunicarea inadecvata care ar putea exista in cadrul departamentului; 

 eventuala incorectitudine din partea coordonatorilor/ mentorului;  

 un comportament neadecvat din partea superiorilor. 

 

 

 

 

3.6. Profilul general de personalitate 

 

In urma administratii chestionarelor de personalitate (RPQ) au fost analizate rapoartele rezultate, iar pe 

baza acestor analize au fost stabilite o serie de profile de personalitate reprezentative pentru acest grup 

tinta.  

In cele ce urmeaza este prezentat profilul general al studentilor inclusi in etapa de evaluare si consiliere 

profesionala.  

 

atmosfera lipsita de interactivitate

oportunitate redusa de dezvoltare

eventuala organizare deficitara in echipa

lipsa de comunicare
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Profilul de personalitate a studentilor aflati in grupul tinta a fost realizat pe baza a 5 dimensiuni de 

personalitate: Extraversiune, Incredere, Structural, Determinare si Conformitate. 

 

 

Facand o media a tuturor profilurilor evaluate, s-a ajuns la concluzia ca scorul mediu pe scala 

Extraversiei este un scor de 9 pe o scala de la 1 la 19.  

In imaginea de mai sus sunt descrise comportamentele specifice rezultatelor extreme pentru 

dimensiunea extraversiei. Un scor de 9 (un scor mediu) semnifica faptul ca persoana se intelege bine, in 

general cu oamenii, insa nu poate fi considerata ca fiind deosebit de deschisa. Aceasta persoana nu 

cauta neaparat un rol important si vizibil decat daca se simte confortabil si sigur in preajma colegilor. 

Acesta ar putea ezita in prezentarea ideilor atunci cand se confrunta cu incertitudinea. Atitudinea sa 

poate fi una competitiva intre colegi, insa ar putea sa nu simta nevoia de a concura public cu acestia. 

Mediul ideal de lucru pentru acest tip de personalitate este unul in care se imbina echilibrat lucrul in 

echipa cu a lucra singur. Aceasta persoana poate prefera proiectele pe termen lung, insa numai daca 

continutul si activitatea este una suficient de stimulanta si poate observa semne ale succesului inca din 

primele faze ale proiectului. Exista posibilitatea ca aceasta sa se simta inconfortabil atunci cand 

presiunea creste iar atmosfera devine agitata pe o perioada lunga de timp.  
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Urmarind autoevaluarea candidatilor privind nivelul de Incredere in sine, rapoartele chestionarelor de 

personalitate prezinta un scor mediu de 11 pe o scala de la 1 la 19. 

 

Acest scor de 11 puncte este un scor mediu. Acest scor arata ca persoana este de obicei increzatoare in 

fortele proprii si in abilitatea de a fi eficient la locul de munca, considerandu-se capabila sa se descurce 

cu un nivel rezonabil de presiune si stres. Este o persoana cu un nivel echitabil de responsabilitate, insa 

evita situatiile cu un grad ridicat de tensiune.  Este important sa isi cunoasca rolul pe care il are si ca 

poate apela la colegi daca are nevoie.  Exista posibilitatea ca persoana sa se simta  confortabil lucrand 

in echipa, aceasta gasind in un echilibru in astfel de activitati de colaborare.  

 

Urmarind autoevaluarea candidatilor privind modul de Structurare a muncii, rapoartele chestionarelor 

de personalitate prezinta un scor mediu de 7  pe o scala de la 1 la 19. Acest scor arata ca persoana 

manifesta de obicei o abordare relativ informala in modul de organizare si structurare a volumului de 

munca. Aceste persoane  nu considera potrivit pentru ele sa lucreze cu detalii, considerand ca structura 

si ordinea  autoimpusa ii pot reduce eficienta.  
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Urmarind autoevaluarea candidatilor privind determinarea la locul de munca, rapoartele chestionarelor 

de personalitate prezinta un scor mediu de 10 pe o scala de la 1 la 19. Acest scor arata ca persoana este 

orientata catre rezultate, ambitia find temperata de un anumit grad de empatie cu colegii. Poate fi ferm 

sau pretentios in momentele in care simte presiune sau asteapta ca ceilalti sa se concentreze pe 

obiectivele pe care si le-au propus initial. 

