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• înfiinţată în anul 2004  ca societate comercială cu răspundere limitată,
cu capital integral privat romanesc;

• furnizor al unei game diversificate de servicii în domeniul
managementului resurselor umane;

• activităţile de bază ale companiei sunt descrise de Certificatul de
Înregistrare  având ca activitate principală “ Activităţi ale Agenţiilor de
Plasare a Forţei de Muncă – 7810 “, precum şi de Certificatul de
Acreditare emis de AJOFM - Argeş pentru a presta, în condiţiile legii,
“Servicii de Informare, Consiliere şi Mediere a Muncii pe Piaţa Internă”.
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Încă de la înfiinţare, CARDINAL JOBS şi-a dezvoltat portofoliul de activităţi
în calitate de furnizor interregional de servicii adresate persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă, pentru informarea privind oferta şi
tendinţele de evoluţie a cererii pe piaţa forţei de muncă, consilierea
privind cariera, în raport corect şi eficient cu intenţiile de dezvoltare
profesională şi personală, identificarea şi valorificarea, printr-un nou
proiect profesional, a obiectivelor de carieră oportune  şi realizabile,
acompanierea prin măsuri specifice medierii muncii şi stimularea
dezvoltării de noi afaceri şi crearea de noi  locuri de muncă.
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Totodată, nivelul de expertiză şi structura echipei tehnice a permis
angrenarea firmei ca parteneră în implementarea, pe langă proiectul ce
face obiectul Conferinţei de astazi, a încă alte patru proiecte cofinanţate
din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, respectiv, ID 36694, ID
53606, ID 54620 şi ID 58694, iar prin oferta de  consultanţă în vederea
deschiderii de activităţi independente a derulat proiecte împreună cu
Agenţiile Judetene de Ocupare a Forţei de Muncă şi alte instituţii sau
organizaţii, în  vederea îmbunătăţirii serviciilor oferite de acestea în
domeniul principalelor  măsuri active de ocupare.
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PROVOCĂRIPROVOCĂRI în furnizarea serviciilor de consiliere
profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei

din mediul rural, în cadrul proiectului „Dezvoltarea
Resurselor Umane în Comunităţi Rurale” – PSCR (1)

• În calitate de parteneri, atât ai agenţiilor judeţene şi locale de ocupare, cât şi
ai mediului privat implicat în implementarea proiectelor de dezvoltare a
resursei umane, suntem în măsură să afirmăm că sistemul public de
ocupare a forţei de muncă are nevoie, în mod evident, de o susţinere
structurată strategic din partea furnizorilor privaţi de servicii de ocupare,
cărora piaţa concurenţială le-a impus, în ultimii ani, dezvoltarea şi
perfecţionarea serviciilor furnizate complementar celor specifice agenţiilor
judeţene şi locale.

• În calitate de parteneri, atât ai agenţiilor judeţene şi locale de ocupare, cât şi
ai mediului privat implicat în implementarea proiectelor de dezvoltare a
resursei umane, suntem în măsură să afirmăm că sistemul public de
ocupare a forţei de muncă are nevoie, în mod evident, de o susţinere
structurată strategic din partea furnizorilor privaţi de servicii de ocupare,
cărora piaţa concurenţială le-a impus, în ultimii ani, dezvoltarea şi
perfecţionarea serviciilor furnizate complementar celor specifice agenţiilor
judeţene şi locale.



PROVOCĂRIPROVOCĂRI în furnizarea serviciilor de consiliere
profesională şi pentru dezvoltarea personală a

populaţiei din mediul rural (2)
Am resimţit acest lucru într-o manieră cât se poate de clară, şi în derularea

măsurilor specifice pachetului de activităţi A.5 din cadrul proiectului
„Dezvoltarea Resurselor Umane în Comunităţi Rurale” – PSCR,
constatând că în comunităţile în care am furnizat programul de consiliere
şi orientare, în medie, peste două treimi din populaţia aptă de muncă
putea fi încadrată în categoria “persoane aflate în căutarea unui loc de
muncă”, fără a fi însă şi în fapt, în căutarea unui loc de muncă, dincolo de
deplasările periodice pentru viză, impuse de lege şi care puteau permite,
eventual, celor interesaţi, consultarea listelor de locuri de muncă ofertate
de agenţii economici la momentul planificării prezenţei pentru viză.

