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Zidar 457 
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Acar / manevrant de vagoane 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui acar/manevrant constă în 

manevrarea vagoanelor şi a cisternelor, organizarea seturilor de vagoane şi 

platforme pe calea ferată, în scopul de a le direcţiona către destinaţia dorită, în 

condiţii de siguranţă şi conform reglementărilor şi standardelor cu privire la 

siguranţa traficului pe calea ferată. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să manevreze vagoanele şi 

cisternele, să verifice legăturile dintre vagoane, să slăbească sau să strângă 

cuplajele de la vagoane, să verifice sistemul de frânare, să se retragă cât mai rapid 

posibil. Uneori acest lucru se face chiar de la locomotivă, adică verificarea setului 

de vagoane, activarea sistemului de frâne, fără ca acarul să mai intre în spaţiul 

dintre vagoane. Alte activităţi includ emiterea şi repetarea de semnale specifice 

pentru acarul şef sau mecanicul de locomotivă, cuplarea şi decuplarea de vagoane 

sau cisterne, acolo unde trebuie să fie folosite frânele în funcţie de gradientul 

şinelor, asigurarea de manevre pentru vagoane şi platforme, precum şi cuplarea şi 

decuplarea cablurilor electrice dintre vagoane. Unele trenuri sunt prevăzute cu 

sisteme de conducere independentă care le propulsează, iar cuplarea şi decuplarea 

vagoanelor cu restul trenului face parte tot din munca manevrantului. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

gări şi în triaje. Condiţiile de mediu adverse, cum sunt grăsimi, zgomot şi praf, 

lucrul în schimburi şi în locuri greu accesibile este inevitabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? De regulă, se folosesc cleşti şi 

alte instrumente manuale, saboţi de frâne şi frâne. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi dexteritate manuală, condiţie fizică 

bună, reacţii rapide - o şcoală generală este suficientă pentru a începe lucrul, deşi 

un curs de calificare în domeniu şi un certificat de absolvire sunt imperative. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Munca necesită îndeplinirea unor condiţii minime de sănătate şi 

antrenament fizic precum şi siguranţă. 

 

 

Achiziţioner / cumpărător 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de responsabil achiziţii sau de 

cumpărător este aceea de a asigura achiziţionarea şi livrarea bunurilor sau 

materiilor necesare pentru instituţia respectivă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să asigure livrarea de 

materiale, componente şi produse în cantităţile solicitate, la calitatea şi varietatea 

solicitată, în timpul solicitat - să rezolve comenzile altor departamente cu privire la 
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bunurile solicitate - să studieze cererea, să selecteze furnizorii în funcţie de cerere, 

oferte de preţ, metode de transport, service oferit şi alte condiţii de vânzare - să 

pregătească contracte, să verifice facturi, să ceară înlocuirea produselor în perioada 

de garanţie, uneori să controleze îndeplinirea condiţiilor conţinute în contracte - să 

ţină evidenţa comenzilor şi a contractelor - să urmărească rezolvarea problemelor 

cu furnizorii (cum sunt întârzieri la livrare, calitate proastă a produselor etc.) - să 

menţină la un nivel scăzut costurile de materiale, transport şi magazinaj - să ţină 

evidenţa bunurilor cumpărate, să le inventarieze - să coopereze cu magazia, să 

asigure nivelul stocurilor şi să-l menţină, să alimenteze stocurile conform cererii - 

să coopereze cu departamentul contabilitate, să verifice fluxul de numerar. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri sau spaţii 

similare, unde mediul de lucru este relativ confortabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Predominant computere, 

echipament şi ustensile uzuale de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de specializare în 

domeniu sau liceul cu diplomă de bacalaureat (sau să fiţi student la o facultate), să 

aveţi putere să lucraţi sistematic, să fiţi precis, om de încredere şi să puteţi lucra cu 

oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Acordor de piane 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Acordorul de pian testează şi acordează 

pianul până când obţine sunetul corect. Acordorul de pian poate fi specializat pe 

diferite tipuri de piane sau pe alte instrumente, cum ar fi harpa etc. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să testeze pianul pentru a găsi 

sunetul corect şi să-i menţină mecanica în stare corespunzătoare. Face să vibreze 

diapazonul şi apoi compară sunetul cu cel produs de corzi; reglează tensiunea din 

corzi până când sunetul corespunde cu cel al diapazonului de acordaj; acordează 

corzile următoare prin comparaţie cu cele acordate deja mai înainte; poate să repare 

instrumente şi să înlocuiască părţile deteriorate. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În fabrici unde se produc 

şi se repară piane, sau la adresele clienţilor. Meseria este extrem de dificil de 

învăţat din cauza lipsei de profesionişti în domeniu. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumente de reparat şi de 

acordat, cum sunt chei fixe, şurubelniţe etc., şi diapazonul de acordaj. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Deşi trebuie să ştiţi să citiţi notele muzicale, 

nu vi se cer studii speciale. Cel mai important lucru este însă să aveţi auz absolut 

sau o ureche muzicală bună. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Actor / păpuşar / mânuitor de marionete 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de actor este de a juca sau de a 

interpreta diferite personaje individuale în cadrul unei piese de teatru, la 

televiziune, radio sau în film. Aceştia sunt de obicei specializaţi fie în teatru sau 

film, fie în teatrul de păpuşi. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să studieze scenariul unei 

anumite piese de teatru sau de radio, televiziune, serial de televiziune sau film 

(inclusiv de exemplu să studieze scenarii de povestiri, scenete şi filme scurte), să 

interpreteze personajul - să se consulte cu regizorul despre diferitele modalităţi de 

interpretare ale unui anumit personaj - să studieze partea care i s-a dat spre 

interpretare - să participe la repetiţii, seriale sau filme sub îndrumarea regizorului, 

să adapteze uneori o parte sau părţi din scenariul original - să joace în spectacole 

de teatru pe scene de teatru - să interpreteze în studiourile de radio şi televiziune 

piese de teatru, scenete (înregistrarea în studiouri sau în diferite medii 

înconjurătoare sunt cele mai des folosite metode) - să participe la reclame şi la 

video-clipuri, inclusiv să apară în public alături de un regizor - să apară în 

programele pentru copii, în programe de divertisment, spectacole, competiţii şi la 

diferite activităţi sociale - să titreze (să înregistreze o traducere) filmele străine şi 

serialele - să lucreze cu păpuşi şi să le mânuiască în spectacolele cu păpuşi, 

inclusiv să apară în public alături de regizor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară pe 

scene, în studiouri, în aer liber, adică pe străzi, în oraşe, în multe alte locuri. Se 

lucrează uneori în condiţii de vreme schimbătoare şi în particular, este vorba de ore 

de lucru destul de nefavorabile şi de perioade lungi de şedere departe de casă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Trebuie să fi terminat o şcoală de 

teatru, sau de artă dramatică, sau o facultate, să aveţi talent actoricesc, abilitate de 

mişcare şi vorbire, să puteţi intra în spiritul personajului, să aveţi o memorie bună, 

răbdare, putere de concentrare, abilitate de a improviza, maniere şi prezentă 

cultivată, abilitate de a lucra în echipă. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Succesul unei cariere de actor depinde de 

talent şi abilităţi. Poate fi un actor angajat de un teatru sau un actor liber 

profesionist care trebuie să negocieze contracte pentru fiecare apariţie individuală 

sau se poate înscrie la o agenţie sau poate avea un impresar personal. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Actuar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Actuarul este persoana care calculează şi 

analizează relaţia dintre prima de asigurare colectată şi beneficiile plătite în special 

cu privire la asigurările de viaţă şi pensii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să emită metodologii de 

calculare a poliţelor de asigurare şi a rezervelor. Să monitorizeze şi să evalueze 

eficienţa poliţelor de asigurare (astfel ca societatea de asigurări să nu plătească 

deţinătorilor de poliţe de asigurare mai mult decât colectează prin prime). Să 

pregătească materialele justificative pentru planurile financiare ale companiei de 

asigurări. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birourile dintr-o 

companie de asigurări. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia computerizată şi alte 

echipamente de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi studii superioare, o judecată bună, o 

manieră sistematică de lucru, să cunoaşteţi bine matematica şi să puteţi lucra cu 

calcule matematice rapid. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Administrator 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de administrator este aceea de a 

îndeplini sarcini pentru a asigura folosinţa corespunzătoare a unei clădiri sau a mai 

multor clădiri, şi este însărcinat cu paza imobilelor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Să se îngrijească de curăţenia şi buna funcţionare 

a clădirii; să se asigure că regulile şi alte reglementări sau condiţii ale 

proprietarului, celui care se ocupă cu întreţinerea clădirii sau a celui care se ocupă 

cu curăţenia, sunt respectate - să îndeplinească o serie de munci care decurg din 

aceste reglementări şi condiţii - să încuie şi să descuie clădirea, în conformitate cu 

regulile casei şi cu alte condiţii - să facă lucrări simple de întreţinere la clădire (de 

exemplu, reparaţii curente, tencuiri sau vopsiri, înlocuirea broaştelor şi a cheilor, 

înlocuirea geamurilor, curăţarea ghenelor înfundate, înlocuiri simple de material de 

etanşare etc.) - să cheme muncitori experţi pentru a face lucrări complexe de 

întreţinere şi reparaţii, să facă recepţia lucrărilor lor - să aibă grijă de căldură (de 

exemplu operează boilerele) şi să se îngrijească de combustibili - să verifice cum 

sunt folosite lifturile şi dacă îndeplinesc standardele naţionale - să supravegheze 

folosirea spaţiilor comune ale clădirii (de exemplu, uscătoria, camera pentru 
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cărucioare etc.) - să urmărească plata chiriilor şi a altor cheltuieli, a cheltuielilor 

făcute de chiriaşii din clădire - să ţină evidenţele necesare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Activitatea se desfăşoară 

în interiorul clădirii sau clădirilor pe care acesta le are în îngrijire; uneori acesta 

trebuie să se deplaseze la mai multe birouri. Munca se desfăşoară indiferent de 

vreme. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumentele unei astfel de 

munci sunt cele de curăţenie şi alte echipamente în acest sens. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Aveţi nevoie de îndemânare, abilitatea de a 

lucra cu probleme tehnice şi practice, abilităţi de organizator, abilitate de a lucra cu 

oamenii. Nivelul de educaţie nu este în general important. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Administrator / manager 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Administratorul / managerul organizează sau 

planifică activităţile în cadrul unei anumite firme, agenţii, companii sau organizaţii 

guvernamentale, asigurând disponibilitatea angajaţilor, a fondurilor băneşti şi a 

materialelor necesare pentru desfăşurarea lucrului. Este o ocupaţie care cuprinde 

foarte multe domenii de activitate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Există două domenii importante: 

Primul domeniu constă în activităţi conduse în "interiorul" firmei (sau al 

companiei, sau al organizaţiei) şi se referă în special la administrarea unor anumite 

secţii organizatorice dintr-o firmă, sau la firmă, în totalitate. Acest gen de muncă 

de administrare implică în special - să planifice sarcinile de lucru pentru fiecare 

individ în parte - să hotărască perioada de îndeplinire a sarcinilor - să dispună 

efectivul de personal necesar - să planifice strategia generală, din punct de vedere 

material şi tehnic pentru unitatea în subordine - să repartizeze sarcini personalului 

subordonat - să monitorizeze executarea sarcinilor - să ia decizii flexibile cu privire 

la paşii de urmat în continuare - să găsească soluţii pentru problemele frecvente 

care apar în legătură cu rezolvarea sarcinilor de serviciu şi a celor personale şi 

interpersonale - să verifice îndeplinirea sarcinilor - să elaboreze politici de 

stimulare şi remunerare a personalului - să prezideze întâlniri cu persoanele din 

subordine şi să ia parte la întruniri cu managerul de departament. 

La nivel superior într-o organizaţie, termenul de manager poate fi înlocuit cu cel de 

"executiv" sau cu "şef executiv" sau cu "director executiv". Aceştia pot conduce 

atât o firmă în totalitatea ei cât şi o anumită unitate, care este organizată pe mai 

multe secţiuni mai mici sau care are numai angajaţi individuali. Managerul poate fi 

însărcinat şi cu conducerea unor echipe constituite temporar, pentru găsirea de 

soluţii pentru un anumit proiect. 



 27 

Uneori, totuşi, un manager poate organiza anumite activităţi, fără a avea neapărat 

un personal în subordine. Acestea sunt activităţi conduse în special în "exteriorul" 

firmei, adică negocieri cu privire la activităţile din firmă, stabilirea de contacte de 

afaceri - organizarea operaţiunilor referitoare la aceste activităţi, precum şi alte 

negocieri de afaceri. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Activitatea se desfăşoară 

în funcţie de zona ocupaţională în care lucrează managerul. Cu toate acestea, 

mediul de lucru este de obicei cel din birouri sau încăperi similare, fără prea mulţi 

factori negativi. Un manager trebuie să fie pregătit pentru o muncă în salturi, 

deoarece natura muncii presupune responsabilităţi pentru desfăşurarea muncii altor 

persoane din subordine şi raportări către superiori, drept pentru care nu se poate 

determina cu exactitate cantitatea de muncă pentru o anumită zi de lucru. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În special tehnologia 

informatizată, toate formele de echipamente de comunicaţie - telefon, fax, dictafon, 

copiator şi alte ustensile de birotică. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Majoritatea managerilor au studii superioare, 

dar pentru un manager, o calitate mai importantă decât gradul de pregătire sau 

şcoala terminată este personalitatea sa, capacitatea de a-şi exercite autoritatea, de a 

câştiga încrederea şi respectul subordonaţilor, un stil de muncă sistematic, 

posibilitatea să facă distincţie între probleme importante şi cele mai puţin 

importante, capacitatea de a face raţionamente rapide şi prompte, de a improviza. 

Trebuie să aibă un simţ al situaţiei şi să ştie să se poarte cu tact în relaţiile cu 

oamenii. Un factor important este experienţa în domeniu, în special experienţa în 

managementul de personal. Proaspeţii absolvenţi de facultăţi sau universităţi nu 

vor putea primi toate răspunderile unui manager, ci vor lucra mai întâi ca "ucenici 

de manager". În anumite domenii, cunoştinţele tehnice şi ştiinţifice cu privire la 

aria ocupaţională pot fi extrem de importante. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Administrator / proprietar de cafenea 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Proprietarul sau directorul de cafenea este 

persoana care posedă o cafenea dar acest lucru poate diferi de la ţară la ţară. 

Frecvent, în multe ţări, acesta poate fi angajat ca director al unei cafenele care 

poate fi un magazin dintr-un lanţ de astfel de magazine specializate pentru cafea. 

Pe lângă cafea, proprietarul de cafenea poate servi băuturi şi gustări. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să preia comenzi de la clienţi; 

să pregătească şi să servească aceste comenzi. Dacă este proprietar sau director, 

foloseşte casa de marcat, ţine conturi, asigură siguranţa şi curăţenia proprietăţii, ca 

şi pe cea a personalului şi salariaţilor. Dacă este proprietar, în calitate de persoană 
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independentă, trebuie să se ocupe de aprovizionare, de completarea stocului, de 

reparaţii la ce s-a stricat din când în când şi trebuie să respecte reglementările cu 

privire la acest gen de comerţ. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În cafenea sau afară, în 

timpul perioadelor calde. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cafetiera, scrumiera, ceşti de 

cafea, pahare, farfurii etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Nu există educaţie specifică pentru această 

meserie. Să aveţi capital sau să luaţi cu împrumut, sau să închiriaţi un local, să 

cumpăraţi echipament pentru o cafenea, să aveţi alimente şi băuturi. Să fiţi 

prietenos, să aveţi o memorie bună, să fiţi capabil să faceţi calcule corecte şi 

rapide. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Administrator bazin de râu 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Administratorul de bazin de râu răspunde de 

întreţinerea şi gestionarea râurilor şi a altor cursuri de apă. Ocupaţia poate să 

interacţioneze cu aceea de supraveghetor de ape sau de gestionar al râului. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să inspecteze lucrările de 

consolidare a malurilor şi zonele naturale din jurul apelor - să organizeze munca 

referitoare la întreţinerea malurilor şi îndepărtarea barierelor - să organizeze 

diferite tipuri de lucrări cu privire la administrarea apelor - să ia măsuri împotriva 

inundaţiilor - să monitorizeze debitul din bazinele râurilor - să supravegheze 

respectarea condiţiilor cu privire la zonele de protecţie sanitară - să propună măsuri 

în perioada construcţiilor de pe şi din zona cursurilor de apă, să finalizeze contracte 

cu privire la aceste activităţi, să urmărească îndeplinirea clauzelor contractuale - să 

stabilească bugete financiare - să ţină evidenţele necesare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În aer liber, în zone 

situate lângă ape, în clădiri şi facilităţi adecvate precum şi în birouri. Condiţiile de 

vreme schimbătoare sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Bărci, echipament ştiinţific pentru 

prelevarea de probe şi efectuarea unor analize simple la faţa locului, ustensile 

manuale pentru muncă de întreţinere şi muncă practică, echipament de birou, 

telefoane mobile şi calculatoare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, de preferat în domeniul 

administrării de ape, să aveţi o atitudine pozitivă faţă de natură şi mediul 

înconjurător şi să aveţi aptitudini de organizator. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Administrator cursuri de apă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Datoria unui administrator de ape curgătoare 

este aceea de a administra cursurile de apă conform legilor în vigoare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să sugereze măsurile 

corespunzătoare (inclusiv nevoile financiare) în funcţie de starea cursului de apă şi 

a echipamentelor esenţiale de pe maluri, pe baza cererilor proprietarilor din zonelor 

limitrofe şi ale organizaţiilor guvernamentale - să administreze tehnologia şi 

activităţile de investiţii necesare pentru ţinerea sub control a torentelor montane şi 

să administreze malurile în conformitate cu planurile economice - să coopereze în 

pregătirea de contracte cu partenerii de afaceri - să ţină evidenţele cu privire la 

teren, echipamente şi activităţile de investiţii legate de cursul de apă - să negocieze 

activităţile de investiţie cu proprietarii terenurilor învecinate - să pregătească 

activităţi de diminuare a pagubelor produse de inundaţii - să sugereze schimbări 

necesare care trebuie operate în registrul funciar şi hărţile aferente - să pregătească 

hărţi şi alte documente similare pentru propuneri de lucrări în vederea controlului 

avalanşelor din zonele montane. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În general în birouri, dar 

uneori în deplasări în anumite regiuni cu cursuri de apă, unde condiţiile de vreme 

schimbătoare sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere, telefoane, fax şi 

exprimarea verbală. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate, un liceu de 

specialitate sau un curs de calificare în domeniu sau un curs de specializare în 

domeniul administrării cursurilor de apă, să aveţi abilitatea de a lucra sistematic şi 

să ştiţi să lucraţi cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Administrator de proprietate 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui administrator de proprietate 

implică asigurarea şi administrarea proprietăţii şi a grupului de proprietăţi (adică 

muncă administrativă, întreţinere, lucrări operative, catering şi altele) din cadrul 

unei organizaţii. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să întreţină înregistrările 

proprietăţii, să aibă grijă de întreţinerea şi de reparaţiile clădirii - să ţină inventarul 

fizic al proprietăţii, să calculeze şi să adune valoarea proprietăţii, să compare 

cifrele existente cu cele din contabilitate, să constate inventarul discrepanţelor, să 

administreze munca comitetului de inventariere - să facă calcule (de exemplu de 

chirii, de plăţi pentru folosirea apartamentelor sau a spaţiilor comerciale etc.) pe 

baza formulelor, reglementărilor şi metodologiilor - să pregătească şi să semneze 

contracte de afaceri cu privire la administrarea bunurilor - să pregătească 

documente administrative (de exemplu pentru călătorii de afaceri în străinătate, 

sponsorizări etc.). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

birouri sau spaţii similare, unde mediul de lucru este destul de confortabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Acestea includ tehnologia 

computerizată, telefonul, faxul şi comunicarea verbală. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii medii, ideal în domeniul 

economic. Aveţi nevoie de precizie, încredere, şi să fiţi capabil să lucraţi 

sistematic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Agent asigurări / broker 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria implică crearea şi administrarea unei 

reţele de deţinători de asigurări şi de a-i asigura pe aceştia împotriva riscurilor, de a 

le plăti despăgubiri şi de a emite acoperiri în poliţele de asigurare, conform 

politicilor societăţilor de asigurări. Uneori, în special în companiile mari de 

asigurări, aceste trei funcţii sunt îndeplinite de diferiţi angajaţi, alteori, în 

companiile mici de asigurări, acestea sunt îndeplinite de o singură persoană. 

