
MATERIAL PREZENTAT ÎN CADRUL 

SESIUNILOR DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE DE GRUP

Expert consiliere: Nistor Filip

„Conținutulacestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a 

Uniunii Europene sau a Guvernului României”

 CURRICULUM VITAE

 SCRISOAREA DE INTENȚIE

 JOCURI DE ROL: INTERVIUL DE ANGAJARE



Titlul proiectului

STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE PENTRU DOBÂNDIREA DE 

COMPETENȚE ÎN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL 

COMPETITIV, Cod SMIS: 133383

Partenerii proiectului

1. ASOCIAȚIA "NOUL VAL”
Piecu Cristian (Manager de proiect)

2. UM 02192 CTA/Academia Navală ”Mircea cel Bătrân”
Prof.univ.dr.ing. Nicolae Florin (Coordonator partener).

Proiectul se derulează timp de 24 luni: OCTOMBRIE 2020 – SEPTEMBRIE 2022



- reprezinta o modalitate personalizata de a evidentia competentele, aptitudinile, talentele (skills), trasaturile de

personalitate, experienta educationala si profesionala pe care le detii in acord cu cerintele locului de munca pe care

doresti sa-l obtii.

CV-ul este prima

impresie pe care si-o

face angajatorul despre

tine.

Exista o varietate de modele de CV.

Multe companii de shipping au

propriul model de CV preformatat

sau folosesc modelul de CV in

format Europass.

CV de succes imbina

trei elemente egal de

importante: prezentare,

structura si continutul.



ELEMENTELE 

UNUI CV

Obiectiv

Referinte

Detalii personale

Angajamentul 
personal 

Educatia

Cariera sau 
experienta 

profesionala 

Alte informatii 



Sa fie atractiv si sa
starneasca interesul

Sa comunice clar si
concis cum poti tu sa
aduciplus valoare in 

companie

Sa arate ce abilitati
ai si cum stii sa le 

pui in practica

Sa nu fie redactat intr-un 
limbaj de lemn si sa nu fie 
compus din propozitii sau

fraze complexe

Sa iti scoata in 
evidenta punctele

forte

Sa fie scurt si la 
obiect, niciodata mai
lung de doua pagini

Sa nu existe in el joburi sau
atributii fictive

Sa fie structurat
intr-un mod usor de 

citit

Sa arate
angajatorului de ce
trebuie sa te cheme

la interviu

CV-ul

trebuie sa

bifeze

toate

criteriile: 



 CV trebuie sa arate cat mai ordonat, sa fie corect

asezat in pagina si lipsit de greseli gramaticale sau

de ortografie.

Recomandari pentru studenti in redactarea CV-ului

 Este indicat sa folosesti culoarea neagra pentru

redactare si, oricat de mult ti-ai dori sa scoti in

evidenta un anumit aspect, sa te abtii de la

sublinieri, artificii grafice, simboluri, culori sau

fonturidiferite.

 Daca ti-ai redactat CV-ul cu diacritice,

transforma documentul intr-unul de tip PDF

inainte sa il scoti la imprimanta sau sa il trimiti

pe e-mail. Unele programe sau versiuni de citire

a documentelor inlocuiesc uneori diacriticele cu

alte caractere, asa ca vei evita ca angajatorul sa

primeasca un CV ilizibil.



 Pune mai mult accent pe realizarile si rezultatele de la job-

urile anterioare, si mai putin pe responsabilitatile tale.

 Calitatile trecute in CV trebuie sa fie cele pe care le cauta angajatorul, motiv pentru care este recomandat sa

personalizezi aceasta sectiune in functie de jobulpentru care aplici.

 Acestea trebuie sa fie punctele tale forte si este bine sa iti identifici si o calitate care sa il impresioneze pe

angajator. Punctualitatea este apreciata la unele joburi, in timp ce adaptabilitatea, optimismul si motivatia sunt

alte calitati pe care angajatorul le cauta la candidatii sai.



 Multi candidati se multumesc sa enumere abilitatile care ii recomanda pentru un loc de munca, iar de

cele mai multe ori acestea sunt aceleasi cu ale altor candidati.

 Printre cele mai mentionate abilitati se numara proactivitatea, spiritul de echipa, rezistenta la stres,

creativitatea, sociabilitatea si abilitatile de conducere.

Sectiunea de 

abilitati din CV



Proactivitatea

mentionarea
unei situatii in 
care ai venit cu 

o solutie
benefica pentru

companie

Spirit de echipa

dezvoltat in 
timp ce am 

lucrat alaturi de 
o echipa/mai

multe echipe de 
X persoane

Rezistenta la stres

dobandita dupa
ce am lucrat

intr-un mediu
care cerea

rezultate zilnic

Sociabilitate

dezvoltata in 
urma

interactiunii si
colaborarii cu 

mai multe
departamente

ale companiei in 
care ai lucrat

Abilitati de 
conducere

dezvoltate in 
urma

coordonarii unei
echipe de X 
persoane, pe
parcursul a X 

ani.

Exemple de situatii care sa demonstreze cum ai capatat o abilitate sau cum ti-ai demonstrat-o



Greseli in completarea CV-ului

CV-ul este prea lung sau prea
scurt

• Un CV prea lung va fi
catalogat din start drept
plictisitor

• Un CV de cateva randuri iti
va reduce la zero sansele de a
fi chemat la interviu.