Am resimţit acest lucru într-o manieră cât se poate de clară, şi în derularea
măsurilor specifice pachetului de activităţi A.5 din cadrul proiectului
„Dezvoltarea Resurselor Umane în Comunităţi Rurale” – PSCR,
constatând că în comunităţile în care am furnizat programul de consiliere
şi orientare, în medie, peste două treimi din populaţia aptă de muncă
putea fi încadrată în categoria “persoane aflate în căutarea unui loc de
muncă”, fără a fi însă şi în fapt, în căutarea unui loc de muncă, dincolo de
deplasările periodice pentru viză, impuse de lege şi care puteau permite,
eventual, celor interesaţi, consultarea listelor de locuri de muncă ofertate
de agenţii economici la momentul planificării prezenţei pentru viză.



De altfel, la întrebarea “dacă se informează cu privire la locurile de munca
vacante sau oferta de formare continuă, atunci când se prezentau la
agenţia de ocupare pentru viza periodică de confirmare a statutului de
şomer sau beneficiar de ajutor social?”, cei mai mulţi beneficiari au
răspuns “nu “, acelaşi fiind şi răspunsul la întrebarea “dacă pot defini
înţelesul activităţilor de consiliere şi orientare profesională, de care au
beneficiat pe perioada indemnizării.
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• Tocmai din acest context a rezultat “provocarea”, nu numai pentru noi,
consilierii în carieră, obişnuiţi cu structura psiho-motivaţională a
căutătorului de loc de muncă provenit din mediul rural, cât în şi mai mare
măsură, pentru colegii noştri experţi locali, membrii – la rândul lor – ai
comunităţilor vizate: doream ca, după ce vom fi lucrat cu aceste persoane
în programul integrat structurat în cadrul proiectului, oricine ar fi pus aceste
întrebări să primească răspuns pozitiv, ba chiar să beneficieze de câteva
explicaţii legate de cunoştinţele acumulate în acest sens şi, dacă se putea,
să afle că unii dintre beneficiari au reuşit să-şi dezvolte un nou proiect
profesional, indiferent că acesta înseamnă identificarea unui loc de muncă
sau dezvoltarea unei mici afaceri proprii.

PROVOCĂRIPROVOCĂRI în fuarnizarea serviciilor de consiliere
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măsură, pentru colegii noştri experţi locali, membrii – la rândul lor – ai
comunităţilor vizate: doream ca, după ce vom fi lucrat cu aceste persoane
în programul integrat structurat în cadrul proiectului, oricine ar fi pus aceste
întrebări să primească răspuns pozitiv, ba chiar să beneficieze de câteva
explicaţii legate de cunoştinţele acumulate în acest sens şi, dacă se putea,
să afle că unii dintre beneficiari au reuşit să-şi dezvolte un nou proiect
profesional, indiferent că acesta înseamnă identificarea unui loc de muncă
sau dezvoltarea unei mici afaceri proprii.



• Împreună cu experţii locali implicaţi în calitate de operatori de dezvoltare
a resurselor umane în comunităţile selectate în proiect am dezvoltat în
mod particular, corespunzător fiecărei situaţii în parte, cel mai potrivit şi
eficient mod de evaluare a potenţialilor participanţi la programele de
consiliere, orientare profesională şi selecţie a grupelor pentru consiliere.
Criteriul de bază a fost motivaţia persoanei pentru identificarea şi
dezvoltarea unui nou proiect profesional, dar am contat – într-o mare
măsura - şi pe atragerea la aceste activităţi a acelor persoane pentru care
eşecul repetat crease blocaje motivaţionale.
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• reticenţă, respingere;
• disconfort în a-şi recunoaşte dificultăţile de integrare sau reconversie

ocupaţională;
• neîncredere în măsurile de acompaniere prin consiliere şi orientare sau,

dimpotrivă, tendinţa spre aşteptări nerealiste (speranţa că li se va oferi
imediat un loc de muncă, deşi primeau informaţii clare cu privire la natura
activităţii propuse în sesiunea de consiliere);

• translatarea problemelor profesionale către zona personală / familială, ca
modalitate de mascare sau justificare a dificultăţilor profesionale;