Agentul de vânzare a asigurării este fie angajat de o companie de asigurări fie 

poate lucra în calitate de colaborator extern (ca agent de vânzări), care 

contactează clientul şi încheie un contract cu acesta, de regulă în timpul său liber, 

pe lângă locul de muncă principal pe care-l are, şi este plătit de compania de 

asigurări în funcţie de numărul de contracte încheiate cu clienţii. Un agent de 

obicei este subordonat directorului de vânzări - angajat al companiei de 

asigurare, care este de asemenea responsabil pentru subordonaţii lui. Dacă 

lucrează independent, un astfel de agent poate forma propriul grup profesional, 

care este cunoscut sub denumirea de broker de asigurare (intermediar), care dă 

sfaturi relativ independente, deşi îşi câştigă existenţa din comenzile de la 

companiile de asigurări, deşi, în acest caz, nu de la toate organizaţiile. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile agentului de vânzări asigurări includ: 

- să dea informaţii, să discute condiţiile şi să încheie orice fel de contracte cu 
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clienţii, pentru evenimentele asigurate - să pună la dispoziţie informaţii despre 

client dacă este necesar pentru a determina cuantumul poliţei de asigurare. 

Colectorul are următoarele obligaţii: să colecteze banii de la clienţi, să se asigure 

că persoanele asigurate au primit despăgubirile. Persoana care întocmeşte 

documentaţia acceptă propuneri pentru contracte de asigurări de la conducerea de 

asigurări vânzări, de la agenţi sau de la brokeri, verifică dacă actele sunt corect 

completate, evaluează anumiţi factori de risc (de exemplu starea proastă de 

sănătate a unui asigurat, riscul de şomaj etc.) - emite contracte de asigurare 

completate - poate oferi cote de cost pentru premii la contractele de asigurare - ţine 

corespondenţa cu persoana asigurată - negociază cu reclamanţii - administrează 

achiziţionarea şi conduce compania de asigurări şi anumite secţii din cadrul 

acesteia - poate presta şi muncă de consiliere şi de supraveghere a activităţilor, de 

predare de cursuri pentru noii angajaţi. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

birouri, în săli de conferinţă sau acasă sau la sediul clienţilor. Mediul de lucru 

prezintă puţine motive de disconfort, deşi agenţii de vânzări asigurări pot lucra la 

ore nepotrivite şi pot petrece timp considerabil călătorind departe de casă, în unele 

cazuri. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În primul rând tehnologia 

computerizată şi echipamentul uzual de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate, sau studii 

superioare, sau studii medii cu diplomă de bacalaureat, care trebuie neapărat 

suplimentate cu un curs de specializare în domeniu sau de calificare la locul de 

muncă într-o societate de asigurări, să aveţi abilitatea de a negocia cu oamenii, să 

aveţi o ţinută şi o prezentare manierate, precizie, să fiţi capabil să lucraţi cu cifrele, 

capabil să învăţaţi rapid. Rolul agenţilor presupune un anumit grad de convingere a 

clientului precum şi o personalitate comunicativă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Agent brevete 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Agentul de brevete oferă consiliere şi ajutor 

celor care cer înregistrarea brevetelor şi a invenţiilor lor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să examineze schiţele, 

specificaţiile, mostrele de produse pentru a înţelege principiile fundamentale pe 

care se bazează invenţia; să dea sfaturi cu privire la brevete, mărci şi să ajute la 

depunerea cererilor de înregistrare; să studieze legile în vigoare cu privire la 

acordarea brevetelor şi modul în care se aplică la produse compatibile sau similare; 

să elaboreze cereri pentru un brevet nou, conform prevederilor legale. În funcţie de 
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specific, agenţii pot fi specializaţi deoarece există chestiuni foarte complicate în 

acest domeniu. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri particulare sau 

publice în condiţii normale de lucru. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se lucrează cu computere, cu 

registre tehnice şi cu programe de stocare a informaţiilor confidenţiale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii superioare, să aveţi o 

diplomă de absolvent de facultate de inginerie, ştiinţă, sau tehnică. Dezvoltarea 

carierei poate implica specializarea într-un domeniu specific al invenţiilor. 

Trebuie să fiţi o persoană ordonată şi meticuloasă, să aveţi o memorie bună. Toate 

documentele pe care le folosiţi trebuie citite cu atenţie, pentru ca agentul să poată 

detecta plagiatul, falsul sau duplicarea patentelor. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Agent bunuri imobiliare 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Agentul de bunuri imobiliare este persoana 

care cumpără, vinde sau închiriază case, apartamente, terenuri sau alte bunuri 

imobiliare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să cumpere, să vândă, să 

închirieze terenuri sau clădiri, să încheie contracte la transferul drepturilor de 

proprietate, să obţină un profit pentru el însuşi şi/sau pentru societatea sau clienţii 

săi. Să monitorizeze preţurile de la proprietăţi, să verifice starea de fapt a 

proprietăţii ce urmează a fi achiziţionată. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri sau spaţii 

similare sau în săli de întrunire, precum şi în aer liber, în timpul inspecţiilor 

proprietăţilor sau terenurilor în discuţie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia computerizată şi alte 

ustensile de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau o facultate sau o 

universitate. Aveţi nevoie de asemenea de abilitatea de a negocia cu oamenii, să 

aveţi o manieră şi o ţinută elegantă şi să aveţi un simţ dezvoltat al afacerii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Agent de angajări 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Obligaţia unui astfel de agent este de a găsi 

locuri de muncă corespunzătoare pentru cei care caută de lucru şi lucrători 

corespunzători pentru companii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să cunoască posibilităţile de 

ocupare a forţei de munco din regiunea respectivă. Să ţină evidenţa persoanelor 

interesate de găsirea unui loc de muncă şi a angajatorilor şi locurilor vacante. 

Scopul meseriei este de a găsi locuri de muncă corespunzătoare atât pentru angajat, 

cât şi pentru angajator. Să instruiască solicitanţii de locuri de muncă cu privire la 

drepturile şi obligaţiile lor. Poate fi angajat la camera de muncă, sau de o companie 

sau agenţie independentă de plasare a forţei de muncă. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri unde mediul de 

lucru nu prezintă probleme. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere, telefoane şi alte 

echipamente de comunicaţie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat cel puţin liceul, să abordaţi 

munca sistematic, să puteţi lucra cu oamenii, să fiţi un bun ascultător în faţa 

problemelor altora. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Agent de asigurări 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Agentul de asigurări este o persoană care 

face muncă administrativă şi de birou în diferite departamente ale unei societăţi de 

asigurări. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: responsabilitate pentru 

coordonarea anumitor activităţi din cadrul companiei de asigurări, să traseze 

sarcini interne pentru semnarea contractelor de asigurare, să răspundă de 

gestionarea unui anumit grup de clienţi şi de contractele de asigurări ale acestora, 

sau de plata compensaţiilor etc. Acesta cooperează cu persoanele care au depus 

plângere, cu cei care au semnat poliţa de asigurare, cu statisticienii şi cu alte 

persoane din compania de asigurări. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

birouri sau camere de consiliu, unde nu există probleme din punct de vedere al 

mediului de muncă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În primul rând tehnologia 

computerizată şi echipamentul de birou uzual. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală economică, sau studii 

superioare, să aveţi o manieră sistematică de lucru, o judecată bună, să ştiţi cum să 

vă purtaţi cu oamenii, abilitate pentru învăţat. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Agent de pariuri 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Agentul de pariuri stabileşte pariurile şi 

primeşte şi plăteşte contravaloarea pariurilor ca rezultat al pariurilor sportive şi a 

altor evenimente. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să stabilească riscurile, să 

hotărască cotele de pariuri, să refuze sau să accepte pariuri; să pregătească liste cu 

cote aproximative de pariuri; să explice şi să interpreteze regulile de pariu. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În general în cadrul 

agenţiilor de pariuri, dar uneori şi la curse de cai şi la alte evenimente sportive. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologie informatizată, 

televizor, telefon, fax, eventual şi alt echipament de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, să aveţi pregătire în 

domeniu şi să cunoaşteţi tehnologia folosită la pariuri, să puteţi comunica uşor cu 

oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Agent de pază 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui agent de pază este aceea de a 

proteja proprietatea şi persoanele. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile sunt după cum urmează - să 

monitorizeze intrarea sau ieşirea unei clădiri, astfel încât să împiedice persoanele 

neautorizate să intre în clădire şi să oprească pe oricine scoate afară bunurile 

organizaţiei respective fără autorizaţie. Mai poate fi însărcinat cu paza altor clădiri, 

a autovehiculelor sau a altor echipamente, să facă inspecţia regulată a clădirilor şi 

facilităţilor şi să le protejeze împotriva furtului, avariei, dezastrelor naturale etc. - 

să păzească intrarea personalului şi a vehiculelor organizaţiilor păzite şi a altor 

clădiri - să înregistreze şi să identifice persoanele care intră în clădire precum şi 

bunurile şi articolele aduse în clădire - să verifice documentele maşinilor care vin 

şi ale altor mijloace de transport - să verifice şi să inspecteze bagajele persoanelor 

care trec pe acolo - să opereze sistemul de securitate electronic, sistemul de alarmă 

şi de combatere a incendiilor - să verifice dacă barierele mecanice sunt defecte - 

dacă se produc incendii sau alte dezastre, ia primele măsuri pentru prevenirea 

accidentelor şi a avariilor până la sosirea pompierilor, poliţiei şi a altor organe în 
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drept - înregistrează pe perioada serviciului său orice evenimente neobişnuite - 

escortează oameni, în calitate de agent de pază înarmat, îi protejează de eventuale 

atacuri - pune la dispoziţie escortă înarmată pentru bunurile în tranzit, le protejează 

împotriva eventualelor furturi. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? La porţile de acces ale 

clădirilor, în spaţii interioare sau exterioare ale clădirilor pe care le păzesc, în 

autovehicule (în cazul bodyguard-ului) precum şi în alte spaţii unde paza se 

impune permanent pentru protecţia unei anumite persoane. Munca implică lucrul în 

schimburi, în condiţii de vreme schimbătoare şi uneori chiar pericol. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? De exemplu un monitor care 

prezintă clădirea păzită, o lanternă, o staţie de emisie, sau un câine de patrulare şi o 

ramă de foc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Agenţiile de pază îşi impun fiecare condiţiile 

lor (printre acestea se numără să fiţi absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat) 

iar solicitanţii acestui post sunt supuşi de obicei testelor şi examinărilor 

psihologice. Solicitanţii trebuie să fie persoane de încredere, disciplinate, să 

reacţioneze rapid şi să aibă o minte agilă, să fie apţi să improvizeze, să aibă o bună 

memorie, să fie apţi fizic şi psihic şi să aibă aptitudini în acest sens. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Această muncă poate fi extrem de solicitantă din punct de vedere fizic. 

 

 

Agentul charter / broker de nave  
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Agentul charter are sarcina de a facilita 

contactul între proprietarii de marfă şi proprietarii de navă cu scopul de a 

transporta mărfurile pe calea apei. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să preia comenzile de 

încărcături şi tonaje ale vaselor - să contacteze partenerii pentru a aranja transportul 

- să monitorizeze încărcarea şi descărcarea mărfii - să preia taxe şi comisioane - să 

ţină corespondenţa de afaceri. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri şi în aer liber – 

în porturi, docuri, în oraşe şi în alte localităţi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament de birou, tehnologie 

de comunicaţie – e-mail, telefon etc., cărţi de referinţă, cataloage, reguli şi 

reglementări, liste de preţuri şi alte documente. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul cu diplomă de 

bacalaureat, sau să aveţi studii în domeniul marketing sau economic. Să fiţi 

ingenios, flexibil, să aveţi reacţii rapide, aptitudini pentru comunicare, abilitate de 

a negocia, comportament de om de afaceri, fler pentru comerţ, toate sunt 

caracteristici personale importante. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Agentul distribuitor bilete transport aerian 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Funcţionarul de trafic aerian sau agentul 

distribuitor de bilete este persoana care răspunde de biletele de călătorie şi de alte 

proceduri legate de zbor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă rezervări de bilete; să 

anuleze bilete de călătorie; să informeze pasagerii despre întârzierile zborurilor; să 

informeze pasagerii despre schimbările de avion pe care trebuie să le efectueze pe 

parcursului călătoriei. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri şi în general în 

camere sau săli din incinta aeroportului. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Telefon, computer şi alt 

echipament de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală secundară, să fi 

terminat un curs de calificare pentru funcţionari care lucrează pe liniile aeriene. 

Funcţionarul trebuie să fie plăcut, răbdător, să ştie să comunice cu oamenii. Să 

cunoască limbi străine bine. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Agronom 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Datoria unui agronom este de a se ocupa cu 

creşterea plantelor în societăţile şi cooperativele agricole. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Principalele îndatoriri sunt - determinarea 

proceselor tehnologice la plantarea culturilor, în cultivarea seminţelor, la cultivarea 

legumelor, fructelor, în viticultură precum şi promovarea acestora - administrarea 

şi modificarea proceselor agrotehnice şi a proceselor de muncă în producerea 

plantelor - determinarea modalităţilor de cultivare a recoltelor pe diferite parcele de 

pământ având în vedere condiţiile respective de sol - luarea de decizii cu privire la 

arătură şi însămânţare, asigurarea de îngrăşăminte şi protecţia plantelor conform 

programelor aprobate de însămânţare şi de arătură - alegerea şi procurarea de 

seminţe, de fertilizatori şi de alte materiale - programarea însămânţărilor şi 

arăturilor precum şi întocmirea de planuri de producţie în conformitate cu cerinţele 

consumatorilor, primirea de comenzi, dezvoltarea pieţei şi întocmirea planurilor 

pentru producţia animală - administrarea şi reglementarea exploatării resurselor 
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terenului - întocmirea de analize şi de teste de laborator pentru pământul agricol şi 

amenajarea terenului - determinarea de procese de fertilizare - întocmirea planului 

de producţie pentru plantele de cultură - înregistrarea documentelor operative - 

asigurarea coordonării cu producţia de animale. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară 

parţial într-un birou sau într-un spaţiu de lucru similar şi parţial în aer liber, unde 

sunt luate în calcul condiţii de vreme variate şi chiar extreme. În sezonul cel mai 

aglomerat de lucrări agricole, ca de exemplu în perioada de recoltare din vară şi de 

asemenea în timpul primăverii, trebuie să fiţi capabili să lucraţi peste program sau 

în zilele libere de la sfârşitul săptămânii.  

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În primul rând diferite vehicule 

de transport, tehnologie computerizată, telefon şi discuţii libere. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs la o universitate cu 

profil agricol. Aveţi nevoie de asemenea de abilităţi de administrare, abilitate de 

muncă în echipă şi mai presus de toate, o atitudine pozitivă de a lucra pe teren. 

Agronomii sunt de obicei angajaţi în cooperativele agricole, dar şi în fermele 

private cu puţini angajaţi, lucru din ce în ce mai obişnuit în zilele noastre. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Ajutor de şofer 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de ajutor de şofer este aceea de a-l 

ajuta pe şoferul de camion, în special de a ajuta şoferii în timpul încărcărilor şi 

descărcărilor bunurilor transportate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să încarce şi să descarce 

camioanele, în special mărfurile individuale (buşteni, panouri, tubulaturi etc.), să 

descarce marfa vrac (nisip, pietriş etc.), să descarce bunurile în saci (amestec uscat 

de mortar, amestec uscat de beton, pământ, cartofi etc.) şi mărfuri puse în navete 

(produse de panificaţie şi produse lactate, bere etc.) sau bunurile care sunt în 

ambalajul lor original (echipamente şi maşini, mobilier etc.), folosind ustensile 

mecanizate şi propriile mâini pentru aşezarea mărfurilor pe paleţi (cărămizi, ţigle 

de acoperiş, baloturi etc.) - să asigure siguranţa metodelor de încărcat, prin care 

marfa încărcată va fi fixată în aşa fel încât să nu se mişte sau să cadă din camion în 

timpul transportului - să semnalizeze şoferul (exemplu la mersul în marşarier, în 

spaţii strâmte etc.) - să îndepărteze gheaţa, zăpada, noroiul sau deşeurile rămase 

din camion. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În special în interiorul 

camioanelor, la locurile de încărcare şi de descărcare. Contactul cu deşeuri de tot 

felul, eventual cu substanţe chimice şi lucrul în condiţii de vreme schimbătoare, 

toate sunt inevitabile. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În primul rând lopeţi, stivuitoare, 

rampe, echipamente de transport, paleţi etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? În primul rând aveţi nevoie de condiţie fizică 

bună, agilitate, abilitate de lucru în echipă, posibilitate de a răspunde rapid în 

anumite situaţii. La muncă, antrenamentul este suficient. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Munca vă poate solicita fizic. 