Este o persoana pe care colegii se pot baza, intelegator cu nevoile acestora. La locul de munca poate 

lega prietenii, recunoscand valoarea asocierii cu persoane despre care considera ca il pot ajuta in viitor.  

 

 

Urmarind autoevaluarea candidatilor privind Conformarea la norme, rapoartele chestionarelor de 

personalitate prezinta un scor mediu de 8 pe o scala de la 1 la 19. Acest scor arata ca persoana  prefera 

munca individuala. Este deschis catre experiente noi si are o perspectiva de a progresa. In general, nu ii 

plac normele si reglementarile, considerandu-le restrictive, insa intelege utilitatea acestora in 

contextele de organizare la nivel general.  

Ii place sa fie diferit de colegii si sa vina cu abordari diferite in proiectele pe care le deruleaza.  
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Ii plac metodele netestate, resimtind incredere in desfasurarea activitatii.  In schimb il atrag proiectele 

ce ii ofera posibilitatea de a fi creativ si de a dezvolta in continuare ideile pe care le are. 

 

Conform celui de-al doilea test de personalitate folosit, Self Directed Search (SDS) trasaturile de 

personalitate sunt distribuite astfel: 

 

 

Urmarind evaluarea candidatilor, un procent de 17% a avut, conform testului de personalitate SDS, 

latura artistica dezvoltata la un nivel ridicat, fapt ce ii poate conduce catre meserii ce vizeaza 

dezvoltarea laturii artistice, meserii precum, muzician, compozitor, artist, sculptor. Aceste persoane  

prefera activitatile creative. Majoritatea candidatilor, 83% dintre acestia, au manifestat mai degraba 

interes fata de activitati care nu implica neaparat , creativitate sau o latura artistica. 

 

In ceea ce priveste latura sociala a candidatilor evaluati, s-a evidentiat faptul ca peste 75% dintre 

acestia prefera activitati in care sa isi puna in valoare si sa dezvolte  capacitatile de comunicare, 

relationare inter-personala, lucrul cu oamenii si interactiunile  cu acestia.  
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Latura realista s-a manifestat la  un procent de 65% dintre cei evaluati, preponderent la candidatii 

proveniti de la facultati tehnice, IT , economice. Acestia au inclinatie spre lucrurile practice, 

independente, sistematic, cu inclinatie spre rezolvarea problemelor , utilizarea unor unor unelte si 

instrumente de lucru. 

 

 

Acest profil a fost intalnit la aproximativ 30% dintre candidati. Acestia prefera activitati de coordonare a 

unor grupuri sau a unor persoane, catre activitati de influentare, persuasiune si conducere. Insa, 

majoritatea, respectiv 70% dintre studenti, nu manifesta interes catre antreprenoriat in aceasta etapa a 

dezvoltarii lor.  
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Aceste persoane, in procent de 27% din candidati, prefera sa lucreze singure, le place sa foloseasca mai 

mult logica decat imaginatia, sa rezolve probleme si sa desluseasca misterele. De asemenea, acorda o 

atentie deosebita detaliilor.  

 

 

Oamenilor conventionali le plac lucrurile cunoscute si dupa care se pot ghida usor in munca lor - 

regulile, procedurile, programele si instructiunile sunt adesea agreate si asumate. De asemenea, acestia 

prefera sa lucreze cu informatii /date. Mai mult, acestea sunt practice,  iar rutina si ordinea este ceea ce 

isi doresc. Conform rezultatelor acestui chestionar, 39% dintre studenti au inclinatii catre astfel de tipuri 

de joburi.  

 

Concluzii: In urma aplicarii testelor s-a observat ca pentru candidatii ce provin de la  facultati cu profil 

tehnic, trasaturile de personalitate care predomina sunt cele realiste, structurale, bineinteles si cu alte 

influente din parte sferei sociale, relationare, intreprinzatoare.  Trasaturile de personalitate sunt diferite 

de la profil la profil, de la persoana la persoana, o influenta mare avand-o mediul in care acesta a fost 

educat, familia si in prezent mediul in care se formeaza si se dezvolta.  