Enumeri toate
responsabilitatile pe care le-ai

avut

• Motivul pentru care multe
CV-uri se lungesc vine din
dorinta candidatului de a
parea cat mai competent in
ochii angajatorului.

CV-ul este plin de greseli

• Greselile gramaticale si
ortografice te pot descalifica
din start, motiv pentru care
este bine sa iti recitesti CV-ul
cuvant cu cuvant, dupa ce ai
terminat cu redactarea.



Obiectivul tau de cariera este 
prea general

• Cand iti descrii obiectivul
profesional, este indicat sa
eviti exprimarile cliseice,
hiperutilizate si sa il adaptezi
jobului pentru care aplici.

Mentionezi informatiile 
nerelevante

• Multi angajatori spun ca, de
multe ori, candidatii incearca
sa ii impresioneze cu detalii
care tin de viata lor personala,
dar care nu spun nimic despre
pregatirea lor pentru postul
respectiv.

Minti in legatura cu 
atributiile sau cu experienta 

de munca

• Recrutorii au deja experienta
in a identifica micile minciuni
sau „inflorituri” folosite
adeseori de candidati, asa ca
este suficient sa ii trezesti
suspiciuni ca sa te scoata din
cursa pentru job.

CV-ul este intotdeauna insotit de Scrisoarea de intentie si are ca scop sa ofere raspunsuri la o intrebare esentiala pe

care o adreseaza angajatorul: „Ce poti sa ne oferi?”



Indicații completare CV model europass









- mai este cunoscuta si ca Scrisoare de prezentare sau Scrisoare de motivatie având scopul explicit de a atrage atentia

asupra CV-ului, de care este insotita intotdeauna.

 prin Scrisoarea de intentie candidatul demonstreaza ca s-a documentat in legatura cu viziunea si 

strategiile companiei si este capabil sa aduca imbunatatiri care sa creasca performantele acesteia. 

 reflecta stilul de personalitate, originalitatea, creativitatea candidatului in modalitatea in care este 

conceputa, captând atentia si impresionând si emotional angajatorul.

 trebuie sa raspunda la intrebarile angajatorului: Ce poti face pentru respective companie? Care este situatia

ta curenta? Esti calificat pentru respectivul job? De ce vrei sa lucrezi pentru companie? 

 trebuie sa fie scurta si la obiect. Se folosesc propozitii scurte. Textul se imparte in 3 - 4 paragrafe despartite

printr-un spatiu.  

 trebuie sa aiba un ton optimist si plin de energie



Partile importante ale 

unei scrisori de intentie:

Nume: 

Adresa: 

Tel.: 

E-mail:

Stimate domnule / Stimata doamna

 „Sparge gheata” - O introducere a ceea ce faceti in prezent!

Primul paragraf trebuie sa fie scurt si la obiect. Explicati domeniul diplomei de absolvire si ce universitate

frecventati. De asemenea, este o idee buna sa fiti punctati cursurile, relevante jobului pentru care aplicati, pe

care le urmati, astfel incât angajatorul sa inteleaga mai bine contextul.



 Ce doriti de la aceasta companie

In acest paragraf, trebuie sa va asigurati ca declarati ce doriti. Explicati in ce an de studii va aflati si cât mai

aveti pâna la finalizarea studiilor si ca este momentul in care aveti posibilitatea de a participa la un intership

sau angaja pentru a câstiga experienta in industria maritima. De asemenea, ar trebui sa explicati de ce ati

ales aceasta companie pentru a lucra mai degraba decât oricare alte companii. Explicati, de asemenea, cât

de mult va doriti sa beneficiati de o astfel de oportunitate, aceasta experienta contribuind la construirea unei

baze solide pentru a va incepe cariera atunci când ati finalizat diploma.

(N.B. Scrisoarea de intentie si CV-ul nu trebuie sa fie generice; ambele ar trebui sa fie specifice companiei).



 Un scurt rezumat despre tine (doar cele mai impresionante lucruri pe care le-ai facut!)

In cadrul acestui paragraf, exista sansa de a va “promova” prin evidentierea punctelor forte din CV, cum ar

fi calificarile relevante si / sau experienta de munca. De asemenea, pot fi relevante activitati precum

voluntariatul si / sau hobby-urile, cunostintele lingvistice etc. Aici puteti mentiona ca CV-ul dvs. este atasat

la aceasta scrisoare si / sau e-mail.

 Ultimul paragraf - Cum puteti ajuta compania!

In ultimul paragraf puteti mentiona ca sunteti la inceputul carierei si, prin urmare, aveti o expertiza limitata.

Dar, cu toate acestea, evidentiati câteva aspecte precum „determinarea si entuziasmul” dvs. (care sunt

sustinute de detaliile din CV) care va vor ajuta sa faceti tot posibilul pentru a face fata oricaror provocari si

/ sau sarcini la viitorul loc de munca.



Amintiti-va: exista intotdeauna doua parti ale fiecarei povesti – dvoastra cautati un viitor loc de

munca/intership si compania cauta un viitor angajat, asa ca puneti-va in locul lor, pentru a identifica ce

vor de la un stagiar!