 

 

Ajutor de tipograf 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Ajutorul de tipograf execută operaţii 

auxiliare în procesul de tipărire. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să transporte baloturi şi role 

de hârtie, să scoată materialele tipărite finite din presă, să insereze matriţele, să 

cureţe presele din tipografie şi maşinile şi să execute alte lucrări manuale simple. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În atelier unde se tipăresc 

materiale, unde mediul este murdar şi există posibilitatea de expunere la substanţe 

chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ustensile manuale, cărucioare, 

posibil maşini de ridicat, unelte şi echipamente de curăţat etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare la locul de muncă sau curs 

de calificare în domeniu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Analist / cercetător operativ 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Analistul / cercetătorul operativ prestează 

servicii pentru conducere prin analiza structurii unei întreprinderi sau a unei părţi 

din întreprindere; face propuneri pentru introducerea, administrarea şi adaptarea 

schimbărilor şi evoluţiilor care duc la o mai mare eficacitate. Printre alte funcţii 

înrudite se numără funcţionarul organizatoric şi de metode, analistul de dezvoltare 

organizatorică, analistul firmei etc. Cei care sunt specializaţi mai strict în 

observarea şi analiza eficienţei şi eficacităţii proceselor de producţie sunt cunoscuţi 

sub numele de funcţionari de studiu al muncii sau ingineri de studiu al muncii. Pot 

fi persoane fizice autorizate care lucrează în calitate de consultanţi din afara unei 

organizaţii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să analizeze structura unei 

întreprinderi, fluxul de informaţii, operaţiunile tehnologice, activităţile comerciale, 
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fluxul de încasări şi resursele financiare, să facă rapoarte, să facă propuneri de 

activităţi optime şi afaceri şi resurse optime. Poate studia şi analiza munca unui 

anumit grup de angajaţi din cadrul întreprinderii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri sau spaţii 

similare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi echipament de 

birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau o universitate, să fiţi 

obişnuit cu afaceri în administrare şi cu subiectele conexe, să aveţi abilitate de 

lucru sistematic, să puteţi negocia cu oamenii şi să gândiţi analitic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră.  

 

 

Analist financiar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Analistul financiar supraveghează şi 

evaluează piaţa financiară valutară, acţiunile şi părţile sociale, bonurile de 

trezorerie etc. şi recomandă cumpărarea sau vinderea acestora. Unii analişti 

financiari lucrează ca agenţi de bursă, alţii lucrează în companii de investiţii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să monitorizeze şi să evalueze 

evoluţia şi realizările conducerii în parteneriatul de afaceri şi în alte întreprinderi 

importante, să examineze rapoartele lor anuale şi declaraţiile de venituri şi 

cheltuieli, să evalueze riscurile, să estimeze profiturile şi pierderile diferitelor 

investiţii sau ale altor tranzacţii comerciale. Să monitorizeze şi să evalueze politica 

financiară din propria organizaţie, să detecteze cauzele fluctuaţiilor în rezultatele 

economice ale organizaţiei şi să facă recomandări financiare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri, adesea în 

bănci şi companii comerciale. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi alte echipamente de 

birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate în domeniul 

economic, să abordaţi munca metodic, să aveţi abilitatea de a judeca corect 

problemele financiare şi economice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Anchetator penal 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Anchetatorul penal este specialist în 

investigaţiile legale penale. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă cercetări la locul 

crimei (pentru colectarea de probe), să investigheze circumstanţele unei morţi 

violente care nu se datorează unor cauze naturale, să reconstituie crima, să ia 

decizii cu privire la vinovăţia unei persoane sau implicarea ei parţială într-o crimă, 

să colaboreze cu medicii legişti în stabilirea cauzelor morţii, să scrie rapoarte şi să 

interpreteze probele găsite. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri şi la locul 

crimelor. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Microscop, pudră reflectorizantă, 

perii, automobil, computer, maşină de multiplicat. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Aveţi nevoie de studii superioare (de exemplu, 

diplomă de licenţă în drept), să aveţi capacitatea să răspundeţi la apelurile de 

urgenţă, să aveţi răbdare, intuiţie, înţelegere, capacitatea de a lucra în echipă cu alţi 

experţi. În unele ţări această ocupaţie poate fi exercitată de ofiţerii de poliţie sau 

detectivii care fac parte din forţele de poliţie şi sunt desemnaţi să lucreze în echipă 

pentru diferite tipuri de investigaţii. În acest caz aveţi nevoie de studii mai generale 

în domeniul activităţii poliţiei pentru a fi promovat în această funcţie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Angajat în transporturi poştale 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Angajatul de la transporturile poştale 

răspunde de sortarea şi manipularea trimiterilor poştale. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să sorteze corespondenţa în 

conformitate cu anumite criterii, să pregătească documentele de transport, să 

manipuleze, să încarce şi să descarce sacii poştali şi cărucioarele cu colete. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În clădiri poştale, în 

special în camerele de sortare a corespondenţei sau pe traseul către maşinile de 

poştă. În unele cazuri, munca este solicitantă fizic şi se desfăşoară în condiţii de 

vreme schimbătoare. Se lucrează în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Saci poştali, cărucioare, coşuri şi 

alte echipamente pentru scrisori şi colete, maşini poştale folosite la transportul 

acestora. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi aptitudini pentru calcule matematice şi să abordaţi munca sistematic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Angajat la poştă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Angajatul de la poştă prestează diverse 

munci obişnuite şi administrative în cadrul poştei în afara ghişeelor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să sorteze corespondenţa 

sosită prin poştă şi să o pregătească în continuare pentru distribuţie, să transfere 

mandate poştale, să facă încasările sau plăţile către poştaşii de teren, să lucreze la 

centrele de colectare etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birourile din spatele 

ghişeelor oficiilor poştale. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Pixuri, ştampile şi documente de 

poştă. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să abordaţi munca sistematic şi să aveţi înclinaţii pentru lucrul cu cifrele. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Antropolog 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Antropologul studiază originile, dezvoltarea 

şi funcţionarea societăţilor şi culturilor umane, precum şi evoluţia omenirii, 

caracteristicile fizice în schimbare şi distribuţia geografică a populaţiei. Rezultatele 

muncii unui antropolog sunt folosite în domenii ca medicina, criminologia, 

arheologia, muzeologia ,dar şi în activitatea industrială şi socială. Antropologii 

fizici examinează diferenţele fizice dintre oameni, originile şi dezvoltarea 

populaţiilor umane ca indivizi biologici. Aceştia sunt cunoscuţi şi sub denumirea 

de antropometri sau antropologi medicali; antropologii sociali se concentrează 

asupra factorilor culturali şi sociali, adună şi analizează date cu privire la 

obiceiurile şi obiectele sociale. Unii se concentrează pe studiul limbii şi culturii, 

fiind cunoscuţi sub numele de antropologi lingvistici, alţii îşi îndreaptă studiile spre 

domenii psihologice (relaţiile dintre psihologia individului şi cultură), sau aplică 

tehnicile antropologice la studiul societăţilor urbane actuale şi la relaţiile inter-

umane. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Varietatea structurii corporale a oamenilor îşi are 

propriile legi, care depind şi de condiţiile externe ale modulului de viaţă al 

oamenilor şi al strămoşilor acestora. Pe baza analizelor materialelor biologice de 

origine umană (oase, păr, ţesuturi), antropologul determină în ce stadiu de 

dezvoltare biologică erau oamenii care au locuit pe un anumit teritoriu şi au trăit 

într-o anumită perioadă istorică. Antropologia biologică face parte din ştiinţele 
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naturale; antropologia culturală şi etnică, pe de altă parte, se apropie de arheologie, 

dar şi de sociologie, psihologie şi medicină. Antropologia socială aplică datele şi 

tehnicile în rezolvarea problemelor sociale actuale, cum sunt problemele relaţiilor 

etnice, trans-culturale sau industriale, educaţie sau sănătate publică. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Fie ca muncă de teren, 

uneori implicând deplasări pe perioade lungi departe de casă, fie în universităţi, în 

institute publice sau în laboratoare de cercetare ştiinţifică. 

Antropologii pot avea o serie de oportunităţi ocupaţionale, în funcţie de 

specializarea lor, în domeniul serviciilor de sănătate, în practica criminalistică, la 

diferite instituţii de cercetare ştiinţifică (cercetare arheologică, cercetare etnică şi 

culturală, precum şi în alte instituţii care fac cercetare în biologie şi cultură, în 

relaţii sociale dintre oameni), în muzeologie, în centre de antrenament sportiv şi 

aşa mai departe. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumente de antropometrie, 

echipamente de diagnostic, tehnologie informatică, metode şi echipamente 

morfologice, biochimice, fizice şi biofizice. Folosesc şi ustensile de birotică şi de 

instrumente de comunicaţie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii universitare în domeniul 

biologiei la Facultatea de Ştiinţe, cu specializare în antropologie, sau să fi terminat 

un curs specific cu specializare în antropologie sau antropologie socială. 

Calificările pentru cercetare sunt asigurate de asemenea dacă aveţi o diplomă de 

doctor. Munca de antropolog este extrem de solicitantă din punct de vedere 

intelectual - se pune accentul pe creativitate independentă, pe calităţile de 

comunicare (verbală şi scrisă). În funcţie de cerinţele postului, sunt necesare putere 

de concentrare, răbdare, precizie, simţ pentru detaliu etc. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Apicultor 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Crescătorul de albine are grijă de coloniile de 

albine şi colectează mierea şi alte produse ale acestora. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să întreţină colonia de albine, 

să se asigure că aceasta sunt în stare bună, să înmulţească şi să combine coloniile, 

să înlocuiască matca din colonia de albine la nevoie. Să colecteze mierea, să 

extragă lăptişor de matcă, venin de albină şi alte produse. Să execute servicii de 

polenizare pentru livezi şi pentru alte culturi. Poate să crească colonii de albine 

pentru a le vinde altora. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În general în aer liber, la 

stupii de albine. Contactul cu albinele, cu condiţii de vreme schimbătoare, uneori 
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cu substanţe chimice, toate sunt inevitabile. De notat faptul că există oameni care 

sunt extrem de alergici la înţepătura de albine. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Stupi, inclusiv rame pentru faguri, 

unelte manuale, lampă de fum pentru calmarea albinelor când se lucrează la stupi. 

Se pot folosi şi substanţe chimice în cazul în care stupul este infectat de o boală. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu, răbdare şi 

abilitatea de a reacţiona rapid în situaţii critice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. De notat faptul că unii oameni sunt extrem de alergici la înţepăturile de 

albine. 

 

 

Arbitru 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Arbitrul este persoana care arbitrează în 

competiţii sportive şi aplică regulile jocului respectiv. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să asigure aplicarea corectă a 

regulilor la un eveniment sportiv; să acţioneze ca arbitru final impunând sancţiuni 

acolo unde este necesar, să aprecieze cât de grav s-au încălcat regulile de joc. Să 

urmărească întregul joc cu atenţie la fiecare neregularitate; să ţină cronometrul şi să 

stabilească întreruperea jocului; să hotărască cu cât timp poate fi prelungit jocul 

când un incident a obstrucţionat desfăşurarea normală a competiţiei - dacă sportul 

respectiv are reguli referitoare la durata jocului. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

costum special de arbitru, diferit de al celorlalţi jucători. Vă puteţi confrunta cu 

ostilităţi din partea jucătorilor şi a publicului care poate să nu fie de acord cu 

deciziile dumneavoastră. Se lucrează de obicei în aer liber, în condiţii de vreme 

schimbătoare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Fluier, semnale vizuale, steaguri, 

cartonaşe galbene şi roşii, fişe de scor etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Aveţi nevoie de un nivel de educaţie care să vă 

permită să vă exprimaţi corespunzător şi de o cunoaştere aprofundată a regulilor 

jocului. Arbitrii cu mai multă experienţă pot deveni arbitri internaţionali sau 

preşedinţi ai unei confederaţii sportive. 

Trebuie să fiţi o persoană inteligentă, hotărâtă, fără să fiţi uşor influenţabilă, să 

faceţi faţă criticilor, şi să ştiţi să vă exercitaţi autoritatea. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Arheolog 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca arheologului este de a examina 

trecutul omenirii în baza relicvelor descoperite precum şi conservarea acestora. Un 

arheolog este de obicei un membru sau un conducător al unei echipe care face 

cercetări arheologice. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ - pregătirea rapoartelor 

arheologice şi de cercetare, inclusiv studii ale cunoştinţelor existente pentru 

respectiva perioadă istorică şi cu privire la localitatea care urmează a fi examinată, 

precum şi cu privire la materialele necesare, la tehnologia şi la echipa de lucru - 

organizarea lucrărilor de excavaţie necesare - examinează structurile, subiectele, 

rămăşiţele umane etc. din obiectele şi spaţiul de excavare, caută relicve, curăţă şi 

identifică aceste descoperiri - fotografiază structurile descoperite, obiectele şi alte 

relicve, le înscrie într-un catalog - întocmeşte hărţi şi scheme cu obiectele 

descoperite - conservă obiectele şi alte relicve la locul de descoperire - întocmeşte 

documente detaliate şi evaluează rezultatele cercetării - asigură protecţia, 

conservarea şi prezervarea şantierelor arheologice precum şi a rezultatelor 

cercetării arheologice pe perioada procedurilor de construcţie şi organizare a 

şantierelor - asigură expertiza arheologică independentă a zonei pentru luarea 

deciziilor de către autorităţile locale sau centrale - creează, se îngrijeşte cu 

profesionalism, procesează şi conservă din punct de vedere ştiinţific colecţiile 

arheologice. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Locul de muncă este în 

cea mai mare parte în aer liber, pe şantiere arheologice unde este praf, precum şi 

condiţii de vreme schimbătoare. Munca presupune depărtarea de casă pe perioade 

lungi de timp şi departe de lucrurile în general accesibile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Munca se desfăşoară folosind de 

exemplu diferite instrumente de săpare şi curăţare a obiectelor descoperite, 

instrumente de desen, un aparat de fotografiat, un calculator etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate cu profil de 

arheologie sau istorie, abilitatea de a lucra în echipă, abilitate de organizator, 

dorinţă de a învăţa continuu, şi, mai presus de toate, un interes profund pentru 

istorie şi pentru culturile vechi. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Arhitect 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui arhitect constă în desenarea de 

planuri pentru construirea sau reconstruirea de clădiri, începând cu clădiri 
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rezidenţiale mari până la design interior pentru casele particulare. Un arhitect poate 

fi liber profesionist sau angajat al unei firme sau agenţii de construcţii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Munca constă în proiectarea clădirilor, în 

principal ale celor de reşedinţă şi a celor publice (şcoli, teatre, birouri etc.) precum 

şi a facilităţilor industriale şi agricole, muncă de proiectare pentru restaurarea 

clădirilor istorice şi conservarea moştenirii culturale, design pentru interioarele 

diferitelor clădiri inclusiv pentru expoziţii, activităţi asociate cu procedurile de 

obţinere a autorizaţiilor de construcţie. Munca constă şi în negocieri la toate 

nivelele guvernamentale şi cu instituţiile şi autorităţile locale. Arhitecţii evaluează 

de asemenea şi soluţii de design arhitectural în domeniul proiectării şi al planurilor 

arhitecturale, oferă consultanţă cu privire la stilurile de construcţie adecvate şi fac 

muncă de cercetare precum şi de predare în domeniul arhitecturii şi al planificării 

mediului de construcţie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se face în 

principal în ateliere sau birouri, în condiţii confortabile, deşi este necesar uneori să 

vizitaţi şi şantierele de construcţie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai frecvent folosite sunt 

instrumentele de scris şi de desen precum şi tehnologia computerizată. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? De o diplomă universitară în specialitatea 

arhitectură precum şi de creativitate şi inventivitate, simţ estetic, imaginaţie 

spaţială şi (bineînţeles) abilitatea de a învăţa. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Arhitect de scenă / teatru 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Arhitectul de scenă elaborează proiectul 

pentru decorurile scenei la teatru, la spectacole muzicale sau la filme, creează 

costume, decoruri de scenă, incluzând toate detaliile tehnice necesare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să întocmească desene şi 

schiţe pentru costume şi decoruri etc., să selecteze materialele şi obiectele 

necesare. Munca se bazează pe scenariu şi pe piesa, muzicalul sau filmul pus în 

scenă de regizor. Arhitectul de scenă cooperează cu electricianul şi cu atelierul 

unde se execută proiectele sale. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? De obicei în studiouri de 

teatru şi film. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumente de scris şi de desenat, 

tehnologie informatizată. Uneori machete la scară mică. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate cu profil artistic şi 

să aveţi talent de creator. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Arhitect peisagist 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Arhitectul peisagist pregăteşte proiectul 

arhitectural pentru grădini, parcuri, livezi, acostamente de autostradă şi alte zone 

similare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să proiecteze diferite structuri 

de grădini, de obiecte decorative şi utilitare, să stabilească locul de plantare al 

arbuştilor decorativi şi al florilor, conceptul general al unei grădini sau parc. 