Experienţele comune ale consilierilor de cariera şi ale
experţilor locali în derularea acestor activităţi de pregătire a
sesiunilor de consiliere au înregistrat o diversitate de reacţii,
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imediat un loc de muncă, deşi primeau informaţii clare cu privire la natura
activităţii propuse în sesiunea de consiliere);

• translatarea problemelor profesionale către zona personală / familială, ca
modalitate de mascare sau justificare a dificultăţilor profesionale;



• tendinţa de a se folosi de acesta ocazie pentru exprimarea unor
nemulţumiri / neîmpliniri personale;

• tendinţa de a se sustrage din zona preocupărilor pentru identificarea de
oportunităţi ocupaţionale, statutul de indemnizat devenind un mod
“temporar comod” de existenţă;

• Dificultăţi în a percepe activitatea de consiliere ca fiind complementară
activităţii agenţiei locale de ocupare, asteptările persoanelor în cauză
fiind de înscriere pe bază de dosar, viză şi obţinerea de venituri asociate
şomajului sau ajutorului social;
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fiind de înscriere pe bază de dosar, viză şi obţinerea de venituri asociate
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• tendinţa de a spera la oferte ocupaţionale de un nivel superior nivelului
de expertiză / calificare;

• probleme reale care conduc, în multe cazuri, la imposibilitatea sau
abordarea cu deosebită dificultate a deciziei de încheiere a unui raport
de muncă, induse de lipsa mijloacelor de transport, izolarea sau absenţa
serviciilor comunitare adresate membrilor familiilor (copii, vârstnici), aflaţi
în îngrijirea persoanelor preocupate de căutarea unui loc de muncă, etc.
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REALIZĂRI în furnizarea serviciilor de consiliere
profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei

din mediul rural, în cadrul proiectului „Dezvoltarea
Resurselor Umane în Comunităţi Rurale” – PSCR (1)

Avand in vedere faptul ca studiile noastre privind tendintele de evolutie a
ofertei ocupationale in comunitatile selectate si in spatiul administrativ si
economic limitrof indicau solutii deosebit de restranse (activitate
economica cu slabe perspective de crestere a ofertei de locuri de munca),
impreuna cu managementul proiectului am convenit ca trebuie sa ne
propunem, in primul rand, o consiliere a persoanelor selectate din grupul
tinta al proiectului in sensul autodezvoltarii personale, astfel incat noul
proiect profesional indidualizat sa valorifice cat mai corect:

Avand in vedere faptul ca studiile noastre privind tendintele de evolutie a
ofertei ocupationale in comunitatile selectate si in spatiul administrativ si
economic limitrof indicau solutii deosebit de restranse (activitate
economica cu slabe perspective de crestere a ofertei de locuri de munca),
impreuna cu managementul proiectului am convenit ca trebuie sa ne
propunem, in primul rand, o consiliere a persoanelor selectate din grupul
tinta al proiectului in sensul autodezvoltarii personale, astfel incat noul
proiect profesional indidualizat sa valorifice cat mai corect:



REALIZĂRI în furnizarea serviciilor de consiliere
profesională şi pentru dezvoltarea personală a

populaţiei din mediul rural, în cadrul proiectului (2)
• autoevaluarea personalităţii, aptitudinilor şi intereselor individului;
• dobândirea abilităţii de a opera cu instrumente specifice accesării ofertei

ocupaţionale (scrisoarea de intenţie, CV-ul, pregătirea şi susţinerea
interviului, negocierea contractului de muncă);

• accesarea unor surse oficiale privind oferta ocupaţională (crearea de conturi
pentru consultarea acestor oferte şi deprindera lucrului cu aceste aplicaţii);

• identificarea oportunităţilor privind dezvoltarea unor iniţiative private;
• completarea nivelului de studii;
• formarea profesională continuă.

• autoevaluarea personalităţii, aptitudinilor şi intereselor individului;
• dobândirea abilităţii de a opera cu instrumente specifice accesării ofertei

ocupaţionale (scrisoarea de intenţie, CV-ul, pregătirea şi susţinerea
interviului, negocierea contractului de muncă);

• accesarea unor surse oficiale privind oferta ocupaţională (crearea de conturi
pentru consultarea acestor oferte şi deprindera lucrului cu aceste aplicaţii);

• identificarea oportunităţilor privind dezvoltarea unor iniţiative private;
• completarea nivelului de studii;
• formarea profesională continuă.