Finaliza-ti scrisoarea / e-mailul la sfârsit prin fraze precum “Va multumim pentru timpul acordat si astept

cu nerabdare raspunsul d-voastra”

Cu stima,

Semnatura

Numele complet



Greseli in redactarea Scrisorii de intentie 

• Nu este nevoie de doua, trei paragrafe pentru a face o introducere. Se poate incepe cu ceva de
genul: „Numele meu este X si doresc sa aplic pentru pozitia Y, din cadrul firmei W, ca urmare
a anuntului din Z”.

Un inceput „moale”

• O afirmatie de genul „caut o pozitie unde abilitatile mele sa fie folosite si recunoscute in
vederea unei avansari” va crea o impresie de ingâmfare si il va face pe evaluator sa treaca
peste aceasta aplicatie. Afirmatiile de acest gen se vor pastra pentru momentul intâlnirii fata in
fata.

Obiectivele carierei candidatului



• Scrisoarea de intentie nu este un loc potrivit pentru confidente. De multe ori acest lucru poate
sa conduca la usi inchise. Candidatul nu va critica organizatiile la care a lucrat anterior. Asta ar
putea pune sub semnul intrebarii integritatea sa.

Plecarea de la jobul precedent

• Scrisoarea de intentie trebuie sa fie scurta, precisa si personalizata in functie de locul de
munca pentru care aplici.

O scrisoare prea lunga

• Informatiile din curriculum vitae, repetate in scrisoarea de intentie, o vor lungi si vor plictisi
recrutorul. . 

Repetarea informatiilor din CV



• trebuie stiut ce face compania si care este rolul pe care respectivul loc de munca il joaca in
cadrul organizatiei. Este indicata documentarea inainte de a redacta scrisoarea de intentie si
notarea unor detalii relevante, care pot fi utilizate in document.

Ignoranta in ceea ce priveste compania

• Scrisoarea de intentie va atrage atentia, dar intr-un fel negativ, daca textul va fi aranjat prea

deosebit. Un document curat, cu un font lizibil si margini albe va recomanda candidatul mai

bine. 

Folosirea unui format extravagant

• Acestea sunt primele taxate

Greselile de ortografie si gramatica



Modele

scrisoare de 

intenție



Modele

scrisoare de 

intenție



- este cea mai utilizata metoda de companiile care fac recrutari, fie pentru posturi-cheie de conducere,

fie pentru pozitiile de juniori.

- consta intr-o intâlnire pregatita dinainte, previzibila, având un obiectiv clar pentru cele doua parti

implicate in comunicare: un act tranzactional in care angajatorul cauta persoana cea mai potrivita

pentru job-ul disponibil iar solicitantul cauta sa convinga angajatorul ca el are competentele cerute.



Introducerea
• La inceput, vei face cunostinta cu intervievatorul, vei fi invitat sa iei loc si, de

regula, va urma un schimb amabil de replici.

Intrebarile preliminare
• Intervievatorul iti va cere, in majoritatea cazurilor, sa incepi prin a te prezenta

si a face un scurt istoric al parcursului profesional.

Nucleul interviului

• Urmeaza apoi intrebarile centrale ale interviului, in care angajatorul incearca
sa afle cat mai multe despre competenta si cunostintele tale si cat de bine ai
face fata cerintelor postului.

• Intervievatorul iti poate cere sa analizezi anumite cazuri, iti poate descrie o
situatie si iti poate cere sa spui cum ai actiona sau ce decizii ai lua in acel caz
si iti poate cere sa iti argumentezi fiecare afirmatie. Astfel, angajatorul va
identifica mai usor acei candidati cu un fir logic al gandirii, care sunt capabili
sa isi sustina punctul de vedere cu argumente solide

Etapele unui interviu de angajare



Intrebarile 
situationale

• Aici ti se poate cere sa numesti o situatie in care echipa din care ai facut parte la fostul loc
de munca s-a confruntat cu o problema sau cu un conflict si modul in care ai contribuit la
rezolvarea situatiei. Angajatorul va afla astfel daca ai abilitati de lider si care este rolul pe
care ti-l asumi, in mod natural, intr-o situatie de criza.

• De asemenea, ti se poate cere sa vorbesti despre realizarile profesionale de care esti
mandru, despre motivele pentru care vrei sa iti parasesti actualul loc de munca, motivele
pentru care ai ales aceasta companie pentru a merge la interviu, dar si care consideri tu ca
sunt punctele tale forte si slabiciunile.

La final

• Angajatorul isi va arata disponibilitatea de a-ti raspunde la eventualele intrebari sau
nelamuriri. Un candidat care pune intrebarile potrivite arata ca s-a pregatit temeinic si ca
s-a documentat despre compania pentru care urmeaza sa fie intervievat. De aceea,
intrebarile pe care le pui trebuie sa fie strict legate de companie.



Primul interviu de angajare

 Primul interviu de angajare ii ajuta pe recrutori sa

selecteze doar acei candidati cu potential, care

rezoneaza si la cultura organizationala a companiei.

Acest interviu este condus de o persoana din

departamentul de resurse umane si are ca scop

eliminarea candidatilor necalificati pentru job.

 Multe companii au obiceiul de a practica primul

interviu la telefon, asa ca in momentul in care aplici

pentru o slujba, ai grija sa tii la indemana detaliile

despre pozitia respectiva si companie, astfel incat sa

nu fii prins pe picior gresit de un interviu telefonic.