Arhitectul peisagist selectează, de asemenea, materialele şi plantele adecvate şi 

face cerere pentru achiziţionarea acestora. Calculează costurile proiectului şi 

propunerilor şi uneori supervizează aplicarea. Pe lângă elaborarea proiectelor 

complete, oferă servicii de consultanţă pentru cei care renovează singuri grădini, 

parcuri şi livezi. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Atât în atelier cât şi în 

grădini şi parcuri şi în alte locuri unde este nevoie de amenajarea peisajului. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatizată şi alte 

echipamente de birou precum şi ustensile de proiectare şi desen. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate, să aveţi atitudine 

creatoare, simţ estetic şi să fiţi comunicativ. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Arhitect urbanist 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Arhitectul urbanist elaborează concepţia 

modului în care poate fi construit sau conservat un oraş sau altă suprafaţă de teren, 

pentru a sprijini politicile mai generale de planificare şi de utilizare a serviciilor şi 

transportului public. Oportunităţi ocupaţionale există în organizaţii de planificare, 

în departamente de construcţii, în institute de cercetare, în administraţia de stat şi 

locală, în companii de construcţii. Urbaniştii cu diplomă pot să înfiinţeze şi o firmă 

proprie, după ce au obţinut recunoaşterea oficială şi profesională a drepturilor de 

liberă practică. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească proiecte de 

dezvoltare, să întocmească documentaţia de sprijin în scopul planificării şi 

documentaţia de planificare pentru zone, unităţi rezidenţiale şi teritorii mari. Să 

întocmească studii de urbanistică şi documentaţia justificativă pentru obţinerea 
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certificatului de urbanism, sau ca pregătire pentru procesul de planificare; să 

pregătească directivele şi condiţiile de planificare pentru clădiri şi complexe de 

clădiri, inclusiv modul cum vor arăta acestea. Să revadă planurile dintr-o anumită 

zonă sau de pe un şantier, să înainteze propuneri pentru obţinerea certificatului de 

urbanism, să pregătească planuri cu privire la împrejmuirea clădirilor, la zonele de 

conservare şi aşa mai departe. 

Coordonează şi monitorizează activităţile destinate asigurării de medii de calitate 

în zonele rezidenţiale. Urbaniştii dau sfaturi cu privire la dezvoltarea şi conservarea 

terenului şi dezvoltă planuri pe termen lung, pe zece ani sau mai mult, pentru 

zonele locale sau regionale, pe baza cărora se pot lua hotărâri cu privire la noile 

clădiri şi la felul cum ar trebui să arate acestea şi ce fel de servicii de transport şi de 

alte feluri trebuie să se dezvolte. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Urbaniştii lucrează de 

obicei în birouri. Mediul de lucru este curat şi bine luminat. Din când în când, pot 

vizita şantiere pentru a inspecta şi monitoriza ce se petrece acolo, sau pot merge în 

deplasări pentru documentaţii cu privire la planificare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatică, camere 

de luat vederi, cărţi, copiatoare şi alte echipamente uzuale de birou, mai ales cele 

utilizate pentru elaborarea de hărţi şi planuri. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi studii superioare în domeniul 

arhitecturii, ingineriei de structură, sau specializare în urbanistică. Aveţi nevoie de 

cunoştinţe tehnice, de imaginaţie bidimensională şi tridimensională. Să fiţi o 

persoană cu gândire creatoare şi independentă, activă, responsabilă, cu ochi format 

pentru detaliu, să aveţi răbdare şi să fiţi un bun organizator. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Arhivar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Arhivarul are datoria de a înregistra 

documente, planuri, proiecte, rapoarte, studii şi alte înscrisuri importante şi 

documente scrise în aşa numitele arhive. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să arhiveze sistematic şi să 

verifice materialele date spre arhivare, adică să fie capabil să găsească rapid 

documentele depuse în arhivă. În arhivele mari şi în locurile de depozitare a unor 

documente multiple, denumirea acestora trebuie înregistrată în cataloage, pe baza 

cărora persoanele interesate le pot împrumuta. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În biblioteci şi în arhive. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi alte echipamente de 

birou. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii superioare, să lucraţi 

sistematic şi să aveţi putere de concentrare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Armurier 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Armurierul confecţionează, reglează şi repară 

pistoale cu aer comprimat, puşti de vânătoare, pistoale sportive, armuri şi alte 

pistoale, carabine, puşti sau alte arme mici. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să confecţioneze arme mici, 

din bucăţi, să le asambleze. Să le verifice, să le regleze, să le netezească suprafeţele 

şi să le testeze. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În fabrici sau ateliere 

mici unde se lucrează în murdărie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi aparaturi, 

ustensile manuale şi alte instrumente şi substanţe pentru arme mici. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi îndemânare manuală, interes pentru arme şi să cunoaşteţi tehnologia 

armelor. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Artificier / maistru responsabil cu dinamitarea 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de responsabil cu dinamitarea este 

aceea de a puşca sau de a arunca în aer, în condiţii de siguranţă, diferite obiecte. În 

cariere şi în mine de suprafaţă o astfel de persoană este cunoscută sub numele de 

artificier. În calitate de maistru, aceştia conduc / supraveghează echipa care 

lucrează la dinamitare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să arunce în aer roca şi stâlpii, 

betonul, betonul armat şi blocurile din cărămidă, zidurile rămase şi pilonii de 

susţinere, sau să facă găuri sau implanturi, de exemplu pentru plantarea copacilor şi 

implantarea pilonilor de susţinere sau pentru drenare - să spargă pământul îngheţat 

sau materiile prime, să arunce în aer zgura de cuptor, dispersii de soluri - să 

pregătească şi să transporte materialele de dinamitare la locul de construcţii şi la 

fundaţii fără să distrugă fundaţiile, să participe la excavări pe drumuri şi căi ferate 

pentru pregătirea tranşeelor în vederea instalării conductelor de alimentare cu apă, 

de canalizare, a ţevilor de gaz, a cablurilor electrice sau de telecomunicaţii etc., să 
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lucreze la puţuri de apă de toate genurile, la lucrări de demolare a clădirilor şi la 

localuri de toate genurile şi din toate materialele (zidărie, beton, beton armat), să 

lucreze în cariere, la săpatul tunelurilor, în peşteri sau coridoare subterane, să 

arunce în aer explozivi şi torpile sub apă, al foraje şi în spaţii deschise în perioada 

prospectărilor geologice şi aşa mai departe. Aceştia operează pe maşini de forat 

pentru a săpa găuri de puşcare în rocă la construcţiile de drumuri şi de alt tip. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Pe şantierele unde se 

demolează clădiri, în mine, la case, cariere, afară etc. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În principal maşinării şi sisteme 

electronice de dinamitat. Uneori se folosesc maşini de găurit pentru dat găuri 

pentru plasat explozivi. Se foloseşte de obicei şi echipament de protecţie, cum sunt 

ochelari, antifoane şi căşti de protecţie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu 

ca artificier sau persoană care dinamitează (nu se cer studii superioare), precizie, 

încredere, viziune spaţială şi abilitate de a face calcule. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Artist (lucrător în metal) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de artist lucrător în metal este aceea 

de a lucra şi restaura obiectele de artă din metal. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să prelucreze produsele din 

metal (cuie, cârlige etc.) - să prelucreze obiectele de artă din metal de uz utilitar 

sau decorativ prin folosire de tehnici meşteşugăreşti de prelucrare a metalului şi de 

lăcătuşerie, cum sunt de exemplu, mânere de epocă, scuturi, armuri şi arme de 

epocă, grilaje ornamentale, şemineuri, scări în spirală, porţi dantelate etc. - să 

lucreze la sculpturi din metal - să restaureze obiectele de interes istoric din metal, 

în special prin tehnică de prelucrare manuală - să execute rechizite decorative şi 

decoruri pentru teatre şi filme - să trateze suprafaţa obiectelor executate sau 

restaurate, de exemplu prin acoperire cu cositor sau prin vopsire chimică. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În primul rând ateliere de 

meşteşugărie, dar şi în aer liber unde se instalează şi se restaurează obiecte de artă. 

Mediul de lucru poate implica temperaturi înalte, zgomot şi condiţii de murdărie 

sau condiţii de vreme neplăcute. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cleşti de forjă şi ciocane, 

nicovale, furnale şi vetre, prese de forjă, ciocane pneumatice, unelte de sudură, 

maşini de lucrat metalul, maşini de frezat, maşini de biguit, precum şi ustensile şi 

unelte meşteşugăreşti cum sunt pile, cleşti, fierăstraie, şi în special propriile mâini. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi pricepere de lucru manual, simţ estetic, inventivitate şi creativitate, 

înclinaţii tehnice, condiţie fizice şi imaginaţie spaţială. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Artist (prelucrare şi restaurare vitralii) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Artistul şlefuitor şi geamgiul prelucrează şi 

restaurează geamurile cu valoare artistică şi alte produse care pot fi şlefuite artistic. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă cópii şi şabloane după 

proiectele unui artist şi să le transpună în mărimea reală - să prelucreze geamuri 

pentru biserici, pentru clădiri cu valoare artistică şi pentru clădiri moderne, 

conform proiectelor unui artist sau desenelor proprii, să le fixeze în rame plumb - 

să îmbine sticla colorată şi pictată în rame de plumb şi să le asigure cu materiale de 

lipit - să facă sculpturi din sticlă şi să facă alte lucrări după proiectele unui artist - 

să facă muncă de restaurare la mozaicuri de sticlă şi vitralii pentru biserici şi 

monumente vechi. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere, studiouri, sau 

în anumite clădiri. Uneori, mediul poate presupune praf, lucrul la înălţime, în 

condiţii de vreme schimbătoare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte de tăiat cu diamant, maşini 

de tăiat, maşini manuale de găurit, de şlefuit, de alezat, anumite instrumente pentru 

încălzirea metalelor precum şi propriile mâini şi picioare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională în 

domeniu, să aveţi dexteritate manuală, sensibilitate estetică, inventivitate şi putere 

de creaţie, imaginaţie spaţială, agilitate şi condiţie fizică bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Artist de circ 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Artistul de circ este o persoană care execută 

diverse numere acrobatice. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să apară în public fie singur, 

fie cu un partener sau alături de animale (exemplu călăritul calului). Unele 

spectacole sunt făcute pe aparate de acrobaţie, de obicei la înălţime mare. Alte 

spectacole sunt prestate la sol cu diferite obiecte ajutătoare (instrumente de 

jonglerie). Toate spectacolele se bazează pe un nivel ridicat de dexteritate fizică şi 
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stăpânire psihică a artistului, adesea pe o bună coordonare cu alţi parteneri. Artistul 

îşi elaborează adesea singur numărul, îl studiază şi îl adaptează mult timp. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În circuri şi în diferite 

medii de spectacol, se lucrează în afara orelor normale de program, la înălţimi mari 

şi cu riscuri de accidente. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? De exemplu trapez, frânghii, 

plase, instrumente de jonglerie, foc, scaune şi diferite taburete etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi o constituţie fizică şi o agilitate 

excelentă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Meseria vă poate solicita fizic. 

 

 

Artist plastic / pictor / grafician 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Artistul plastic foloseşte linia şi culoarea 

pentru a reda diferite forme spaţiale în spaţiul bidimensional al operei sale de artă 

figurativă. Operele de artă pot include portrete, natură moartă, peisaje, tablouri 

istorice şi religioase şi multe altele. În esenţă, "artele frumoase" reprezintă o artă 

produsă pentru propria satisfacţie şi nu pentru că ar fi ceva funcţional sau folositor. 

Cu toate acestea, artiştii trebuie să trăiască din operele lor, deşi puţini pot trăi 

numai din această meserie, iar mulţi sunt implicaţi în munca de predare sau în alte 

domenii. Artiştii plastici de obicei sunt liber profesionişti. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Artiştii lucrează de obicei în atelierele lor 

personale. Pot face schiţe şi alte studii pentru a-şi dezvolta ideile înainte de a se 

apuca de proiectul propriu-zis, eventual studiind sau concentrându-se asupra unui 

anumit subiect sau grup de obiecte sau materiale. Execută desene, picturi şi alte 

tipuri de lucrări, în funcţie de concepţia şi ideile lor despre artă, despre semnificaţia 

şi posibilităţile ei. 

Pot fi invitaţi să colaboreze la proiecte mari (comenzi) şi munca lor poate fi 

regăsită ca parte a proiectului unui complex arhitectural sau reflectată într-un 

proiect mai amplu în cadrul unui context figurativ mai amplu. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere proprii dar 

adesea şi afară. De cele mai multe ori, artiştii plastici sunt liber profesionişti, dar 

pot lucra şi ca profesori. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Mijloace de creaţie, o gamă 

amplă de ustensile pentru desen şi pictură pornind de la cele clasice (creioane, 

peniţe, pensule culori în ulei şi pastel, hârtie, hârtie, pânză şi lemn), combinaţii de 

tehnologii noi (culori plastice sau luminescente) şi până la programe de grafică şi 

desen pe calculator (tehnologie computerizată, de film şi de televiziune etc.). 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi talent pentru artele frumoase în primul 

rând, să aveţi înclinaţii pentru desen şi pictură, simţ al spaţiului şi al detaliului, simţ 
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estetic, creativitate, să cunoaşteţi istoria artelor şi să fiţi familiarizat cu artele 

contemporane. O diplomă de absolvent al facultăţii de artă este de dorit. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Asistent / tehnician medical de laborator 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Asistenţii medicali de laborator recoltează 

probe de sânge, urină etc., de la pacienţii internaţi în spitale sau de la cei care se 

prezintă la laboratoarele medicale pentru analize. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să verifice probele de sânge, 

urină şi alte probe biologice prelevate de la pacienţi, să le testeze şi să le analizeze, 

să pregătească raportul pentru doctor sa pentru alte persoane care îl solicită. Să 

analizeze compuşii toxici. În anumite cazuri să recolteze chiar ei probe de la 

pacienţi. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În laboratoare. Contactul 

cu anumite substanţe chimice este inevitabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament normal de laborator, 

eprubete pentru analize etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, să abordaţi munca 

sistematic şi să daţi dovadă de putere de concentrare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Asistent auxiliar / lucrător în magazin 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui asistent auxiliar în cadrul unui 

magazin este de a face activităţi mai puţin solicitante în magazine şi în 

supermarket-uri. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să manipuleze cutii, lăzi şi alte 

ambalaje cu ceai, cafea, alune, cartofi etc., să le deschidă, să le trieze, să le sorteze 

- să umple rezervoarele maşinilor şi echipamentelor (cum sunt maşinile de măcinat 

cafea, maşini automate pentru cafea etc.) cu produse şi materiale - să sorteze fructe 

şi legume, să înlocuiască produsele distruse şi ingredientele nedorite din alte 

mărfuri, exemplu cafea - să taie părţile nedorite de la legume, exemplu de la varză 

- să umple containere cu alimente de diverse sortimente - să îndeplinească alte 

munci auxiliare pe perioada vânzării de produse, să pună produse pe rafturi, să facă 

muncă de catering, de exemplu să spele vase, să cureţe locul de muncă şi să 

îndeplinească alte munci manuale, inclusiv să facă operaţiuni cu aparatura de 
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bucătărie - să opereze şi să repare liniile de împachetat, să îndeplinească alte 

activităţi automate şi semiautomate. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

magazine, supermarket-uri, departamente de vânzări şi depozite. Se lucrează cu 

alimente, inclusiv cu grăsimi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se folosesc carturi şi maşini de 

ridicat, containere, cuţite, echipament de tăiat şi feliat, detergenţi, maşini de 

măcinat cafea, maşini de bucătărie etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu sau un curs de calificare, să fiţi o persoană de încredere. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Asistent de avocat / jurist 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca constă în asistarea avocaţilor şi în 

îndeplinirea unor sarcini administrative şi juridice mai simple din cadrul unei firme 

de avocatură. Un funcţionar care se ocupă cu legile / un asistent al unui avocat este 

de obicei un avocat stagiar care urmează a câştiga experienţă pentru munca lui 

viitoare în domeniul avocaturii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să răspundă la telefoanele din 

firma de avocatură, să primească şi să distribuie scrisorile sau să facă alte munci 

administrative - să fixeze întâlniri pentru audieri la tribunal, să primească clienţii - 

să încheie procese verbale la audierile de la tribunal şi la alte întruniri, să verifice 

dosarele şi protocoalele - să întocmească documentele legale uzuale (de exemplu 

contracte simple, cereri etc.) - să pregătească documentaţia specifică pentru 

audierile de la tribunal - să cerceteze circumstanţele diferitelor cazuri, să sorteze şi 

să analizeze informaţiile primite, să facă rapoarte pentru avocaţii care se ocupă de 

cazurile respective - să reprezinte avocaţii în anumite întruniri ordinare şi audieri, 

inclusiv să reprezinte clienţii în faţa tribunalelor şi a altor autorităţi pe perioada 

audierilor uzuale - să ofere consultanţă legală uzuală - să asiste avocaţii în 

planificarea bugetelor şi a altor probleme financiare din cadrul firmei de avocatură, 

să calculeze şi să negocieze onorariile cu clienţii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

birouri sau în spaţii similare precum şi în tribunale, unde mediul de lucru este 

relativ confortabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Primordial se foloseşte 

exprimarea verbală, tehnologia computerizată, telefonul, faxul. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? O diplomă de licenţă în drept, abilitate de a vă 

concentra, de a face judecăţi rapide, abilitate de improvizare, simţ al situaţiei 

existente, talent de a lucra cu oamenii, abilitate de a vă exprima corect şi la obiect, 
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o ţinută şi maniere cultivate, şi bineînţeles, să cunoaşteţi bine legile aplicabile şi 

alte norme legale. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Asistent în staţiuni balneare 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Angajatul din staţiunea balneară prestează 

servicii pentru vizitatorii staţiunii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Serviciile se referă la oferirea de asistenţă pentru 

următoarele facilităţi: solar, băi, o serie de activităţi care sunt destinate 

îmbunătăţirii condiţiei fizice etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În staţiuni balneare, în 

staţiuni cu băi, în alte locuri unde se fac aplică proceduri pentru pacienţi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Panouri de control şi diferite alte 

echipamente. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi urmat un curs de specialitate în domeniu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Asistent la domiciliu 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria unui asistent care se ocupă de 

acordarea de ajutor la domiciliu este aceea de a avea grijă de oamenii care au 

nevoie de asistenţă. Acesta / aceasta lucrează de obicei fie intern, fie ca asistent în 

cadrul unei instituţii (şi se deplasează la domiciliul bolnavului sau al oamenilor 

bătrâni, în sanatorii etc.), fie este asistentul care are grijă de copii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Asistentul intern / cel care acordă asistenţă la 

domiciliu oamenilor care au nevoie de ajutor: - ajută oamenii în vârstă sau pe cei 

handicapaţi în munca lor la domiciliu (curăţenie, pregătirea mesei, spălatul rufelor, 

călcatul rufelor, schimbatul aşternutului de pat etc.), ajută uneori la igiena 

personală a acestor oameni, îi ajută la îmbrăcat - le administrează medicamentele - 

face cumpărăturile, uneori se deplasează cu aceştia la nevoie (la poştă, la 

spălătorie, la farmacie etc.). 