 

4. Statistici privind cerintele pietei pentru studenti 

 

Conform descrierii pozitiilor puse la dispozitie, putem trage concluzia ca angajatorii cauta studenti care 

sa dovedeasca abilitati si competente de invatare, lucru in echipa, organizare si prioritizare. Ca atare, 

testele utilizate au urmarit indeapropae masurarea acestor abilitati, astfel incat sa asigure integrarea in 
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organizatie a celor mai potriviti candidati.  Avand in vedere scorurile in majoritate peste medie la aceste 

competente descrise mai sus, putem concluziona ca  grupul tinta intruneste caracteristicile cautate.   

Analizand cerintele posturilor puse la dispozitie de Beneficiar, mentionam urmatoarele tipuri de abilitati 

/ cunostinte cautate si pe care, in general, este de preferat ca studentii sa le detina astfel incat sa aiba 

sanse mai mari in obtinerea unui loc de munca:  

 

a. Cunoasterea unei limbi straine 

Una dintre cele mai solicitate abilitati este cunoasterea a cel putin unei limbi straine. Limba engleza a 

devenit o cunostinta obligatorie in utimii ani, mai ales in randul companiilor multinationale in care 

limba engleza este si limba de comunicare interna de cele mai multe ori. Asadar, limba engleza nu mai 

este o calitate pentru un candidat, ci mai degraba o necesitate. Mai mult decat atat, limbile straine 

precum germana, italiana sau rusa sunt limbi cautate tot mai frecvent de catre angajatorii in domeniul 

de call-center si nu numai.  

 

b. Preferinta manifestata / abilitatile pentru un anumit domeniu de interes   

Din numarul mare de aplicanti pentru pozitiile disponibile, rezulta ca domeniul telecomunicatiilor este 

in continuare unul de foarte mare interes.  

In plus, in urma interactiunii directe cu multi dintre studentii la facultatile tehnice, se poate concluziona 

ca mai mult de 60% dintre acestia manifesta vadit si pasiunea catre acest domeniu si motivatia de a 

avea o cariera pe filiera tehnica.  

Studentii care studiaza domeniul IT sunt printre cei mai cautati, piata fiind in continuare orientata catre 

identificarea talentelor in acest domeniu. Multe companii, indiferent de domeniul de activitate cauta sa 

angajeze persoane care stiu programare. Acest lucru se intampla in principal datorita  tehnologizarii 

majoritatii proceselor organizationale precum: procesul de recrutare, administrare interna, procesul de 

vanzare, contabilitatea si altele.  

Un alt domeniu de studiu cautat cu preponderenta de Beneficiar este cel al studentilor in domeniul 

economic.  
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Domeniile  turism, litere, geografie, istorie, filosofie, studii europene si altele au avut mai putina cautare 

din partea beneficiarului, insa, cu toate acestea, pentru o parte dintre ei s-a putut asigura desfasurarea 

stagiului de practica in zonele de suport ale companiei, in special in cele administrative. In general se 

constata ca cererea in aceste domenii este semnificativ mai redusa fata de cele prezentate mai sus. De 

aceea, studentii la aceste specializari sunt nevoiti, de cele mai multe ori, sa se orienteze catre alte 

domenii fata de cele pe care si-au incheiat studiile.  

 

c. Motivatia  

Inca din primele etape de recrutare, motivatia studentului pentru un anumit domeniu are un rol 

important in selectarea unui candidat pentru a ajunge pe lista scurta a unui angajator.  

Motivatia si pasiunea pentru un anumit domeniu sunt printre  cei mai importanti factori de selectie in 

randul tinerilor, avand in vedere lipsa lor de experienta in campul muncii. La fel ca si in cazul cunoasterii 

unei limbi straine, motivatia nu mai reprezinta un criteriu optional, ci unul obligatoriu.  

 

d. Activitatile extracuriculare  

Activitatile extracuriculare sunt dovada dorintei de dezvoltare a studentilor, care, neavand experienta in 

munca, pot astfel sa dobandeasca competente si abilitati specifice unui loc de munca.  