Al doilea interviu de angajare

 Dupa ce treci de HR, urmeaza interviul cu superiorul tau

direct sau cu unii dintre colegii cu care ai urma sa lucrezi. In

cadrul acestei intalniri ti se va cere sa iti demonstrezi

abilitatile.

 De exemplu, in industria IT ti se vor pune intrebari aplicate

sau vei trece printr-un test-fulger al cunostintelor, astfel incat

oamenii sa se asigure ca vei face fata cerintelor postului.

 La fel si in cazul joburilor care presupun sa stii sa lucrezi in

anumite programe, ti se poate cere sa iti arati indemanarea cu

programul respectiv.

 Interviurile pentru posturi in cadrul armatei pot presupune si

probe fizice de rezistenta sau forta, precum si teste sub

presiune, pentru a testa rezistenta candidatilor la situatiile de

stres.



Al treilea interviu de angajare

 Daca ai trecut deja de primele doua etape ale procesului de recrutare, inseamna ca esti pe lista scurta a candidatilor ramasi in

concurs, iar de acum incolo competitia este una acerba. Interviul final de angajare este condus de CEO-ul companiei, iar pentru

a-l convinge ca tu esti omul potrivit pentru job va trebui sa il impresionezi mai mult decat ceilalti candidati.

 Inainte de a merge la interviu, documenteaza-te despre persoana cu care urmeaza sa te vezi si gaseste niste puncte comune de

discutie: ce facultate a terminat, care este parcursul sau profesional si cum a ajuns sa conduca propria companie. Acest lucru va

stabili o conexiune cu persoana din fata ta si iti va da avantajul de a sti despre el cate stie si el despre tine.



 In cadrul unui interviu de angajare desfasurat online, 55% din atentie este captata de imagine, 38% de

sunet si 7% de ceea ce spui. Asadar, ar trebui sa te asiguri ca intervievatorul te vede si te aude cat mai bine.

Familiarizeaza-te cu programul pe care il vei folosi, Skype / Zoom etc, si exerseaza-le functionalitatile astfel

incat sa capeti dexteritate.

 De asemenea, verifica inainte ca microfonul si camera web sa functioneze bine, conexiunea la internet sa fie

una buna, iar latopul sa fie conectat la priza, astfel incat sa nu existe intreruperi pe parcursul interviului.

 Pe langa aceste aspecte, ai grija sa te pozitionezi in fata unui perete, astfel incat atentia intervievatorului sa

nu fie distrasa de cum arata locuinta ta. Imbraca-te asa cum te-ai imbraca la un interviu fata in fata, iar

cand vorbesti cu recrutorul, privirea ta trebuie sa fie indreptata spre camera web, nu spre propria imagine

din laptop.

Interviu de angajare online



Pentru a 
face o 

impresie
buna:

Imbracamintea trebuie
sa fie discreta si
potrivita situatiei

Punctualitatea este
foarte apreciata

Nu se evita
privirea celui care 
examineaza – se 
priveste direct

Se saluta
intr-un mod 

ferm si
hotarât

Nu se mesteca
guma si nu se 
fumeaza in 

timpul interviului

Se aduc copii dupa CV si
diploma de studii

Se trimite o scrisoare de 
multumire dupa câteva

zile, prin care se 
reafirma dorinta de a 

lucra la firma respectiva!

Cum te prezinti la un interviu?



Elemente de management al stresului la interviu

Stresulare o multime de efecte asupra oamenilor. Tehnici simple pot ajuta sa se linisteasca si sa se relaxeze inainte de 

interviu

a) Inainte de interviu

Punctualitatea la un interviu

este una din cele mai

importante aspecte de care

trebuie sa te asiguri; nu-ti

provoca inutil situatii de stres

– incearca sa ajungi cu 10

minute inainte de inceperea

interviului.

b) Imagineaza-ti!

Foloseste-ti imaginatia pentru a-ti

pastra calmul pe parcursul unui

interviu. Vizualizarea reprezinta o

tehnica de relaxare, cu ajutorul careia

iti creezi in minte imaginea unei situatii

stresante, pe care o rezolvi cu succes.

Astfel, te pregatesti psihic pentru a face

fata cât maibine situatiei reale.

c) Relaxeaza-te!

Demonstreaza-i intervievatorului ca

esti calm si increzator pe parcursul

discutiei cu acesta si te va considera

potrivit pentru job.

Câteva sfaturi:

- Respira rar si adânc.

- Stai drept pe cât posibil, si nu iti

incrucisa bratele sau picioarele

- Vorbeste rar si fa pauze dese de

respiratie.

- Zâmbeste – este contagios!



Interviuri de angajare - industria maritima

- lista de 10 intrebari capcana frecvente la interviurile de angajare in industria maritima care necesita o atentie sporita din partea candidatilor,

precum si cele mai potrivite raspunsuri la fiecare dintre aceste intrebari sau, dimpotriva, cele pe care e mai bine ca acestia sa le evite.

Intrebare Cel mai bun raspuns Cel mai slab raspuns:

1. Spune-mi ceva despre

tine.