Asistentul din cadrul instituţiilor, sanatoriilor, din casele de bătrâni - are grijă de 

nevoile bătrânilor, bolnavilor sau ale persoanelor handicapate (spală rufe, le 

schimbă hainele, îi ajută la igiena personală, le face ceai, uneori îi hrăneşte etc.) - 

le administrează medicamente. 
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Asistentul care are grijă de copii (angajat intern - este cunoscut şi sub numele de 

bonă) - pregăteşte mesele pentru copii, îi hrăneşte şi îi spală, le schimbă hainele, îi 

ajută să-şi schimbe hainele, schimbă scutecele bebeluşilor - se joacă cu copiii - le 

citeşte, le spune poveşti, le cântă, le recită poezii etc. - administrează medicamente 

copiilor la nevoie sau îi unge cu unguente pe piele, dacă au nevoie sau dacă acest 

lucru a fost prescris de medic - asigură protecţia copiilor, supraveghează continuu 

activităţile acestora - uneori îi plimbă. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

cea mai mare parte în camerele unde oamenii stau în pat sau la domiciliul acestora, 

dar şi în aer liber (când plimbă oameni infirmi în cărucior, când se deplasează la 

farmacii sau la magazine pentru cumpărături etc.). 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Acestea includ aragazul şi alte 

ustensile de încălzit apa, tacâmuri, mătură, aspirator, maşină de spălat, fier de 

călcat, bandaje, termometru, cărucior cu rotile etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi o atitudine pozitivă faţă de oameni, 

abilitatea de a discuta cu ei, să inspiraţi încredere, să fiţi răbdător. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Asistent semnalizări rutiere 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Asistentul cu semnalizarea drumului 

instalează şi repară indicatoarele de semnalizare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să instaleze şi să repare 

indicatoarele de semnalizare conform regulamentelor, inclusiv să asambleze 

diferite structuri folosite pentru semnalizarea drumurilor. Să vopsească zebre de 

trecere pentru pietoni, linii de separaţie şi alte tipuri de marcaje pe carosabil. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere, dar şi în aer 

liber unde contactul cu substanţele chimice este inevitabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ustensile manuale, perii, 

şabloane, pistoale de vopsit, echipamente mobile pentru trasat linii pe carosabil etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare la locul de 

muncă sau un curs de specialitate. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Asistent servicii de igienă 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Asistentul pentru servicii de igienă este un 

angajat al unui Spital de Epidemiologie şi Igienă ale cărui sarcini principale 

constau în monitorizarea nivelului curent de igienă în zona specializării acestuia, în 

funcţie de ce fel de domeniu de igienă are în subordine (igiena alimentară, igiena la 

locul de muncă, sănătatea copiilor şi a adolescenţilor, epidemiologie şi altele de 

acest gen). Sănătatea publică precum şi menţinerea condiţiilor de sănătate sunt 

preocuparea acestora. Ca o regulă, asistentul pentru servicii de igienă asistă 

doctorii la implementarea muncii lor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: Monitorizarea îndeplinirii 

reglementărilor privind controlul igienei şi controlul epidemiologic - investigaţii de 

epidemiologie la secţia de boli infecţioase - prelevarea de mostre de la spitale, de la 

cabinete medicale şi de la alte instituţii de acest gen - trimiterea mostrelor la 

laboratoare specializate - interpretarea rezultatelor testelor de laborator - evaluarea 

componentelor, facilităţilor şi chiar a uzinelor, cu privire la posibilele riscuri la 

locul de muncă - impunerea de penalizări şi alte sancţiuni - colectarea şi 

acumularea de date pentru rapoarte şi studii epidemiologice, în vederea urmăririi 

stării de sănătate a populaţiei - activităţi de consultanţă în domeniul igienei şi 

epidemiologiei - organizarea de seminare şi cursuri pentru publicul din afara celor 

implicaţi în domeniul sănătăţii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? - În funcţie de 

specializarea asistentului, locul de muncă reprezintă diferite instituţii - uneori în 

medii nefavorabile (uzine unde este necesară menţinerea igienei la locul de muncă, 

spitale sau alături de oameni cu diferite infecţii în cazul epidemiilor şi al altor 

lucruri de acest gen). 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Birourile de obicei beneficiază de 

tehnologie computerizată şi tot felul de echipamente şi tehnologii privind testarea 

şi analizele care vor fi făcute pentru aducerea la îndeplinire a acestei sarcini. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Diploma de bacalaureat şi diplome din centre 

de educaţie sanitară sunt esenţiale, plus abilitatea de a lucra cu oamenii, rapiditate 

în luarea deciziilor, specializare şi să fiţi o persoană de încredere. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Asistent servicii funerare 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Asistentul de servicii funerare este 

responsabil cu pregătirea şi organizarea de funeralii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească şi să organizeze 

funeralii, să îmbrace persoanele decedate, să facă aranjamente ornamentale, să 

întreţină crematoriile, să sape mormântul, să aşeze persoanele decedate în 

morminte sau urne (în cazul incinerărilor), să întreţină cimitirul. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În apartamentele unde 

sunt persoane decedate, la locurile unde se ţin funerarii, în cimitire şi în crematorii. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? 
De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi îndemânare pentru munci manuale şi să fiţi o persoană aptă să comunicaţi 

cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Asistent stomatologie / soră medicală stomatologie 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Asistentul stomatolog îl ajută pe medicul 

stomatolog. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească materialele 

dentare şi să prepare plombele dentare conform instrucţiunilor medicului 

stomatolog - să pregătească instrumentele stomatologice şi să le pună la dispoziţia 

doctorului stomatolog - să dezinfecteze şi să sterilizeze instrumentele medicale - să 

pregătească injecţiile pentru anestezie locală înainte de extracţii şi să facă alte 

proceduri în acest sens - să pregătească materialele pentru luarea de mulaje (pentru 

dinţi) - să facă programări pentru clienţi - să transmită amprentele dinţilor, 

radiografiile etc. tehnicianului dentar, să asigure serviciile tehnicianului dentar 

pentru respectiva clinică dentară, să facă programări pentru intervenţii chirurgicale 

pentru pacienţi în caz de nevoie în acest sens - să dea sfaturi şi îndrumări cu privire 

la igiena dentară - să presteze alte munci administrative, să ţină fişele medicale ale 

pacienţilor - să negocieze cu fondurile de asigurare de sănătate - să răspundă la 

telefon - să întreţină camera de aşteptare în ordine şi curăţenie. În unele cazuri, 

unele dintre aspectele muncii într-un cabinet stomatologic pot fi făcute de un 

angajat separat, un recepţioner. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În primul rând în 

cabinetul stomatologic unde se intră în contact cu substanţele chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În principal instrumente şi 

echipamente mici, în special pentru pregătirea materialului dentar. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de profil în domeniu şi 

să aveţi practică în domeniu ca asistent stomatolog; trebuie să aveţi răbdare, să fiţi 

o persoană de încredere şi să fiţi capabil să lucraţi cu propriile mâini. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Astronom 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Astronomul este omul de ştiinţă care observă 

stelele, cometele, meteoriţii şi alte obiecte din spaţiu, precum şi comportamentul 

sistemelor solare, al galaxiilor şi al altor fenomene care se petrec în spaţiu, le 

analizează şi evaluează datele strânse. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Cunoştinţele acumulate sunt prezentate în 

rapoarte, studii sau conferinţe. Astronomii previzionează comportamentul 

obiectelor din spaţiu pe termen scurt sau lung. Cercetările sunt făcute în paralel cu 

alte ştiinţe (matematică, fizică, geografie). Astronomii iau parte la programe 

educaţionale în astronomie, astronautică etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În observatoare şi în 

universităţi sau institute de cercetare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În principal telescoape, dar şi 

computere. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate, să aveţi atitudine 

pozitivă pentru astronomie şi abilitatea de a lucra sistematic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Atlet / sportiv 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Atletul sau sportivul care face sport şi ia 

parte în competiţii de atletism, în calitate de sportiv profesionist. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să participe la competiţii 

sportive şi atletice, să ia parte la curse şi la meciuri, la antrenamente, să facă 

exerciţii pentru menţinerea condiţiei fizice. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Pe diferite terenuri 

sportive şi de atletism, în sală şi în aer liber, pe stadioane, în cantonamente, în 

funcţie de felul sportului practicat. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament şi îmbrăcăminte 

specifică fiecărui tip de sport practicat. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi talent pentru sportul respectiv, să 

aveţi o dorinţă puternică de a fi învingător, să vă solicitaţi capacităţile sportive la 

maxim, să daţi dovadă de perseverenţă şi în primul rând să aveţi o condiţie fizică şi 

o dexteritate manuală bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Auditor 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Auditorul certifică corectitudinea 

înregistrărilor contabile dintr-o firmă şi respectarea procedurilor financiare în 

vigoare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să monitorizeze respectarea 

normelor în vigoare (audit extern), să monitorizeze respectarea reglementărilor şi 

procedurilor interne (audit intern). Adesea, auditul se referă şa datele şi indicii 

economici şi financiari - procesaţi de un auditor economic sau contabil. Verifică 

bilanţul contabil, conturile contabile şi raportările economice, operaţiuni 

economice importante şi corectitudinea procedurilor de ţinere a registrelor. Cu 

toate acestea, auditorul se poate ocupa şi de alte domenii, de exemplu, respectarea 

normelor de calitate. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri, unde mediul 

de lucru este confortabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi alte tipuri de 

tehnologie de informaţie şi comunicaţie, documente scrise şi materiale de scris, 

precum şi înregistrări. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate cu profil 

economic sau de contabilitate, să fi trecut examenul de expert contabil şi să 

abordaţi munca metodic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Aurar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Aurarul execută bijuterii şi alte obiecte 

decorative din aur şi alte metale preţioase, dar mai ales din aur. Ocupaţii înrudite 

cu aurarul sunt cea de argintar şi giuvaergiu. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să bată aurul, argintul şi 

aluminiul şi să-l taie, să-l pilească, sau să folosească tehnici de turnare a metalului 

topit. Să repare bijuterii din aur. Să întreţină maşinile şi echipamentul folosit. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de lucrat 

bijuterii în aur. Se lucrează uneori cu murdărie şi la temperaturi înalte. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ciocan pneumatic şi anumite 

ustensile manuale de lucru. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu, simţ estetic, 

aptitudini creatoare şi abilităţi practice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Avocat 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Datoria unui avocat este să reprezinte 

interesele legale ale clienţilor săi. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Acestea includ, pe lângă procedura în sine din 

instanţă -- analizarea problemelor juridice ale clienţilor (ale persoanelor, 

societăţilor, instituţiilor) îndreptate împotriva acestora, sau pe care avocatul îi 

reprezintă pe bază de contract -- consultarea cu clienţii pentru a evalua cazul 

existent, cu privire la soluţiile legale şi la şansele de reuşită -- îndrumarea clienţilor 

cu privire la posibilităţile de soluţionare amiabilă a problemelor acestora - cu 

recomandarea etapelor adecvate de urmat, în raport cu partea adversă sau cu alte 

persoane sau instituţii -- întocmirea de scrisori şi de cereri în numele clienţilor -- 

negocierea cu partea adversă, şi cu orice alte persoane, societăţi şi instituţii 

implicate, în numele clientului, pentru a obţine cel mai bun rezultat în favoarea 

clientului său, apelând la soluţionarea amiabilă -- administrarea de operaţiuni ale 

unei societăţi de avocatură. 

Munca în instanţă presupune: apărarea clienţilor în disputele cu alte persoane sau 

organizaţii -- apărarea în cazul divorţurilor dintre soţi -- apărarea intereselor 

cetăţenilor care au depus acţiune împotriva instituţiilor guvernamentale, sau 

împotriva altor organizaţii şi societăţi -- apărarea persoanelor acuzate de încălcarea 

legii -- apărarea firmelor şi instituţiilor în disputele cu persoanele particulare şi cu 

alte organizaţii -- apărarea firmelor şi instituţiilor acuzate de încălcarea legii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Activitatea se desfăşoară 

într-un birou sau într-un spaţiu similar adecvat precum şi în tribunale, într-un 

mediu de lucru confortabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Pledoaria precum şi tehnologia 

computerizată, telefonul şi faxul. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Pentru aducerea la îndeplinire cu succes a unei 

astfel de ocupaţii, aveţi nevoie de o diplomă de licenţă în drept sau o calificare 

juridică de acelaşi nivel, de abilitatea de a vă concentra şi de a lua decizii rapide, de 

a improviza, de a evalua corect situaţia existentă, de abilitatea de a trata cu 

oamenii, de o corectă şi precisă formulare a opiniilor, o ţinută şi o conduită 

cultivată în general; precum şi cunoştinţe cu privire la legile aplicabile şi la alte 

norme legale. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Avocat comercial 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui avocat comercial este de a apăra 

interesele clienţilor în procesele legate de afaceri sau de activităţile comerciale. De 

obicei acesta este angajat de o firmă de avocatură sau are propria sa firmă de 

avocatură unde are alţi angajaţi avocaţi, sau poate fi jurist independent. Pot fi co-

proprietari sau parteneri ai unei firme de avocatură. Fie reprezintă clienţii care-l 

contactează contra unui onorariu, fie pe bază de contracte pe termen lung cu mai 

mulţi clienţi (de obicei organizaţii). 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să analizeze problemele 

juridice ale clienţilor (de obicei companii, instituţii sau guvern) care se adresează 

avocatului comercial, sau pe care îi reprezintă pe baza unui contract - să ofere 

consultanţă clienţilor pentru a evalua anumite situaţii, cu privire la remediile legale 

precum şi şansele de câştig - să sfătuiască clienţii cu privire la posibila rezolvare a 

problemelor lor fără judecată - să le recomande soluţiile adecvate faţă de cealaltă 

parte sau alte organisme sau instituţii - să reprezinte clienţii în negocieri cu partea 

adversă, şi cu orice alte persoane fizice, societăţi sau instituţii implicate, în vederea 

obţinerii celui mai bun rezultat pentru client, să folosească opţiunile de soluţionare 

de litigii pe cale amiabilă - să apere interesele clienţilor în disputele cu alte 

organizaţii sau instituţii (inclusiv cu cele străine), sau în raport cu guvernul sau alte 

persoane individuale - să apere firmele şi instituţiile acuzate de încălcarea legii - să 

facă demersurile legale necesare în domeniul protecţiei drepturilor industriale în 

ţară şi în străinătate - să reprezinte clienţii la semnarea contractelor - să redacteze 

scrisori şi cereri în numele clienţilor - să conducă operaţiunile unei firme de 

avocatură. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei în spaţii de birou, în săli de tribunal unde mediul de lucru este relativ 

confortabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Primordial se foloseşte 

exprimarea verbală, precum şi tehnologia computerizată, telefonul, faxul şi alte 

echipamente de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate de drept, abilitate de 

a vă concentra şi a face judecăţi raţionale rapide, să puteţi improviza, să evaluaţi 

corect situaţia dată, talent de a lucra cu oamenii, de a vă formula corect şi la obiect 

ideile; maniere şi ţinută elegante. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Avocatul statului 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Avocatul statului reprezintă statul în procese, 

intentează acţiuni şi rezolvă probleme administrative legate de aceste cazuri. 

Avocaţii statului lucrează la nivel local, regional sau naţional. 
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[De remarcat că sistemele legislative diferite pot determina sarcini diferite în ţările 

europene referitor la această meserie]. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să conducă investigaţiile 

judiciare în numele autorităţilor locale, regionale sau guvernamentale. Să adune 

informaţii şi probe pentru administrarea cazului supus judecăţii. Să prezinte 

dosarul procuraturii în instanţă în faţa judecătorului şi/sau a juraţilor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În săli de tribunal şi în 

birouri obişnuite. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatică şi alte 

echipamente de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate sau universitate de 

drept, să aveţi calităţi de exprimare, o judecată bună, o abordare corectă a muncii şi 

capacitatea de a impune respect. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Barcagiu / conductor de barjă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de barcagiu cuprinde activităţi legate 

de conducerea şi navigarea bărcilor cu abur sau cu motor şi alte munci profesionale 

la bordul bărcilor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ în particular: muncă specifică 

de punte (exemplu: legarea navelor cu frânghii, legarea vaselor încărcate de vasele 

de tracţiune, oprirea navelor încărcate în ecluză, manipularea vinciurilor de pe 

punte etc.), să conducă, să manipuleze şi să întreţină motoarele de bărci şi de barje 

de marfă fără propulsie, să asigure la dană barjele şi remorcherele, să îndeplinească 

responsabilităţi de căpitan de vas pe remorchere în organizarea şi conducerea 

echipei de descărcători şi responsabilităţi de pilot pe diferite secţiuni ale rutelor 

celor mai dificile. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară pe 

nave şi bărci în condiţii de vreme schimbătoare. Se lucrează în schimburi şi sunt 

frecvente perioadele lungi de deplasare departe de casă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Acestea sunt reprezentate de 

maşini şi mecanisme de punere în mişcare a navelor, de echipament implicat în 

manipularea şi asigurarea cârmei navei, a vinciurilor, a frânghiilor. Trebuie să aveţi 

mâini puternice şi picioare agile. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat cursuri de navigaţie pe bărci cu 

motor, talent de organizator, reacţii şi judecată rapidă, cunoştinţe de inginerie, 

dexteritate manuală aptitudine şi condiţie fizică. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Munca vă poate solicita fizic. 

 

 

Barman 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Barmanul pregăteşte şi serveşte o gamă largă 

de amestecuri de băuturi răcoritoare şi alcoolice. Pregăteşte aperitive pentru 

banchete, recepţii, serveşte la mese şi supraveghează aranjamentul şi pregătirea 

băuturilor răcoritoare şi alcoolice. 