Organizarea sesiunilor de informare, consiliere şi orientare profesională a avut
drept scop identificarea celui mai potrivit proiect profesional pentru fiecare
dintre persoanele beneficiare, selectate din grupul ţintă şi crearea condiţiilor
optime pentru orientarea profesională a acestora către soluţii individuale,
profesionale şi personale, oportune şi – mai ales – realizabile.

În esenţă, etapele parcurse se pot exprima prin următoarele constatări:
• Înţelegerea şi însuşirea informaţiei corecte privind conţinutul şi rolul

consilierii şi orientării profesionale;

REALIZĂRI în furnizarea serviciilor de consiliere
profesională şi pentru dezvoltarea personală a

populaţiei din mediul rural, în cadrul proiectului (3)

Organizarea sesiunilor de informare, consiliere şi orientare profesională a avut
drept scop identificarea celui mai potrivit proiect profesional pentru fiecare
dintre persoanele beneficiare, selectate din grupul ţintă şi crearea condiţiilor
optime pentru orientarea profesională a acestora către soluţii individuale,
profesionale şi personale, oportune şi – mai ales – realizabile.

În esenţă, etapele parcurse se pot exprima prin următoarele constatări:
• Înţelegerea şi însuşirea informaţiei corecte privind conţinutul şi rolul

consilierii şi orientării profesionale;



• depăşirea dificultăţilor / reţinerii / tendinţei de abandon în aplicarea
competenţelor dobândite în accesarea ofertei ocupaţionale informatice
(acces la reţea informatică);

• acompanierea cu profesionalism pentru depăşirea dificultăţilor de
redactare a instrumentelor de lucru pentru accesarea ofertei
ocupaţionale (redactarea scrisorii de intenţie şi a CV-ului);

• identificarea de modalităţi prin care să fie compensate lipsa informaţiei
privind furnizarea serviciilor de formare şi dificultăţile financiare şi de
transport pentru accesarea acestora;

REALIZĂRI în furnizarea serviciilor de consiliere
profesională şi pentru dezvoltarea personală a

populaţiei din mediul rural, în cadrul proiectului (4)
• depăşirea dificultăţilor / reţinerii / tendinţei de abandon în aplicarea

competenţelor dobândite în accesarea ofertei ocupaţionale informatice
(acces la reţea informatică);

• acompanierea cu profesionalism pentru depăşirea dificultăţilor de
redactare a instrumentelor de lucru pentru accesarea ofertei
ocupaţionale (redactarea scrisorii de intenţie şi a CV-ului);

• identificarea de modalităţi prin care să fie compensate lipsa informaţiei
privind furnizarea serviciilor de formare şi dificultăţile financiare şi de
transport pentru accesarea acestora;



• reducerea sentimentului de neincredere/teama de a se angaja in
initiative private;

• constientizarea rolului pe care comunitatea, in ansamblul ei si structurile
administratiei publice locale trebuie sa il joace in sustinerea efortului
individului de a-si asigura toate conditiile posibile, realizabile, in sensul
dezvoltarii personale.

REALIZĂRI în furnizarea serviciilor de consiliere
profesională şi pentru dezvoltarea personală a

populaţiei din mediul rural, în cadrul proiectului (5)

• reducerea sentimentului de neincredere/teama de a se angaja in
initiative private;

• constientizarea rolului pe care comunitatea, in ansamblul ei si structurile
administratiei publice locale trebuie sa il joace in sustinerea efortului
individului de a-si asigura toate conditiile posibile, realizabile, in sensul
dezvoltarii personale.



Sesiunile de consiliere şi-au propus un set amplu de realizări, iar evaluarea
responsabilă a rezultatelor finale ne permit să evidenţiem că, fiecare dintre
beneficiarii măsurilor integrate din Proiectul „Dezvoltarea Resurselor Umane
în Comunităţi Rurale” – PSCR privind consilierea şi orientarea, în scopul
dezvoltării personale a populaţiei din mediul rural, este deţinătorul unor
deprinderi noi şi al unor instrumente reale, palpabile, cu care să opereze, în
limita contextului economico-social al comunităţii din care provine, respectiv:
• mapa cu informaţii privind paşii pentru accesarea ofertelor ocupaţionale,

dezvoltarea unei afaceri sau alegerea unui program de formare
profesională;