DA - Ceea ce angajatorul doreste sa auda este un sumar al experientei tale si motivele

pentru care esti candidatul potrivit pentru post. Creeaza-ti in avans un scurt

“advertorial” care sa contina: un sumar al experientei recente (maxim 10 ani), studiile

si certificarile relevante pentru post, abilitatile si realizarile specifice care corespund cu 

cerintele postului.

NU - “Ce ati dori sa stiti? “

2. Care sunt asteptarile 

tale salariale?

DA - Incearca sa eviti raspunsul in cazul in care intrebarea intervine foarte devreme in 

procesul de selectie (de exemplu la interviul telefonic); arata-te flexibil si interesat mai

degraba de oportunitatea de cariera reprezentata de postul vacant. In cazul in care totusi

trebuie sa oferi aceasta informatie, ofera un interval mai larg si adauga ca esti dispus sa

discuti la momentul ofertei.

NU - “Nu sunt dispus sa accept 

un salariu mai mic de 3.000 de 

euro. Cât oferiti?“



Intrebare Cel mai bun raspuns Cel mai slab raspuns:

3. Care sunt punctele

tale forte?

DA - Raspunsul trebuie sa includa abilitati concrete si demonstrabile prin

exemple, care sa fie relevante pentru continutul postului, de exemplu: am 

capacitatea de a genera vânzari: am reusit sa aduc 10 clienti noi la compania

anterioara, care au adus o crestere a volumului de incasari cu 10% peste target in 

primul an.

NU - “Sunt un om de echipa, sunt 

comunicativ, etc.”, care sunt deja supra-

utilizate si au devenit goale de continut si 

greu de demonstrat prin exemple.

4. Care sunt punctele 

tale slabe?

DA - Prezinta un exemplu de abilitate pe care ai dezvoltat-o in timp si care a 

reprezentat o provocare la inceputul carierei.

NU - “Nu am niciun punct slab” sau

“Sunt perfectionist, am prea multa 

incredere in oameni”, care sunt supra-

utilizate.

5. Unde te vezi peste 5 

ani?

DA - “Mi s-a spus ca am potential sa ocup un post de conducere, de aceea in 

timp as dori sa imi dezvolt aceste abilitati” sau “Doresc sa devin un expert in 

zona de risk management, sa dezvolt procese si proceduri care sa aduca rezultate

importante companiei pentru care lucrez”.

NU - “In postul pe care il ocupati dvs. in 

prezent” sau “Nu stiu”.



Intrebare Cel mai bun raspuns Cel mai slab raspuns:

6. Ce ti-a placut cel

mai mult in postul pe

care l-ai ocupat

anterior?

DA - Fa o legatura intre raspunsul tau si nevoile companiei si/sau prezinta

un exemplu de initiativa sau o serie de rezultate extraordinare pe care le-ai

obtinut – ex. “faptul ca am avut ocazia de a contribui la cresterea

vânzarilor in regiune cu peste 50% in ultimii 3 ani”.

NU - Nu raspunde fara sa te gândesti la nevoile 

companiei. Daca spui ca ti-a placut independenta 

pe care ti-o oferea postul anterior si compania 

pentru care candidezi are nevoie de persoane care 

sa se integreze intr-un sistem foarte strict de 

organizare, acest lucru ar putea sa te descalifice.

7. Ce ti-a placut cel

mai putin la postul

anterior?

DA - “Desi mi-au placut majoritatea aspectelor care tineau de job, o 

limitare a fost ca nu mai aveam oportunitati de a invata ceva nou sau de a 

prelua noi responsabilitati”.

NU - Aspecte subiective, referitoare la relatia cu 

colegii, sefii.

8. Cât de repede crezi

ca poti sa te adaptezi

si sa contribui in 

compania noastra?

DA - “Cred ca ma pot adapta in foarte scurt timp. In posturile pe care le-

am ocupat anterior a trebuit sa acumulez foarte multe informatii intr-un 

timp foarte scurt si m-am adaptat rapid. De exemplu…” si ofera un 

exemplu concret

NU - “Din moment ce nu am experienta in aceasta

industrie, probabil ca voi avea nevoie de ceva mai

mult timp sa ma adaptez.”



Intrebare Cel mai bun raspuns Cel mai slab raspuns:

9. De ce ai parasit

compania anterioara?

DA - In cazul unei reorganizari, spune exact care a fost realitatea: 

“Compania a trecut printr-o reorganizare la nivelul mai multor 

departamente si postul pe care il ocupam, impreuna cu altele, au fost 

desfiintate. Acest lucru nu a avut legatura cu performanta individuala.”

“Simteam ca am realizat tot ce puteam sa realizez in acea companie si 

sunt in cautarea unui post care sa imi permita sa ma dezvolt in 

continuare”.

NU - “Am fost concediat din cauza ca nu m-am 

integrat in echipa”.

“A fost o razbunare personala a sefului meu”

10. De ce vrei sa 

lucrezi aici? Sau De ce 

te-am angaja pe tine?

DA - Sumarizeaza motivele pentru care esti potrivit pentru post.

NU - Nu te arata interesat doar de aspectele

financiare sau de beneficiile pe care le ofera

compania.



Tehnici de interviu pentru angajare în industria maritima

Indiferent daca lucrati pe mare sau pe uscat, va trebui, probabil, la un moment dat, sa mergeti la un interviu de angajare. 