Barmanul are o serie de oportunităţi în domeniul alimentaţiei publice, este angajat 

de obicei în restaurante, cafenele, staţiuni de odihnă, hoteluri, cantine, la bordul 

navelor şi al avioanelor, în vagoanele restaurante din trenuri, în diferite cluburi, la 

recepţii, banchete şi în alte locuri. Poate lucra şi ca ospătar sau cârciumar. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să servească băuturi în locurile 

destinate acestora, adică la baruri. Să servească clienţii la bar, să primească 

comenzi de la ospătarii care servesc la mese. Munca de barman se desfăşoară de 

obicei în localuri publice care primesc oaspeţi. Barmanul amestecă băuturile, le 

serveşte şi încasează contravaloarea lor. 

Întreţine echipamentul de bar - pahare, băuturi, mixere, shakere, se asigură că 

fructele, diferitele ingrediente şi materii prime folosite la băuturi sunt refrigerate 

sau păstrate în condiţii corespunzătoare. Respectarea regulilor de igienă şi de 

curăţenie la locul de muncă este esenţială pentru această ocupaţie. S-ar putea să fie 

solicitat să gătească feluri simple de mâncare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În restaurante, în 

cafenele, la baruri - unde de obicei se lucrează în zgomot. Personalul de la bar 

lucrează de obicei în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite echipamente, ustensile 

ajutătoare şi materii prime: se foloseşte de propriile mâini, de instrumente şi 

echipamente de pregătit băuturile, de frigidere etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat cel puţin un curs de calificare în 

domeniu - de preferat cu specializare chelner, cârciumar, bucătar etc., să aveţi o 

memorie bună, să vă puteţi adapta la diferitele situaţii de la locul de muncă, să fiţi 

rezistent la stres. Vi se cere precizie şi capacitate de concentrare, trebuie să ştiţi să 

vă purtaţi cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Berar / preparator de malţ 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui berar şi a unui preparator de 

malţ este aceea de a fabrica bere şi lager (bere germană). Într-o firmă mare 

producătoare de bere, aceştia pot fi specializaţi pe diferite stadii ale fabricării berii, 

dar în companiile mici, obligaţiile lor acoperă o gamă largă de procedee care pot 

include şi responsabilităţi de administrare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: - să facă recepţia, să stocheze 

şi să trateze malţul din orz - să proceseze malţul prin prelucrarea orzului folosind 

diferite metode - să stocheze, să trateze, să ambaleze şi să distribuie malţul - să 

prelucreze materiile prime pentru producerea berii (malţ, hamei, extract de hamei 

etc.) prin spălare şi măcinare malţ, zdrobire malţ rămas, extragere de lichior 

rezultat sau de "plantă", fierberea, răcirea, strecurarea şi aşa mai departe, prin 

fermentare şi alte tratamente, în pivniţe mari, prin mixare, filtrare şi sortare (lăsând 

la fermentat produsul pentru un timp) - trebuie să controleze şi să opereze cu 

procedee chimice, fizice şi biotehnologice: fabricarea se face mecanizat şi automat 

pe scară largă, dar necesită măsurători şi rectificări - berarii controlează şi operează 

pe o serie de echipamente tehnologice, cum sunt tancuri de fermentare, filtre, 

prese, echipament de pasteurizat, linii de sortat pentru sticle şi butoaie - trebuie să 

întreţină şi să crească culturi de drojdie - să ia mostre pentru analize de laborator, 

să facă control de calitate al produselor prin folosirea propriului miros şi gust - de 

asemenea trebuie să participe la întreţinerea şi repararea tehnologiilor pe perioada 

de repaus a echipamentului de producţie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

fabrici de bere, unde sunt diferite mirosuri puternice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se folosesc computere şi 

echipament tehnic sofisticat. Sunt incluse staţii de pasteurizare, linii de filtrare, 

maşini de mărunţit, castroane, butoaie, bidoane, cisterne, linii de sortare etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională în 

domeniu, o anumită îndemânare, reacţie rapidă şi să fiţi apt fizic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Bibliograf 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Bibliograful întocmeşte cataloage într-o 

bibliotecă sau părţi din cataloage. Meseria este cunoscută şi sub numele de 

catalogator, iar munca poate face parte din sarcinile bibliotecarului, în special în 

bibliotecile mici. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă liste ale cărţilor, 

articolelor, filmelor şi benzilor audio, pe subiecte de specialitate. Să facă extrase 

din fiecare document pentru indexare pe bază de notiţe şi cataloage. Poate 

recomanda noi titluri pentru a fi achiziţionate în anumite domenii. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În biblioteci şi la biroul 

de informaţii. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia computerizată şi 

echipament de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate, să puteţi lucra 

sistematic şi să vă puteţi concentra. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Bibliotecar / cercetător documentarist 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui bibliotecar este de a pune la 

dispoziţii servicii şi de a conduce un sistem de informare în bibliotecile publice şi 

în centrele de informare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să descopere ce îi interesează 

pe cititori, să selecteze cărţile, revistele şi alte publicaţii care apar pentru bibliotecă 

- să achiziţioneze publicaţi, să stabilească contacte cu editurile - să ţină cataloage 

ale publicaţiilor din librărie - să ţină înregistrări de documentare cu privire la 

anumite publicaţii sau articole cu ajutorul computerului, să stabilească sistemul de 

informaţii în cadrul bibliotecii - să ofere servicii de consultanţă pe baza solicitărilor 

cititorului sau a unei probleme (nu întotdeauna exprimată clar) - să împrumute cărţi 

- să întocmească bibliografii de literatură de specialitate, să ţină biblioteci cu o 

anumită specializare tehnică. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

biblioteci şi în centre de informare; uneori se lucrează în librării unde accesul este 

îngreunat - exemplu rafturi înalte etc. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se folosesc computere, cataloage, 

copiatoare şi exprimarea verbală. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii medii sau liceul, să aveţi 

abilitate de lucru sistematic, minte agilă, abilitate de a învăţa, o memorie bună, un 

comportament şi o ţinută cultivată, talent de a lucra cu oamenii. În anumite cazuri 

se solicită studii superioare - cu specializare în biblioteconomie şi ştiinţa 

informaţiei. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Bijutier 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Bijutierul creează obiecte decorative sau 

bijuterii. O altă denumire a acestei meserii este aceea de bijutier curelar (mai ales 

atunci când produsul este diamantul şi procesul implică fixarea lui pe o curea sau o 

cingătoare / cordon) sau bijutier care fixează pietrele preţioase. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să folosească diferite tehnici 

de lipire, modelare, lipire cu punct, lipire cu substanţe adezive sau prin alte 

metode, să creeze produse complexe, unice, în scopul folosirii lor ca decoraţiuni 

pentru bijuterii. Să întreţină maşinile şi echipamentul cu care lucrează. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de sticlărie, în 

alte ateliere unde se lucrează cu gunoaie şi la temperaturi înalte, precum şi cu 

expunere la anumite substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte manuale cum sunt cele de 

lipit, de modelat, de pilit, dar şi maşini cum sunt strunguri, precum şi substanţe 

adezive cum sunt cleiul şi cimentul. Materialul cu care se lucrează sunt pietrele 

preţioase şi metalele, sticla etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

eventual un curs de specialitate. Aveţi nevoie de un văz bun şi simţ al detaliilor, 

precum şi de aptitudini practice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Bijutier / designer de bijuterii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria unui bijutier este de a proiecta, a 

lucra, a repara şi a vinde bijuterii, podoabe şi obiecte similare decorative. Unii 

bijutieri pot fi specializaţi numai în design (la proiectarea bijuteriilor, aceştia sunt 

denumiţi designer de bijuterii) în timp ce alţii pot lucra în industria de vânzare a 

bijuteriilor şi altor podoabe sau bunuri cum sunt ceasuri, pendule şi produse din 

argintărie. Dacă aceştia sunt specializaţi să lucreze cu anumite metale preţioase, ei 

se numesc aurari sau argintari. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să lucreze cu precizie metalele 

şi pietrele preţioase prin tăierea lor, lipirea lor, topirea, presarea, filigranarea, 

rotunjirea lor prin batere la cald - să facă şi să repare seturi complete de bijuterii şi 

alte obiecte din metale preţioase - să lucreze cu tehnici speciale - să graveze 

ornamente şi alte simboluri pe metalele preţioase - să comercializeze bijuterii care 

fac parte din moştenirea naţională şi provenind de la anumite dinastii (bijuterii de 

coroană etc.) - să producă bijuterii, podoabe şi decoraţiuni similare conform 

propriilor schiţe - să evalueze bijuteriile. Aceia care lucrează în industria de 

comercializare bijuterii vor fi implicaţi şi în vânzarea bijuteriilor către public. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de bijuterii 

unde mediul de lucru implică zgomot şi praf, eventual şi alte impurităţi. Aceia care 

lucrează la vânzarea bijuteriilor nu au asemenea probleme. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Mandrine, maşini de şlefuit, 

unelte de îndoit, echipament de desen şi de măsurare, pile, ustensile de lipit şi de 

topit, patente, ustensile de gravat, glaspapir şi propriile mâini. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de meserii în domeniu, 

să aveţi abilitate de lucru cu mâinile, să aveţi simţ estetic, putere de concentrare, 

răbdare şi precizie. Designer-ul necesită calităţi estetice superioare, iar cei care 

lucrează în industria comercializării bijuteriilor o mare putere de a negocia cu 

oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Biochimist 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Biochimistul face studii şi cercetări în 

ştiinţele chimice în legătură cu procesele chimice care au loc în organismele vii. 

Biochimistul poate lucra în companii de medicamente, în biotehnologie, în 

industria alimentară sau industria agrochimică. Există biochimişti care lucrează în 

serviciile de sănătate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă cercetări şi 

experimente cu privire la compoziţia, funcţiile şi procesele chimice din 

organismele vii pentru a găsi diferite aplicaţii practice pentru descoperirile sale ca 

să rezolve problemele din diferitele domenii de producţie. Să facă teste şi analize 

pentru stabili compoziţia chimică a organismelor, apoi experimente pentru a vedea 

cum reacţionează aceste organisme la diferite teste, cum ar fi: acţiunea substanţelor 

chimice din alimente, medicamente, seruri, hormoni şi alte substanţe. Să studieze 

aspectele chimice ale formării anticorpilor din sânge şi alte fenomene biochimice. 

Să facă muncă de cercetare cu privire la îmbunătăţirea conservării alimentelor şi 

creşterii valorii lor nutritive. Să facă aplicaţii de biochimie în producţia de 

medicamente, alimente, agricultură, medicină, sănătate publică şi în alte domenii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În laboratoare, în centre 

de cercetare sau medii similare. Se pot produce accidente industriale când se 

folosesc anumite produse sau în momentul testelor care pot cauza boli, alergii sau 

infecţii. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ustensile uzuale de laborator. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat facultatea în domeniul 

biochimiei. Să manifestaţi un interes profund pentru munca de cercetare. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Biolog 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Biologul se ocupă cu cercetarea structurii, 

organizării, funcţionării şi dezvoltării de organisme vii, de relaţiile dintre ele şi de 

interacţiunea acestora cu mediul înconjurător. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă observaţii ale mediului 

şi condiţiilor de laborator, să ia mostre pentru analize ştiinţifice, să facă teste şi 

experimente, să proceseze şi să analizeze date, să elaboreze publicaţii ştiinţifice şi 

uzuale, să participe la echipe cu profesionişti din alte domenii (cum sunt doctorii, 

farmaciştii, chimiştii, ecologii). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? De obicei în interior, în 

laboratoare, săli de studiu, centre de calcul, biblioteci, arhive. În anumite cazuri 

munca se desfăşoară în aer liber - grădini botanice, grădini zoologice, pe râuri, pe 

lacuri etc. Unele investigaţii şi experimente pot implica factori de risc pentru 

sănătate. În aceste cazuri, echipamentul de protecţie este imperativ. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipamente de laborator, 

instrumente de măsurat, substanţe chimice şi biologice, documente de lucru, 

computere, publicaţii ştiinţifice. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate, cu diplomă de 

licenţă în domeniul biologiei. Să aveţi abilitatea de a vă concentra, de a gândi 

analitic, să lucraţi cu precizie, să aveţi auto-disciplină, să vă planificaţi lucrările şi 

să vă organizaţi propria activitate şi să puteţi lucra în echipă; aveţi nevoie de reacţii 

rapide şi să fiţi capabil să luaţi decizii responsabile. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Biotehnolog 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Biotehnologul prestează o serie largă de 

activităţi, de la cercetare şi folosirea proceselor biologice la obţinerea şi/sau 

rafinarea produselor de consum din industria alimentară, agricolă şi din domeniul 

ecologiei. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă investigaţii ştiinţifice 

şi experimente de laborator - să dezvolte, să consilieze, să organizeze şi să 

gestioneze problemele şi oamenii în implementarea de noi tehnologii în producţia 

alimentară, fermentaţie, produse microbiologice şi biologice. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În diferite locuri - se 

lucrează în încăperi sterile, în laboratoare, în departamente de producţie, în centre 

de calcul şi în birouri. Se lucrează cu compuşi toxici, cu compuşi patogeni etc. În 

asemenea cazuri se foloseşte echipament de protecţie special. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipamente de laborator şi 

industriale pentru industria chimică, biochimică, microbiologică; chimicale, 

metode de laborator, reglementări de laborator şi industriale, organisme de plante 

şi animale, microorganisme şi produse ale activităţii lor de viaţă; computere, 

programe de calculator, publicaţii ştiinţifice. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate, cu diplomă de 

licenţă în biotehnologie sau alte ştiinţe. Să aveţi abilitatea de a vă concentra, să fiţi 

un bun observator, să daţi dovadă de gândire analitică, de precizie, auto-disciplină, 

să vă puteţi planifica munca, să puteţi lucra în echipă, să aveţi abilitatea de a 

reacţiona rapid, să luaţi decizii responsabile - toate acestea sunt extrem de 

importante. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Blănar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Blănarul face de obicei haine de blană, 

pelerine, veste, gulere, şi alte articole de acest gen din blană naturală şi sintetică. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să potrivească, să coasă, să 

îmbine şi să tivească părţile pregătite anterior. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de blănărie sau 

fabrici care lucrează astfel de haine, unde se lucrează în zgomot şi în contact cu păr 

de animale (ceea ce reprezintă o problemă pentru cei predispuşi la alergii). 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

diferite instrumente manuale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi o calificare în domeniu şi îndemânare 

pentru lucrul manual. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Bonă / educatoare în creşă sau grădiniţă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Bona are grijă de copii la domiciliul lor când 

părinţii sunt la serviciu sau sunt angajaţi în alte activităţi. Educatoarea poate fi şi 
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bonă, dar poate lucra şi cu copii de aceeaşi vârstă în creşe sau grădiniţe de copii. 

Ambele ocupaţii necesită calificări similare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să ajute copiii în timpul zilei 

să-şi pregătească hainele, să se îmbrace şi să mănânce; îi duce la şcoală şi-i ia de la 

şcoală; îi însoţeşte în timpul lor liber (în parcuri, grădini publice, îi duce la film 

etc.). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară fie 

la domiciliul copiilor, fie în alte locuri, în funcţie de activitatea desfăşurată. Unele 

bone locuiesc chiar cu familia copiilor, sau merg în vacanţă cu familia, devin parte 

a familiei, altele lucrează numai ziua, când părinţii sunt la serviciu. Programul 

poate fi prelungit, adesea depăşind orele obişnuite de lucru, inclusiv în week-end-

uri. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cărţi şi reviste de citit, video-

casete cu desene animate, jucării, jocuri, vase, farfurii şi tacâmuri. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu 

(să aveţi practică în domeniu, să cunoaşteţi teoretic această meserie); cursul trebuie 

să aibă o durată de cel puţin 6 luni, probabil un an sau mai mult. La finalul cursului 

în funcţie de cerinţele ţării unde practicaţi meseria, puteţi obţine un certificat sau o 

recomandare referitoare la caracterul dumneavoastră. În unele ţări, de exemplu în 

Marea Britanie, ocupaţia implică verificarea de rutină a cazierului judiciar, pentru a 

exista siguranţa ca nici o persoană care a abuzat de copii în trecut să nu poată 

ocupa o astfel de funcţie.  

Desigur că se solicită multe calităţi personale pentru această ocupaţie - să aveţi 

răbdare, dar să fiţi o persoană dinamică, spontană, să ştiţi să vă purtaţi cu oamenii, 

să aveţi calităţi de comunicare verbală şi nonverbală, să vă acomodaţi în general cu 

copiii. Să fiţi de nădejde şi să inspiraţi încredere, deoarece ca bonă lucraţi la 

domiciliul angajatorului. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Botanist 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Botanistul prestează muncă de cercetare în 

regnul vegetal, supraveghează dezvoltarea sa, descrie dezvoltarea sa sistematică şi 

participă la protejarea plantelor. Rezultatele muncii de botanist sunt folosite în 

studii de mediu şi în practica cultivării plantelor, în agricultură, silvicultură, igienă 

dar şi în planificarea urbană şi rurală. Botanistul are oportunităţi ocupaţionale în 

institute de cercetare ştiinţifică cu specializare în biologie, în institute care se ocupă 

cu creşterea plantelor, în instituţii guvernamentale de conservare a naturii, în 

universităţi, muzee, silvicultură, amenajarea peisajului, farmacie, fitoterapie şi în 

alte domenii. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: cea mai frecventă activitate de 

teren pentru botanist este strângerea de plante şi seminţe. Colectează şi analizează 

polen şi microspori în procesul de determinare a apariţiei unor specii alergene, 

monitorizează factorii de risc din mediul înconjurător. Examinează vegetaţia din 

parcurile naţionale, din localităţile cu risc ecologic crescut şi de pe terenurile unde 

se cultivă culturi de plante agricole. Botaniştii fotografiază adesea plantele în 

timpul activităţii de teren. Botaniştii înregistrează apariţia unor asociaţii de plante, 

identifică, compară şi clasifică speciile de plante. Conservă şi înregistrează 

constatările făcute şi completează şi pregăteşte colecţii de plante. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În aer liber sau în 

laboratoare specializate în creşterea plantelor. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Botanistul necesită dispozitive 

speciale pentru colectarea de plante. Munca se desfăşoară în laboratoare, cu 

folosirea de echipament optic şi de laborator, şi din ce în ce mai mult cu folosirea 

tehnologiei informatizate. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate sau o facultate de 

ştiinţă, de preferinţă cu specializare în biologie sau direct în botanică sau protecţia 

mediului. Mulţi experţi specializaţi în studiul florei, au terminat o facultate de 

agricultură. Calificările pentru munca de botanist se pot dobândi şi prin absolvirea 

unei facultăţi în domeniul silviculturii sau ecologiei. 