Implicarea in asociatii studentesti sau in schimbul de experienta cu alte institutii de invatamand (de tip 

Erasmus, de exemplu) ii confera angajatorului o imagine asupra motivatiei lor si a atitudinii orientate 

catre invatare.  

De asemenea, la fel de bine vazute sunt si experiente in ONG-uri sau activitatile de voluntariat.  

Aceasta cerinta de activitati extracuriculare persista indiferent de domeniul de studii al studentilor.  

 

5. Provocari intampinate in recrutarea si selectia Grupului Tinta 

Perioada de desfasurare a activitatii a fost Iunie 2014 – Mai 2015 (12 luni). Aceasta perioada si fiecare 

etapa a proiectului  au fost marcate de anumite obstacole care au ingreunat desfasurarea activitatii. 

Principalele provocari intampinate in aceasta perioada au fost reprezentate de:  presiunea existenta pe 

grupul tinta (in sensul ca studentii constituiau o resursa unica pentru multitudinea de proiecte POSDRU 
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desfasurate in regiunea Bucuresti-Ilfov) , existenta unor  perioade in care candidatii nu puteau fi 

contactati / nu erau disponibili (vacante, sesiuni), motivatie scazuta / atitudine nepotrivita a unor 

studenti in cadrul sesiunilor de consiliere si in alte etape ale aplicarii la stagiul de practica, dificultati in 

atragerea studentilor pe anumite tipuri de profile (de exemplu : IT) , pondere diferita in implicarea 

candidatilor in functie de specializarea studiata. De asemenea, in ce priveste categoria masteranzilor, 

dificultatea principala a constat in faptul ca acestia erau deja angajati in alte companii si nu puteau 

participa la procesul de selectie pentru stagiile din proiectul STEP, desi interesul manifestat era destul 

de mare in majoritatea cazurilor. 

Presiunea pe grupul tinta a fost determinat de faptul ca in aceeasi perioada de timp au fost, in paralel, 

mai multe proiecte POSDRU, ce aveau drept grup tinta acelasi numar de studenti. In special la  

inceputul proiectului, in vederea crearii unei premise si a unei baze de date consistente s-a pus accentul 

pe cautarea si atragerea unui numar crescut de candidati, din care erau alesi cei eligibili / potriviti cu 

pozitia pentru care au aplicat.  

Motivatia scazuta a a studentilor in cadrul sesiunilor de consiliere si in alte etape ale aplicarii in stagiul 

de practica a fost remarcata in situatiile in care acestia se retrageau din proiect, nu se prezentau la 

etapele stabilite telefonic dar si lipsa interesului fata de procesul in care acestia au fost  implicati.  

Proiectul s-a desfasurat inclusiv pe durata perioadelor de vacanta si sesiune ale studentilor. Aceste 

perioade au fost caracterizare prin prezenta scazuta a studentilor in etapele de recrutare. Rata de 

raspuns scadea cu pana la 60% fata de alte perioade.  
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6. Concluzii 

 

In timpul celor 12 luni  ale activitatii de selectie au fost integrati in organizatia Beneficiarului 

aproximativ 250 de studenti depasindu-se astfel indicatorul propus intial. Au participat la etapa de 

consiliere si orientare in cariera peste 500 de studenti. Din partea acestora am primit urmatoarele 

feedback-uri:  

o Assesment center-ul m-a ajutat sa-mi dezvolt abilitatile de comunicare si de a lucra in echipa. 

o In etapa de consiliere mi-am imbunatatit cunostintele in ceea ce priveste redactarea cat mai 

corecta a unui CV, primind totodata si sfaturi utile in vederea prezentarii la interviuri  

o Mediul de lucru este unul foarte placut, colegii sunt deschisi si dornici sa ma ajute si sa ma  

indrume 

o Acest internship reprezinta pentru mine un pas important in cariera, un atu la CV, modalitatea 

prin care dobandesc noi cunostinte si abilitati de a lucra in echipa si de a ma adapta unui mediu 

de lucru. 