Indiferent de anii de experienta, este foarte putin probabil sa obtineti un loc de munca fara a trece printr-un interviu.

Orice descriere a postului va avea un set de competente
pe care va trebui sa le indepliniti. Inainte de a intra intr-
un interviu, ar trebui sa analizati aceste competente si sa
aveti un exemplu real din experienta dvoastra care ar
indeplini cerinta.

Daca sunt in cautarea unei persoane care “rezolva”
problemele aparute, trebuie sa mentionati o situatie reala
in care v-ati folosit abilitatile dvs. si ati rezolvat
problema.

Probabil ca ati obtinut deja „competentele de baza”
necesare pentru post (de exemplu, cursurile IMO basic
sau alte cursuri parcurse pe timpul scolii) altfel nu erati
invitat la interviu.

Interviurile se concentreaza de obicei, dar nu
intotdeauna, pe abilitati, cum ar fi managementul sau
comunicarea, deciasigurati-va ca le putetidemonstra.

De ce v-ar angaja?



Faceti-va
cercetarile

Când spunem “cercetare”, nu ne referim doar la a
vizita website-ul.

Asigurati-va ca ati citit cu atentie descrierea
postului in intregime, verificati daca au fost postate
stiri recente referitoare la companie (puteti seta
alerte de stiri Google pentru acest lucru), aruncati o
privire la profilurile de socializare ale companiei si
verificati daca exista recenzii pe Glassdoor
(Glassdoor este un site web in care angajatii actuali
si fosti analizeaza in mod anonim companiile.

Daca sunteti “inarmat” cu o multime
de informatii despre postul de munca
si despre companie, este mult mai
probabil sa impresionati in timpul
interviului si sa adresati, ulterior,
intrebarile corecte.



Jucati-va rolul

 Primele impresii conteaza si este important sa va
imbracati ca si cum ati incheia o afacere indiferent de 
slujba la care aplicati. Fiecare companie va avea coduri
vestimentareusor diferite, dar un costum sau o 
rochie/pantaloni casual pentru un interviu nu este
niciodata o idee proasta.

 Primele impresii nu se bazeaza doar pe modul in care
esti imbracat, ci si pe modul in care te comporti.
Zâmbetul, contactul vizual si o strângere ferma de mâna
ajuta la consolidarea raportului si la demonstrarea
increderii. Oamenii va vor judeca in primele câteva
minute de la inceperea interviului.

Nu intârziati

 Daca intârzii, indiferent de circumstante, vei

deranja si va reprezenta un minus si vei avea

o lupta “de dat” pentru a reveni pe linia de

plutire. Desigur, ajungerea la timp nu ar

trebui sa fie o problema, dar daca veniti de la

o distanta mai mare sau daca exista alti

factori pe care nu puteti sa ii controlati,

asigurati-va ca va alocati timp suplimentar.

 Daca stiti ca veti intârzia si nu puteti face

absolut nimic, asigurati-va ca sunati inainte

pentru a explica si a va cere scuze.



Daca exista ceva in fluxul dvs.
de socializare despre care nu va
simtiti confortabil sa vorbiti
intr-un interviu, stergeti-l sau,
cel putin, asigurati-va ca
setarile de confidentialitate ale
contului dvs. sunt configurate,
astfel incât persoanele pe care
nu le cunoasteti sa nu le poata
vedea.

Verificati istoricul
social media

91% dintre angajatori verifica
acum retelele de socializare
pentru a “examina” candidatii.
Sunteti etichetat in fotografiile
de la “acea fuga de la nava in
portul din Singapore”?

Conturile dvs. de pe retelele
sociale au o memorie foarte
lunga si ar trebui sa va simtiti
confortabil vorbind despre
orice este acolo intr-un interviu
de angajare.



Interviul este o strada cu doua sensuri,
nu este vorba doar daca v-ati facut
placut.

Probabil ca va veti angaja sa munciti in
jur de 40 de ore pe saptamâna pentru
urmatorii câtiva ani si, asigurati-va ca,
cunoasteti aspectele inainte de a lua
orice fel de decizie cu privire la oferta
propusa.

Adresati intrebari

Daca intrebati doar despre salariu, timp
liber si bonusuri, va deveni destul de
evident pentru intervievatori care sunt
prioritatile dvs.

Intrebând despre oportunitatile de
invatare si dezvoltare, cultura companiei
si despre directia de dezvoltare abordata
de companie pentru urmatorii cinci ani va
arata ca nu sunteti interesat doar de bani
si de timp liber.



Ce trebuie sa stiti daca aplicati pe o functie de cadet

 Ar trebui sa faceti câteva cercetari cu privire la compania de transport maritim la care solicitati un loc de cadet. Aceasta

reprezinta un fel de ‘politete standard’si arata interes pentru meserie si companie.

 Amintiti-va ca exista o multime de alti cadeti care cauta un job si daca va prezentati la un interviu fara macar cunostintele de

baza despre compania care ar trebui sa va angajeze, probabil ca acest aspect nu reprezinta un plus in favoarea dvoastra!

Intrebari si raspunsuri pentru cadeti

 Mai intâi de toate, retineti ca, daca solicitati un job de cadet, compania de transport maritim sau agentia de crewing va

verifica cu atentie CV-ul si documentele dvs. In functie de circumstante, este posibil ca acestia sa fi solicitat, de asemenea, o

verificare de referinta de la angajatorii anteriori.