Calificările pentru munca de cercetare necesită un doctorat în domeniu. Munca de 

botanist reprezintă o muncă de mare exigenţă intelectuală - este necesară o gândire 

independentă şi creatoare. Aveţi nevoie şi de răbdare şi de precizie în muncă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Brânzar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Brânzarul face brânzeturi folosind tehnici şi 

produse specifice derivate din lapte. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să toarne laptele în containere, 

să adauge fermenţi lactici pentru a demara coagularea şi pentru a face ca laptele să 

se prindă; să taie produsul coagulat şi să scurgă zerul pe fundul unui container; să 

încălzească amestecul până la o anumită temperatură, amestecând compoziţia 

constant până la obţinerea consistenţei necesare; să plaseze compoziţia în saci 

speciale pentru a o scurge de apă, apoi să o pună î forme speciale şi s-o taseze; să 

săreze compoziţia în saramură şi să supravegheze procesul de îmbătrânire. În 

general, brânzarul este specializat pe tipuri de brânzeturi, care au un anumit gust 

specific, în funcţie de regiunea unde sunt preparate. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În mediu umed, cu 

mirosuri puternice de lapte şi derivate din lapte, unde trebuie să se lucreze în 
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condiţii de igienă strictă, cu ustensile foarte curate pentru a preveni contaminarea 

produsului. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Depozite, forme pentru brânză, 

ustensile din lemn pentru amestecat compoziţia, propriile mâini. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Ocupaţia reprezintă o meserie aproape 

industrială. Sunt suficiente studii de şcoală elementară. O calificare 

corespunzătoare se poate obţine numai prin experienţă şi observarea metodelor 

folosite în fiecare fabrică de brânză. Unii specialişti fac o şcoală profesională în 

domeniu. Se poate ajunge la funcţia de supraveghetor brânzeturi în industria 

alimentară. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Brodeză 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Brodeza execută o serie de broderii manuale, 

prin folosirea diferitelor cusături şi tehnici de broderie. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă broderii cu mărgele, să 

brodeze litere, embleme, modele etc., după indicaţiile unui artist, după propriile 

modele sau după originalele istorice. O brodeză cu experienţă poate lucra ca 

restaurator la broderiile din muzee, la broderiile cu valoare istorică sau la cele 

populare şi la tapiseriile vechi (cum sunt goblenurile). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În cele mai frecvente 

cazuri, la domiciliu. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ace, alte instrumente şi 

echipamente pentru lucrări delicate de broderie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi îndemânare manuală, răbdare, creativitate şi simţ estetic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Broker / agent de acţiuni 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui agent de acţiuni (broker) este de 

a lucra cu titluri de valoare (acţiuni, obligaţiuni etc.). Un agent de acţiuni poate fi 

angajat de o bancă sau de o societate de investiţii implicată în afaceri cu titluri de 

valoare, sau poate lucra direct într-o firmă de brokeraj angajată în afaceri cu titluri 

de valoare în numele anumitor persoane sau societăţi. Poate lucra şi independent în 

acest domeniu. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ - monitorizarea şi analizarea 

dezvoltării pieţei - analizarea societăţilor alese care trebuie monitorizate - 

acceptarea şi evaluarea informaţiilor precise despre evoluţiile actuale pe pieţele de 

capital (adică pe pieţele de titluri de valoare) - asigură contacte directe cu 

respectivele pieţe de capital, cu partenerii şi societăţile de afaceri - informează 

clienţii despre situaţia de pe pieţele de capital şi despre posibilele ei fluctuaţii, 

recomandă eventualele tranzacţii comerciale - negociază şi încheie tot felul de 

tranzacţii cu titlurile de valoare pentru persoane şi societăţi de pe piaţa internă şi 

externă de capital - colectează informaţiile necesare pentru acele tranzacţii - 

înregistrează datele şi baza de date specială a clienţilor pentru care se fac 

tranzacţiile - înregistrează titlurile de valoare şi tranzacţiile privind acestea, şi de 

asemenea redactează rapoarte - propune, elaborează şi evaluează o strategie şi un 

plan pentru titlurile de valoare ale unei anumite bănci sau societăţi de investiţii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Locul de desfăşurare a 

activităţii include birouri, săli de şedinţe şi spaţii de întrunire, într-un mediu destul 

de confortabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Activitatea se desfăşoară folosind 

tehnologie computerizată şi echipament uzual de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? De studii universitare, sau să fi terminat un 

liceu şi să fi urmat cursuri de calificare în meseria de broker urmate de examen 

pentru profesiunea de broker, precum şi abilitatea de a face evaluări rapide şi 

corecte, de a corela şi interpreta faptele, de a avea intuiţie, un simţ al afacerii, 

abilitatea de a negocia cu oamenii, abilitate de a învăţa continuu din experienţă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Brutar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui brutar constă în producerea 

diferitelor produse de panificaţie. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să trateze şi să proceseze 

materiile prime şi ingredientele (făina, grăsimile, zahărul, drojdia, apa etc.) - să 

facă diferite aluaturi şi mixturi conform reţetei de producţie - să tragă în forme 

aluatul şi produsele de panificaţie, pastele - să facă pâine, aluaturi de foi şi alte 

produse de panificaţie - să producă şi să aplice decoraţiuni pe produsele de 

panificaţie - să cureţe, să întreţină şi să facă reparaţii simple la maşinile şi 

echipamentul folosit în patiserie - să stocheze sau să vândă produsele. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

uzine mari de panificaţie sau în fabrici de acest gen, precum şi în brutării mici. 

Condiţiile de lucru includ munca în schimburi, temperaturi înalte, mediul plin de 

pulberi şi lucrul cu grăsimi. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se lucrează cu maşini şi 

echipament de fabricat produse de panificaţie, inclusiv cu cuptoare mari, mixere, 

maşini de tăiat şi de tragere în forme, linii de fabricaţie automate pentru produse de 

patiserie, camere speciale unde pâinea se lasă la dospit, benzi transportoare, forme 

pentru produsele de panificaţie, cântare şi propriile mâini.  

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională de profil, 

să aveţi îndemânare, să fiţi curat, să aveţi miros şi gust. Nu trebuie să fiţi purtător 

de boli infecţioase. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Bucătar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de bucătar este aceea de a prepara 

mâncarea. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să conlucreze la găsirea 

preţurilor convenabile pentru procurarea alimentelor, să calculeze şi să fixeze 

preţul pentru mâncarea gătită, să pregătească meniul, să comande, să recepţioneze, 

să testeze şi să depoziteze ingredientele alimentare - să pregătească mâncarea în 

conformitate cu reţetele şi formulele date (care includ calcularea cantităţilor 

necesare de materiale specifice pentru cantinele mari şi pentru unităţile mai mici) - 

să aranjeze mâncarea înainte de a fi servită - să pregătească şi să aranjeze mâncarea 

pentru banchete, recepţii etc. - să pregătească şi să aranjeze mâncarea pentru diete 

speciale - uneori să şi servească mâncarea la dineuri - să pregătească propriile 

reţete de mâncăruri noi - să coopereze în întreţinerea ustensilelor de bucătărie şi a 

echipamentului. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? De obicei munca se 

desfăşoară în bucătăriile din cadrul hotelurilor, restaurantelor, snack barurilor, 

cafenelelor, barurilor, spitalelor, cantinelor şcolare şi de fabrică, reşedinţelor şi 

caselor particulare. Mediul de lucru implică temperaturi mari şi atmosferă 

sufocantă. Un bucătar lucrează adesea în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cele mai des folosite ustensile 

sunt: aragaz, grill, cuptor, inclusiv echipament de coacere cu program, cântare, 

vase de măsurat cantităţile, cuţite, linguri pentru gătit, spumiere, oale, maşini de 

frământat aluatul, teluri etc. Trebuie să fiţi priceput în lucrul manual. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu, să fiţi curat, să vă preocupe esteticul, să aveţi talent de organizare la locul 

de muncă, să fiţi dibace, în particular să aveţi degete agile, să puteţi distinge 

gusturile şi mirosurile. Nu trebuie să fiţi purtător de boli infecţioase. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Bucătar practicant / ucenic  
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Practicantul sau ucenicul bucătar prestează 

munci simple pe lângă persoana pe lângă care a fost desemnată pentru a o ajuta. 

Există o gamă largă de titluri pentru a desemna această poziţie, în funcţie de 

dimensiunea unităţii şi de tipul de mâncare pregătit. Unii sunt cunoscuţi sub 

numele de "asistent bucătărie", deşi se ocupă mai puţin de gătit şi mai mult de 

spălatul vaselor şi de curăţenie, alţii (cel puţin în Marea Britanie) sunt cunoscuţi 

sub numele de "şef adjunct" sau "bucătar asistent". 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să taie şi să pregătească 

ingredientele pentru mâncare, să cureţe şi să taie zarzavaturi şi fructe, să 

pregătească feluri mai simple, sandvişuri şi salate, să gătească feluri simple de 

mâncare, să cureţe vesela de bucătărie, să cureţe şi să facă ordine pe tejghele, în 

cămară şi camera frigorifică, să depoziteze pe rafturi produsele alimentare şi 

conservele, să umple olivierele cu ulei, solniţele cu sare etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Locul de muncă poate fi 

în spaţii mici unde se lucrează în miros de mâncare. Se lucrează la temperaturi 

înalte cum sunt la bucătărie sau la temperaturi joase, cum sunt cele din camerele 

frigorifice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cuţite, tigăi, oale, tăvi mari; 

diferite ustensile şi maşini de bucătărie a căror folosire greşită poate provoca 

accidente. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi o calificare de bază. Ocupaţia este de 

obicei primul pas pentru cei care au absolvit o formă de instruire profesională în 

domeniul gătitului sau al managementului hotelier şi sunt angajaţi pentru prima 

dată ca ucenici. 

Promovarea profesională se obţine în urma experienţei, a îmbunătăţirii 

performanţelor la locul de muncă şi a îndeplinirii de sarcini din ce în ce mai 

complexe. Este bine să vă specializaţi prin urmarea de cursuri de calificare în 

diferite tipuri de bucătărie naţională pentru a obţine o funcţie mai înaltă în acelaşi 

domeniu. 

Caracteristicile personale necesare sunt să vă placă să gătiţi, să fiţi dispus să 

preluaţi comenzi, să faceţi curăţenie în urma voastră şi după alţii şi să întreţineţi un 

standard înalt de igienă când lucraţi cu produse alimentare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Cameristă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unei cameriste este aceea de a avea 

grijă şi de a pune la dispoziţie tot ceea ce este necesar pentru camerele de hotel şi 

în alte zone din hotel, destinate oaspeţilor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să cureţe camerele, holurile şi 

alte încăperi, manual sau folosind echipament de curăţenie - să cureţe şi să 

dezinfecteze băile - să schimbe aşternuturile în camere - să schimbe săpunuri, 

şampoane, geluri de duş, prosoape, precum şi alte produse necesare, să furnizeze 

mâncare şi băuturi incluse în serviciile hotelului - să facă alte eventuale servicii 

oferite de hotel oaspeţilor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

interiorul hotelurilor sau uneori în alte facilităţi de acest gen (tabere, moteluri etc.), 

unde aveţi de-a face cu murdăria pe care trebuie să o curăţaţi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se folosesc aspiratoare, mături 

mecanice, ştergătoare de praf, prosoape, detergenţi etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fiţi o persoană de încredere, curată şi 

ordonată. Terminarea unei şcoli elementare este suficientă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Cantaragiu 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Cantaragiul este persoana care cântăreşte 

bunurile. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să cântărească bunurile sau 

produsele; să înregistreze cantităţile cântărite în registre sau note de livrare şi să 

noteze operaţiunile făcute; să folosească cântare de diferite dimensiuni; poate să 

lucreze în companii de export şi de import; poate să cântărească saci, cutii, produse 

agricole fără ambalaj, animale, camioane încărcate etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În aer liber, în magazii 

unde se lucrează în praf şi în mirosuri puternice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cântare, greutăţi, cântare 

electronice, computere şi registre. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi studii medii, inclusiv calcule 

matematice simple – trebuie să faceţi calcule numerice. 

Promovarea se poate realiza prin formare continuă şi transferul în munca de birou, 

administraţie, comerţ, transport, contabilitate sau prin acreditarea ca şofer 

profesionist de camion. 
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Trebuie să vă puteţi concentra pe perioade lungi de timp, uneori aveţi nevoie de 

forţă fizică pentru a putea ridica saci, lăzi şi a ţine animalele. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Cântăreţ 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Cântăreţul interpretează cântece şi alte 

compoziţii muzicale pentru voce în diverse genuri în funcţie de orientarea sa. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să interpreteze muzică pop, 

rock, country sau populară etc., sau să fie cântăreţ de operă. Poate activa ca solist, 

sau ca membru într-un grup sau un cor. Dacă este membru al unui grup, poate 

cânta şi la un instrument. Majoritatea cântăreţilor îşi compun propria muzică sau 

scriu versurile la muzica compusă de ei sau doar traduc şi prelucrează piese 

muzicale după alte piese străine. Pe lângă interpretarea vocală, activitatea implică 

repetiţii cu alţi membri ai corului, grupului sau orchestrei. Interpretarea poate avea 

loc în săli de concerte, la petreceri, în cluburi sau în studiouri de înregistrare sau în 

alte birouri media. Cântăreţul este obligat să-şi exerseze continuu vocea. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În săli de concerte, în 

teatre, pe stadioane, în cluburi etc. Munca în aer liber şi de obicei peste orele de 

program, este inevitabilă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Partituri muzicale, instrumente 

muzicale, în special pian, microfoane, echipamente de înregistrat şi de studio. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de muzică, să aveţi 

talent la muzică şi o voce bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Cârciumar / hangiu 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Cârciumarul administrează o cârciumă sau 

un loc similar unde se pregăteşte şi se serveşte mâncare şi băuturi, este persoana 

care îi serveşte pe oaspeţi şi oferă şi servicii de cazare. 

Oportunităţi ocupaţionale există în toate tipurile de restaurante, hoteluri şi alte 

localuri care oferă cazare, dar şi în unităţi tip restaurant, cum sunt cele de la bordul 

navelor, vagoane restaurant din trenuri, în grădini restaurant sau oriunde altundeva 

unde se oferă şi cazare. Termenul de "manager de catering" este folosit acolo unde 

livrarea de mâncăruri şi băuturi reprezintă principala preocupare; în hotelurile mai 

mari munca poate fi divizată între "managerul de hotel" care conduce tot localul şi 
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personalul “de la bar” sau “personalul de la bucătărie” care asigură servicii în 

aceste domenii, în timp ce un ”administrator” specializat organizează "cameristele" 

care au grijă de camere, paturi etc. Termenul de "cârciumar" / hangiţă sau hangiu 

se referă în general la localurile mici şi la casele de oaspeţi adesea în proprietatea 

persoanelor care le deservesc. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească mese calde şi 

reci, să servească semi-preparatele, să servească băuturi calde şi reci. Să 

pregătească meniuri dietetice. Să primească comenzi, să dea informaţii oaspeţilor, 

să le dea sfaturi cu privire la mâncăruri şi băuturi, să asiste independent oaspeţii, să 

încaseze contravaloarea serviciilor folosind un aparat de marcat electronic, să 

colecteze bani şi să dea chitanţe. Să pregătească meniuri. Să respecte 

reglementările cu privire la sănătatea şi protecţia muncii la locul de muncă; întrucât 

lucrează cu alimente, trebuie să respecte reglementările cu privire la siguranţa 

alimentară şi regulamentele înrudite. 