 

In ceea ce priveste experienta cu candidatii implicati in acest proiect s-a remarcat faptul ca la nivel 

teoretic acestia sunt foarte bine pregatiti, insa pentru un candidat fara experienta se evidentiaza lipsa 

pregatirii practice pe care ar trebui sa o dobandeasca in timpul anilor de studiu.  
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Candidatii din domeniul tehnic cunosc mult mai bine informatiile la nivel teoretic, dar pentru a le pune 

in practica le este nevoie de un timp mai mare pentru a putea avea succes si pentru a putea fi eficienti.  

De aceea, recomandarea noastra este ca studentii sa se implice inca din timpul facultatii in programe de 

voluntariat relevante pentru abilitatile si cunostintele pe care doresc sa si dezvolte pentu a obtine un 

loc de munca mai rapid. In plus, o alta recomandare ar fi ca studentii sa priveasca aceste stagii de 

practica cu toata seriozitatea, ca  experiente de invatare reale, astfel incat  sa beneficieze la maxim de 

aceasta experienta prin implicarea activa in departamentul in care desfasoara stagiul de practica.  

Din fericire, putem spune, din experienta acestei activitati de consiliere, ca majoritatea studentilor 

manifesta la nivel explicit dorinta de invatare, insa in continuare considera ca nu beneficiaza suficient 

de informarea necesara care sa ii sustina in identificarea surselor din care pot invata si dezvolta 

aptitudini relevante unui loc de munca.  

Un bun semnal este insa faptul ca  anul universitar 2014 – 2015 a abundat de programe de internship / 

stagii de practica destinate studentilor care au ca scop dezvoltarea acestora ca viitori profesionisti, iar 

recomandarea expertilor catre companiile organizatoare ar fi promovarea extinsa a acestor programe 

catre universitati, pentru a intra in contact direct cu studentii mai usor.  

In ceea ce priveste motivatia, studentii au dovedit ca principalii factori motivatori sunt posibilitatea de 

dobandire de noi cunostinte in domeniul de interes si existenta unei bune comunicari intre membrii 

echipei din care fac parte. Acestia sunt factorii care pot influenta studentii de astazi in alegerea unui 

prim pas in cariera.  

In timpul centrelor de evaluare s-a putut observa faptul ca majoritatea studentilor au dezvoltat 

abilitatea de lucru in echipa, abilitate dezvoltata si in timpul facultatii in cadrul proiectelor in grupuri. In 

plus, acestia au dat dovada de abilitati de organizare si prioritizare dezvoltate pe durata perioadei de 

studii. In ceea ce priveste abilitatile, expertii recomanda o atentie catre aptitiudinile de comunicare 

deoarece cei mai multe dintre studenti nu detin un limbaj adecvat contextului profesional de astazi.  

In ceea ce priveste preferintele studentilor care au urmat studii cu profil tehnic, 60% dintre acestia 

doresc sa se dezvolte in continuare in acesta arie, iar ceilalti cauta sa se reprofileze. Dintre cei 60%, o 

mica parte ar dori o cariera de antreprenoriat, iar majoritatea au ca obiectiv dezvoltarea unei cariere 

intr-o companie multinationala.  
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Pe de alta parte, studentii cu studii in domenii non-tehnice au aplicat in mod deosebit pentru pozitii din 

departamentul resurselor umane, cel de marketing si cel de vanzari. Aceste 3 departamente au 

inregistrat cei mai multi aplicanti pe toata durata proiectului. De aceea, recomandarea expertilor ar fi ca 

cei care isi doresc o cariera in unul dintre aceste departamente sa se implice activ in continuare in 

programe de internship-uri, voluntariat, schimb de experienta (Erasmus) si alte activitati in care isi pot 

dezvolta abilitati practice care sa ii faca sa se remarce si sa castige avantaj pe piata muncii.  

 

Exista, evident si alte potentiale recomandari pe care le putem face studentilor pentru o mai facila 

tranzitie a acestora de la scoala catre piata muncii. De aceea, pentru recomandari suplimentare, expertii 

implicati raman la dispozitia studentilor consiliati, prin datele de contact transmise catre acestia, 

asigurand in acelasi timp sustenabilitatea proiectului. 
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