 Probabil ca vor dori, de asemenea, sa stie punctajele obtinute la testele sustinute (Marlins etc).



 In primul rând, un intervievator va poate intreba câte contracte ati avut pâna acum. Daca sunteti cadet si abia incepeti sa

lucrati, nu va faceti griji, deoarece nu se asteapta sa aveti o multime de contracte.

 In mod normal, vor dori, de asemenea, sa stie care este nivelul dvs. de engleza, deoarece, evident, acest lucru este

important pentru acest tip de job, unde limba oficiala este engleza si este posibil sa lucrati cu navigatori de nationalitati

diferite.

 O alta intrebare obisnuita intr-un interviu, este motivul pentru care ati parasit ultimul loc de munca sau angajatorul

anterior. Cel mai important lucru de retinut aici este sa nu vorbiti de rau angajatorul anterior!

 Si este foarte probabil ca persoana care va intervieveaza sa vrea sa stie când sunteti disponibil si gata sa plecatipe mare.

 Va puteti astepta, de asemenea, ca un intervievator sa va intrebe si despre experienta anterioara de lucru cu diferite

nationalitati, tipurile de nave pe care ati fost si experienta dvs. cu diferite tipuri de marfa si modalitatile de manipulare a

acesteia.



 Alte intrebari ar putea implica experienta dvs referitoare la situatia in care nava s-ar afla intr-un doc uscat si daca aveti

certificatul PSC (Proficiency in Survival Craft). Probabil ca un angajator va va intreba despre cunostintele dvs. cu privire la

Codul ISM (International Safety Management), Codul ISPS (International Ship and Port Facility) si Conventia MLC

(Maritime Labour Convention).

 De asemenea, este posibil sa fiti intrebat si despre cunostintele dvs. despre conventiile internationale, cum ar fi SOLAS

(Safety of Life at Sea), MARPOL (Prevention of Pollution from Ships) si STCW (Standards of Training, Certification and

Watchkeeping).

Alte intrebari:

 Un potential angajator va dori, de asemenea, sa stie daca ati fost implicat in orice accidente sau incidente, daca exista 

probleme cu abuzul de alcool si, asteptarile dvs. de la compania de navigatie precum si planurile dvs. de viitor.

https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS),-1974.aspx
https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
https://www.imo.org/en/OurWork/HumanElement/Pages/STCW-Convention.aspx


 Un angajator va trebui sa va cunoasca experienta si durata timpului petrecut pe mare si ca toate documentele dvs. sunt in 

ordine inainte de a lua decizia de a va angaja.

 Ar putea dori, de asemenea, sa discute cu dvs. pentru o mai buna intelegere a modului in care faceti fata provocarilor foarte 

specifice ale vietii pe mare. De exemplu, s-ar putea sa vrea sa stie ce ati face daca ati observat un incendiu pe nava? Cum v-

ati descurca daca aveti ‘man overboard’? In calitate de cadet, este de inteles daca nu cunoasteti proceduri pentru situatii 

specifice, dar in urma raspunsului dvs. intervievatorul poate evalua daca constientizati sau nu, cât de grava este o situatie de

urgenta.

 Alte intrebari pentru cadeti, ar fi de exemplu, desenarea luminilor de semnalizare pentru diferite nave - de exemplu, o nava 

in deriva etc. Acest lucru arata intervievatorului daca candidatul a invatat COLREG (the Convention on the International 

Regulations for Preventing Collisions at Sea), ceea ce ar fi trebuit sa faca in primii ani de facultate.

 Alte intrebari in cadrul interviului de angajare cadet fac referire la explicarea unor scenarii dificile ipotetice, ca de exemplu, 

daca ati fi singura persoana capabila la bord in timpul unei urgente, ce ati face daca ar trebui sa abandonati nava? Sau ce ai 

lua cu tine in barca de salvare de pe puntea de comanda? 



Intrebarea adresata aproape intotdeauna la un interviu de angajare

 Indiferent de jobul pentru care aplicati, daca sunteti la inceputul carierei, multi intervievatori va vor intreba de ce ati ales

profesia respectiva. Raspunsul la aceasta intrebare, va oferi o perspectiva excelenta asupra motivatiei si dedicarii dvs. de a

deveni un bun ofiter maritim, dar este, de asemenea, un mod excelent de a verifica modul in care puteti comunica in

engleza, daca engleza nu este limba dvs. materna.

Viata pe mare este dificila, dar plina de satisfactii, dar daca va este greu sa intrati in

profesia pe care ati ales-o, speram ca aceste sfaturi referitoare la interviu va vor ajuta.



Greseli pe care trebuie sa le evitati

la un interviu pentru navigatori

1. Sunteti nepregatit

 Daca interviul dvs. are loc la compania de

transport maritim, la agentia de personal sau

la biroul agentiei de crewing, asigurati-va ca

stiti unde este si cum sa ajungeti acolo.

Solutia: Daca puteti, efectuati o proba a

traseului in prealabil. Daca nu puteti face acest

lucru, verificati cel putin Google Maps si aflati

aproximativ cât va dura sa ajungeti la destinatie.