REALIZĂRI în furnizarea serviciilor de consiliere
profesională şi pentru dezvoltarea personală a

populaţiei din mediul rural, în cadrul proiectului (6)
Sesiunile de consiliere şi-au propus un set amplu de realizări, iar evaluarea
responsabilă a rezultatelor finale ne permit să evidenţiem că, fiecare dintre
beneficiarii măsurilor integrate din Proiectul „Dezvoltarea Resurselor Umane
în Comunităţi Rurale” – PSCR privind consilierea şi orientarea, în scopul
dezvoltării personale a populaţiei din mediul rural, este deţinătorul unor
deprinderi noi şi al unor instrumente reale, palpabile, cu care să opereze, în
limita contextului economico-social al comunităţii din care provine, respectiv:
• mapa cu informaţii privind paşii pentru accesarea ofertelor ocupaţionale,

dezvoltarea unei afaceri sau alegerea unui program de formare
profesională;



• mapa cu informaţii privind paşii pentru accesarea ofertelor ocupaţionale,
dezvoltarea unei afaceri sau alegerea unui program de formare
profesională;

• modele de alcătuire a unei scrisori de intenţie, a unui CV;
• sinteze informative pentru însuşirea regulilor de bază în pregătirea şi

susţinerea unui interviu în vederea angajării, inclusiv exerciţiu / simulare
a susţinerii unui interviu;

• conturi deschise pentru accesarea site-urilor specializate în furnizarea
de oferte ocupaţionale;
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profesională şi pentru dezvoltarea personală a
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• dezvoltarea interesului pentru consultarea periodică a informărilor făcute
de agenţiile judeţene şi locale cu privire la oferta de locuri de muncă;

• informaţii de bază privind Contractul Individual de Muncă, drepturi şi
obligaţii angajat / angajator;

• informaţii privind oportunităţi în domeniul iniţiativei private şi al finanţării
acesteia;

• informaţii privind furnizorii de formare profesională din regiunea de
provenienţă şi structura ofertelor, pe nivele de competenţe;

REALIZĂRI în furnizarea serviciilor de consiliere
profesională şi pentru dezvoltarea personală a

populaţiei din mediul rural, în cadrul proiectului (8)
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• determinarea pentru completarea studiilor ca unic mod de dezvoltare
profesională racordat la oferta pieţei ocupaţionale

şi, nu în ultimul rând,
• identificarea de locuri de muncă, valorificarea deprinderilor dobândite

în programul de consiliere şi orientare profesională şi încheierea de
raporturi de muncă.

REALIZĂRI în furnizarea serviciilor de consiliere
profesională şi pentru dezvoltarea personală a

populaţiei din mediul rural, în cadrul proiectului (8)
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În încheiere (1)

• Suntem onoraţi de prezenţa noastră în acest parteneriat şi suntem mândri
de faptul că, împreună, prin toata gama de activităţi desfăşurate în
proiectul „Dezvoltarea Resurselor Umane în Comunităţi Rurale” – PSCR,
am deschis căi de acces către dezvoltarea personală şi profesională şi,
totodată, deprinderi de a le folosi.

• Rămâne doar ca beneficiarii acestora, susţinuţi şi incurajaţi prin măsurile
de sustenabilitate, garantate de buna colaborare şi parteneriatele locale şi
regionale, să le valorifice în cele mai potrivite moduri pentru asigurarea
dezvoltării personale şi atingerea obiectivelor de carieră.
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În încheiere (2)
• Prezentarea, ca dealtfel întreaga activitate a fost realizată sub

coordonarea echipei manageriale, în colaborare cu experţii locali din
Regiunea Sud-Muntenia - Petre SORESCU, Mirela Rodica COSITORU,
Corina Nicoleta IVAN, Elena STATE, Sorina Raluca IANCU, Aurelian
RĂDOI şi Sebastian Andrei VASILE, cărora le mulţumim şi pe această
cale pentru suportul asigurat firmei CARDINAL  JOBS, în implementarea
măsurilor din proiect, alocate în cadrul parteneriatului.

SC CARDINAL JOBS SRL
Tel: 0248 224 049 ; Fax: 0248 224 060 ;
e-mail: cardinaljobs_pitesti@yahoo.com

Daniel OLTEANU – administrator
Eduard MIHAIL – director executiv
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