2. Nu va faceti

temele

 Este adevarat ca, locurile de munca pentru

navigatori sunt de cele mai multe ori

contracte pe termen scurt, dar acesta nu este

un motiv sa nu depuneti efortul de a sti câte

ceva despre companie.

Solutia: Consultati site-ul web al companiei si

aruncati o privire asupra conturilor lor de 

socializare. De exemplu, pagina LinkedIn a lui

Maersk ar trebui sa va spuna tot ce trebuie sa

stiti despre companie in doar câteva clicuri!



3. Nu va imbracati

pentru a impresiona

 Nu vi se sugereaza ca trebuie sa purtati costum si cravata, 

dar nu strica sa pareti ingrijit si ordonat. Arata respect pentru

companie si face o impresie buna.

 Interviuri pe Skype? Se aplica aceeasi regula. Doar pentru ca 

esti in camera si in confortul propriei case nu inseamna ca 

poti sa te ridici la un interviu online purtând pijamale!

Solutia: pentru barbati, o pereche de pantaloni, o camasa si

niste pantofi alesi cu atentie ar trebui sa faca impresie. Pentru

doamne, ar trebui sa functioneze si o fusta sau un pantalon, dar

casual, o bluza si incaltari cu tocuri ar trebuie sa functioneze.

4. Nu va promovati

singur

 Nu uitati ca interviul este timpul dvs. pentru a

straluci. Aceasta este oportunitatea dvs. de a face un

potential angajator sa vada de ce ar trebui sa va

aleaga in detrimentul celorlalti navigatori care

solicita locul vacant. Nu este cazul sa fiti modesti.

Solutia: Retineti ca, daca sunteti foarte timid pe

parcursul interviului, probabil ca intervievatorul nici

macar nu va va aminti de voi, daramite sa va angajeze!

Nu trebuie sa mentionati de fiecare data ce persoana

grozava sunteti, dar asigurati-va ca vorbiti despre

abilitatile, calificarile, experienta si realizarile dvs.



5. Modificarea adevarului -

cu minciuni

 In cadrul interviului, nu cedati tentatiei de a

“infrumuseta” adevarul. In industria maritima, este

crucial sa detineti calificarile si sa aveti experienta pe

care spuneti ca o aveti si nu va fi dificil pentru un

intervievator sa va prinda daca ati mintit.

Solutia: se rezuma doar la a fi sincer. Daca aveti anumite

lipsuri in unele domenii, incercati sa faceti referire la

experienta d-voastra si completarea golurilor cu

informatii corecte.

6. Vorbiti in mod 

neprofesionist despre actualul

sau anteriorulangajator

 S-ar putea sa credeti ca veti “creste in ochii” unui

potential angajator vorbind prost despre unul dintre

concurentii lor, dar veti ajunge doar sa va aratati

neprofesionalismul, neloialitatea si faptul ca sunteti o

persoana dificila, adica o intreaga serie de trasaturi care

nu vor impresiona niciun intervievator.

Solutia: daca aveti sentimente negative fata de actualul

angajator (sau anterior) in loc sa-il vorbiti de rau, vorbiti

despre provocarile pe care ati simtit ca a trebuit sa le

depasiti in rolul dvs. si despre modul in care le-ati tratat.



7. Nu adresati intrebari

 Interviul este “locul” in care ti se adreseaza intrebari pentru a afla mai multe despre aptitudinile tale pentru

posturile vacante pentru navigatori. Dar asta nu inseamna ca trebuie sa fie o singura directie de comunicare.

Adresând intrebari este o modalitate excelenta de a-i arata potentialului angajator cât de dornici sunteti de a

câstiga contractul, si, de asemenea, reprezinta o modalitate excelenta de a afla mai multe despre nava si

responsabilitatile dvs. in cadrul echipajului.

Solutia: Puneti intrebari despre nava, echipaj, oportunitatea dvs. de dezvoltare a carierei si contracte viitoare,

adica orice demonstreaza ca sunteti interesat de aceasta pozitie.



8. Nu terminati interviul

intr-o nota pozitiva

 Preluati controlul si asigurati-va ca se termina cu o nota pozitiva. La urma urmei, ultima impresie pe care o faceti asupra

potentialului dvs. angajator este la fel de importanta, daca nu chiar mai mult decât prima impresie.

 Trebuie sa va faceti memorabil pentru a avea sansa de a câstiga unul dintre aceste locuri de munca pentru navigatori.

Solutia: Solutia: nu va sugeram sa faceti un cântec si sa dansati in etapele finale ale interviului, dar cu siguranta ar trebui sa

multumiti persoanei sau persoanelor cu care ati vorbit pentru timpul acordat.

Spuneti-le ca a fost o placere sa-i cunoasteti si sa aflati mai multe despre compania lor si despre posturile vacante. Si, in cele

din urma, nu uitati sa ii anuntati ca sunteti cu siguranta inca interesati de aceasta functie si ca asteptati cu nerabdare sa primiti

raspunsul.

De asemenea, spuneti la revedere si multumesc tuturor angajatilor pe care ii intâlniti pâna la iesirea din incinta si pastrati-va

telefonul in buzunar sau in geanta - nu va impresiona pe nimeni daca lasati impresia ca interviul a intrerupt timpul pretios pe

Facebook!