Să lucreze cu echipament tehnic pentru a ţine înregistrările administrative în 

întreprinderile de alimentaţie publică. Să aibă grijă de camerele de încăperile 

comune din caselor de oaspeţi şi pensiuni sau din alte clădiri de cazare de acest 

gen, inclusiv de mobilier, de curăţirea acestuia, de înlocuirea lenjeriei de pat, a 

prosoapelor şi a altor accesorii. Să ţină evidenţa bunurilor folosite din mini-bar. Să 

cunoască bine cel puţin o limbă străină, să fie capabil să se exprime fluent oral şi în 

scris în acea limbă. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei în interior, uneori şi în exterior, când e vreme frumoasă. Se lucrează în 

schimburi, de obicei şi în zilele de odihnă şi de sărbători. Răspunde financiar 

pentru materiile prime, produsele, bunurile, mobilierul şi echipamentul din unitatea 

sa. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament pentru bucătărie, 

pentru servit şi depozitat băuturi, pentru curăţenie şi spălatul vaselor, maşini de 

spălat etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să gândiţi independent, să aveţi o memorie 

bună, abilitate de lucru atât independent, cât şi în echipă şi cu angajaţii, să fiţi bun 

organizator, să aveţi autocontrol în situaţii critice. Cârciumarul / hangiul / hangiţa 

au nevoie de un certificat de sănătate. Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu - de preferat în meseria de cârciumar, bucătar, ospătar etc. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Cartograf 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de cartograf este de a întocmi hărţi 

terestre şi maritime şi de a face o serie de machete în trei dimensiuni, pentru 
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diferite scopuri. (Aceştia sunt cunoscuţi şi ca persoane care întocmesc hărţile sau 

ofiţeri cu hărţile maritime). Cei care lucrează la hărţile de pe mare sunt cunoscuţi şi 

sub denumirea de cartografi hidrografi. Cei care străbat terenurile pentru culegerea 

de date folositoare în vederea întocmirii hărţilor sunt cunoscuţi sub denumirea de 

cercetători cartografi. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să colecteze date de la 

suprafaţa terenului în anumite zone şi despre anumite obiective din zonă, prin 

fotografii cu aparatul de fotografiat sau prin fotografii prin satelit - să inspecteze şi 

să regleze instrumentele optice şi mecanice din geodezie - să înregistreze valorile 

măsurate în teren şi să le includă în propriile schiţe, să salveze datele în calculator 

şi în sisteme de informaţie geografică - să întocmească hărţi folosind date 

cartografice cu ajutorul computerului sau al imprimantei (nu numai sub formă 

scrisă dar - mai nou în zilele noastre - în formă computerizată) - să coopereze cu 

redactorii de la editurile care publică hărţile - să negocieze cu clienţii asupra formei 

hărţilor - să administreze întreaga muncă de cartografiere - să creeze, să menţină şi 

să administreze dosarele cu datele cartografice. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri şi în ateliere de 

proiectare precum şi la faţa locului, în teren, unde condiţiile de vreme 

schimbătoare, deplasările lungi şi orele peste program sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai des folosite instrumente 

includ hărţi, instrumente de măsură optice şi mecanice, echipament de desen pentru 

întocmirea hărţilor, plan-metru, tehnologia computerizată, instrumente de scris şi 

de desen. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii medii, sau să aveţi 

pregătire universitară, să aveţi viziune spaţială, să fiţi punctual, să aveţi abilităţi de 

lucru cu cifrele, abilitate de a lucra în echipă şi să aveţi o privire bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Cascador 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de cascador / cascadoare este de a 

înlocui actorii în scenele de film periculoase. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să execute sărituri de pe 

clădirile înalte; să conducă motociclete sau maşini în mare viteză care se izbesc de 

diferite obstacole; să facă acrobaţii cu cai, trenuri şi avioane; să antreneze şi să 

supravegheze cascadorii începători; să facă exerciţii fizice zilnice. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În interior, în exterior sau 

sub apă. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite echipamente şi haine de 

protecţie (cască de protecţie etc.) şi echipamente de spectacole, în funcţie de 

activităţile specifice cerute de film. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, de regulă cu orientare 

sportivă sau să aveţi studii superioare în domeniul sportului. Să aveţi dexteritate 

manuală, agilitate, o bună coordonare, capacitatea de a lucra sub stres, reflexe şi 

flexibilitate bună, să ştiţi să conduceţi bine vehiculele şi, în general, o sănătate 

bună. Este bine să ştiţi să călăriţi. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Casier 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Casierul din magazin acceptă plăţile făcute 

de clienţi într-un magazin. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să inspecteze mărfurile 

cumpărate de clienţi, să verifice preţurile fiecărui produs şi să-l înregistreze, 

manual sau electronic cu scanner de citit preţul, să accepte numerar de la clienţi 

pentru bunurile cumpărate, să dea restul, să accepte plăţi cu cărţi de credit, cecuri 

sau bonuri de masă - să vândă anumite bunuri care se află lângă casa de marcat, să 

împacheteze anumite bunuri. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

magazine şi supermarket-uri unde mediul de lucru nu prezintă probleme deosebite, 

se lucrează în schimburi şi în zilele libere. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cititorul de preţuri şi pe viitor, 

computerul sau terminalul de computer. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu şi în primul rând să aveţi abilitatea de a lucra rapid şi bine, de a lucra cu 

cifrele, să aveţi putere de concentrare, precizie şi să fiţi o persoană de încredere. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Casier (oficiu de schimb valutar) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui funcţionar de schimb valutar 

constă în servicii de schimb valută străină către clienţi şi procesarea tranzacţiei de 

numerar în monedă străină şi naţională. Dacă este abilitat, acesta poate fi chiar 

directorul sau proprietarul companiei şi poate avea propriul oficiu de schimb 

valutar. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă operaţiuni de schimb 

atât în monedă naţională cât şi străină, pe baza solicitărilor clienţilor - să informeze 

clienţii despre posibilităţile şi condiţiile de cumpărare şi vânzare valută străină - să 

lucreze cu numerar la biroul de schimb valutar - să înregistreze toate tranzacţiile cu 

valuta străină şi să compare înregistrările cu registrul de casă existent, să 

înregistreze date despre operaţiunile făcute, să deţină depozite de bani şi 

documente încredinţate acestuia până în momentul prescrierii - să verifice dacă 

banii depuşi în oficiu sunt autentici, valabili şi intacţi - dacă funcţionarul este 

propriul patron al biroului de schimb, acesta trebuie să achiziţioneze suficiente 

sume de bani în monedă naţională şi străină, şi să administreze societatea bine 

(adică să ţină înregistrări, să comunice cu autorităţile responsabile cu privire la 

plata impozitelor etc.). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În bănci şi birouri de 

schimb valutar, în oficii de schimb valutar, unde funcţionarul lucrează în spatele 

unui ghişeu şi unde este protejat de un geam. Munca nu implică probleme 

deosebite, cu excepţia posibilităţii lucrului în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Maşini de numărat banii, un 

computer. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii medii cu diplomă de 

bacalaureat; să aveţi putere de concentrare, precizie, abilităţi de lucru cu cifrele şi 

să fiţi o persoană de încredere. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Căpitan de avion 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Căpitanul de avion are sarcina de a 

supraveghea pregătirile dinainte de zbor şi în timpul zborului cu avionul. Pilotarea 

poate fi făcută chiar de căpitan, sau de co-pilot, sau poate fi făcută cu schimbul de 

cei doi. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească zborul, inclusiv 

să selecteze alternativele, în funcţie de posibilităţi pentru a efectua zborul în 

conformitate cu planul iniţial, să ia în considerare consumul de combustibil - să 

verifice cabina de zbor cu întregul echipaj, să se familiarizeze cu planul de zbor şi 

cu sarcinile fiecărui membru pentru fiecare fază a zborului - să verifice înaintea 

zborului instrumentele şi echipamentele de pe aeronavă - să comunice cu turnul de 

control din aeroport şi cu pasagerii - să conducă echipajul pe timpul zborului, 

inclusiv să piloteze, să îşi asume responsabilitatea pentru un zbor sigur şi 

economic, în conformitate cu toate regulile şi reglementările existente şi cu planul 

de zbor - să ia decizii în situaţii critice, să calmeze pasagerii - să controleze avionul 

şi instrumentele pe timpul aterizării - să raporteze toate operaţiunile după zbor. 



 82 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Pe pistă şi în general la 

bordul avionului. Se impune lucrul în schimburi şi să nu aveţi teamă de înălţime. 

Mai există riscul de efecte pentru călătorii la distanţă şi schimbări frecvente de 

climă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Toate sistemele şi echipamentele 

de control aerian, cum sunt sisteme de navigaţie, sisteme de diagnostic, computere 

de bord, sisteme de comunicaţie, hărţi de navigaţie aeriană şi diagrame detaliate ale 

pistelor de aterizare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul cu diplomă de bacalaureat 

(să fiţi student la o facultate), preferabil să aveţi studii superioare cu specializare în 

aviaţie, să fi fost pilot de curse cu calificare pilot comercial (în caz de aviaţie 

militară se cere stagiul militar obligatoriu), să aveţi antrenament în calitate de 

căpitan de aeronavă şi să fiţi antrenat pe tipul de avion în discuţie. Experienţa în 

acest domeniu este testată periodic la intervale cerute de reglementările în vigoare. 

Se cer şi un număr de ore de zbor parcurse, precum şi o condiţie fizică şi mentală 

bună, o vedere şi un auz sănătos, putere de concentrare, abilitate de a lua decizii şi 

hotărâri rapide, precizie, încredere, auto-disciplină, abilitatea de a vă exercita 

autoritatea, abilitatea de a fi un bun organizator, de a lucra în echipă şi de a putea 

să improvizaţi. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Căpitan de navă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Căpitanul de navă comandă echipajul de pe 

navele fluviale sau maritime şi supraveghează toate operaţiunile de pe o navă, 

inclusiv încărcarea, descărcarea şi transportul mărfii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să răspundă de securitatea 

navei, a echipajului, a pasagerilor şi a încărcăturii. Îl reprezintă pe proprietarul 

navei în porturile străine, în ţările unde circulă vaporul. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Pe fluvii, mări sau 

oceane. Se lucrează în condiţii de vreme schimbătoare şi cu perioade lungi de 

deplasare departe de casă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Sisteme de control şi de navigaţie 

şi alte instrumente. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, sau o universitate sau 

facultate, să aveţi o sănătate perfectă, calităţi de organizator, de a comunica cu 

echipajul, să vă puteţi exercita autoritatea şi să fiţi o persoană decisă. Căpitanul de 

navă care circulă pe fluviu trebuie să treacă un examen de navigator (în funcţie de 

mărimea vasului); căpitanul de vapor care circulă pe mare sau pe oceane trebuie să 
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aibă o experienţă de cel puţin doi ani ca ofiţer de navă şi să fi trecut un examen 

internaţional în acest sens şi să vorbească limba engleză. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră.  

 

 

Ceasornicar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca constă în fabricarea, reglarea şi 

repararea ceasurilor de birou, de perete, a ceasurilor de mână sau a produselor 

similare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ asamblarea, reglarea şi 

repararea ceasurilor deşteptătoare, a ceasurilor în general, a ceasurilor de mână, a 

altor ceasuri de masă, ceasurilor electronice cu piese mecanice sau oscilatoare de 

cristal şi a afişajelor analogice, a ceasurilor din turnuri, înlocuirea pieselor lor, cum 

ar fi geamuri, brăţări, rotiţe, ungerea mecanismelor ceasurilor de birou, de perete şi 

a ceasurilor de mână, producerea şi funcţionarea prototipurilor şi a specimenelor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

ateliere de ceasornicărie, precum şi în locuri unde este instalat echipamentul de 

măsurat timpul (spaţii publice, terminale, birouri, clădiri industriale). Uneori este 

necesar să se lucreze la piese greu accesibile, sau care sunt expuse afară, în condiţii 

de vreme schimbătoare. Totuşi munca în general se face stând pe scaun, într-un 

mediu care este destul de confortabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cele mai folosite sunt 

instrumentele şi echipamentul de ceasornicărie care cuprinde lentile, instrumente 

de măsurat, diferite instrumente manuale precum şi de precizie mecanică în lucrul 

de asamblare. Pe lângă acestea, dexteritatea manuală este imperativă. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? De calificare în domeniu, de curs de calificare, 

de dexteritate manuală, de imaginaţie tehnică, de abilitatea de a pune lucrurile cap 

la cap, de o vedere bună şi de precizie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Ceramist / olar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Ceramistul (olarul) se ocupă cu producţia de 

produse din ceramică. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: executarea matriţelor de ghips 

- să prepare mixturi şi glazuri din ceramică - să producă, să modeleze, să 

asambleze, să glazureze şi să ardă produsele ceramice destinate unor scopuri 
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casnice, sanitare şi decorative, precum şi produse ceramice cum sunt căni, halbe, 

platouri, farfurii, boluri de zahăr, borcane, scrumiere, chiuvete, boluri pentru 

toalete, ţevi, rezemătoare pentru picioare, bideuri, sifoane, suporturi pentru hârtia 

igienică, figurine umane şi de animale etc.) - să lucreze cu roata olarului - să 

preseze produsele de ceramică în prese de ceramică - să preseze produse de 

ceramică compozite, care fac parte dintr-un ansamblu final - să ardă produsele de 

ceramică în cuptoare - să ataşeze manual componente cum ar fi toarte - să retuşeze 

produsele din ceramică (exemplu să îndepărteze părţile în plus, să finiseze 

joncţiunile etc.), şi să le dea forma finală - să inspecteze produsele finite, să 

înregistreze defectele apărute şi cauzele care au dus la acestea. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

ateliere ceramice, unde zgomotul, praful şi mediul poluant precum şi mirosul de 

substanţe chimice sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se folosesc maşini de măcinat, 

mixere, maşini de curăţat, roata olarului, linii de producţie semiautomate şi 

automate, cuptoare, maşini de decorat, ustensile pentru desen şi pictură, cuţite, ace 

şi alte ustensile fine. Materialul cu care se lucrează este ceramica sau porţelanul. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu, talent, simţ estetic, inventivitate, creativitate şi răbdare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Ceramist / olar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceşti? Ceramistul / olarul prelucrează produse din 

ceramică, olărit şi vase de faianţă precum şi alte obiecte, folosind o gamă largă de 

metode. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să modeleze obiectele la roata 

olarului, prin mulare şi cu ajutorul muncii manuale sau să le finiseze la strung. 

Materialele cum sunt argila arsă etc. sunt folosite pentru producerea produselor 

neinflamabile. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

ateliere şi spaţii similare, unde contactul cu mediul de lucru murdar, cu substanţe 

chimice şi expunerea la temperaturi înalte, toate sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ustensilele folosite includ maşini 

şi echipament, roata olarului, prese, cuptoare, uscătoare etc. Deşi maşinile au 

preluat o mare parte din această muncă în zilele noastre, mai există încă 

oportunităţi pentru prelucrarea de produse manuale, tradiţionale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi dexteritate manuală şi sensibilitate estetică. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Cercetător chimist 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Cercetătorul chimist prestează muncă de 

cercetare în industria chimică. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă muncă de cercetare 

pentru descoperirea de noi procedee, metode şi fenomene chimice, să descopere 

noi sisteme de producţie în industria chimică pe baza combinaţiilor substanţelor 

chimice (cum ar fi producţia de material plastic, cauciuc, producţia de 

medicamente sau pentru produse alimentare). Poate conduce o echipă de cercetare, 

participă la cercetare pe plan internaţional şi cooperează pe plan ştiinţific cu alţi 

cercetători. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În laboratoarele chimice 

unde se intră în contact cu substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumente şi aparaturi pentru 

reacţii chimice şi computere. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat facultatea cu specializare în 

chimie; trebuie să fiţi o persoană creativă şi să abordaţi munca sistematic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Chelner / chelnăriţa 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de chelner sau chelnăriţă este aceea 

de a oferi clienţilor servicii de catering. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să primească clienţii şi să-i 

invite la locurile unde se serveşte masa - să le dea sfaturi în alegerea meniului şi a 

băuturilor - să preia comenzi - să servească mâncăruri şi băuturi, să asiste clienţii 

atât la bar cât şi la masă - să finiseze mâncărurile la masă atunci când este necesar 

(flambare, tăiere etc.) - să participe la pregătirea meniurilor şi a listelor de băuturi, 

să aibă grijă să toarne băuturile alcoolice şi cele răcoritoare - să amestece băuturile 

după reţetă, să le servească - să întocmească nota de plată, să accepte cecuri, cărţi 

de credit, să accepte şi să schimbe valută străină, să opereze casa de marcat - să 

pregătească şi să aranjeze sălile de mese şi să pună masa - să participe la pregătirea 

şi servirea din cadrul banchetelor, să accepte, să rezolve sau să transmită plângerile 

către bucătărie sau a alte departamente. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Chelnerul / chelnăriţa 

lucrează în restaurante, baruri, localuri tip pub, cafenele şi alte localuri de acest 

gen. Meseria impune munca în schimburi şi uneori lucrul cu clienţi nemulţumiţi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai frecvent folosite sunt 

propriile picioare şi mâini, adresarea liberă, echipamentul specific de bar, 

cărucioare pentru deservire etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Absolvirea unui curs de calificare în acest 

sens, abilitatea de a lucra cu oamenii, răbdare, un comportament cultivat şi maniere 

elegante, abilităţi pentru calcule matematice, o memorie bună şi un auz bun, să fiţi 

sănătos şi să aveţi aptitudini de a învăţa limbi străine. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Oricine lucrează într-o astfel de meserie nu are voie să aibă boli 

infecţioase. 

 

 

Cofetar / patiser 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui cofetar este de a face dulciuri, 

produse de patiserie, prăjituri şi alte produse de cofetărie. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Acceptă, verifică şi stochează ingredientele 

pentru prepararea dulciurilor şi calculează consumul acestora în funcţie de gramaj - 

face aluaturi, mixturi, face cozonaci şi creme, îngheţată, produse semifinite şi finite 

de cofetărie - proiectează şi face produse de cofetărie mai elaborate - sau vinde 

dulciuri către clienţi. De asemenea verifică calitatea produselor şi prelevează 

eşantioane pentru analize de laborator - stochează, distribuie şi asigură depozitarea 

şi prepararea produselor în condiţii igienice. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În laboratoare mari sau 

mici, care produc produse de cofetărie. Mediul de lucru presupune temperaturi 

înalte, mirosuri neplăcute şi lucrul în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai frecvent folosite sunt 

mixere, teluri, recipiente, maşini de tot felul pentru producerea dulciurilor, 

cuptoare, linii de producţie, dispozitive auxiliare şi unelte manuale. În particular, 

un cofetar trebuie să aibă îndemânare. Ingredientele folosite includ zahăr, fructe, 

aluat, pastă, unt, blaturi, creme, mixturi pentru îngheţată etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Absolvirea unei şcoli de calificare. Aveţi de 

asemenea nevoie de îndemânare, simţ estetic, inventivitate şi creativitate, să fiţi 

curat, precis şi să aveţi abilitatea să percepeţi mirosul şi gustul şi să nu fiţi bolnav 

de boli infecţioase. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Persoanele care lucrează în industria alimentară nu au voie să aibă boli 

infecţioase. 
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Colector de datorii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Colectorul de datorii colectează datoriile 

restante şi efectuează lucrări administrative asociate cu colectarea acestora. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să telefoneze sau să informeze 

în scris clienţii cu privire la colectarea datoriilor sau să stabilească plata ulterioară 

a datoriilor; să depisteze adresele clienţilor şi să îi viziteze pentru colectarea 

datoriilor; să noteze sumele colectate; să recomande acţiuni în justiţie în cazul în 

care datoriile nu pot fi colectate pe altă cale. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În general în birouri sau 

încăperi similare dar şi domiciliul datornicilor. Uneori vă puteţi confrunta cu 

situaţii de ostilitate sau agresiune. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatizată, telefon, 

fax şi eventual alt echipament de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi studii superioare, răbdare, să puteţi 

comunica cu oamenii şi să aveţi o atitudine convingătoare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Compozitor 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Compozitorul este persoana care compune 

muzică, cu alte cuvinte scrie note muzicale care apoi sunt cântate de muzicieni. 

Compozitorul poate lucra şi într-o casă de înregistrări. În majoritatea cazurilor, 

acesta cooperează direct cu cântăreţii şi cu alţi muzicieni. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să compună muzică conform 

cu ideile pe care le are sau cu comanda făcută de alte persoane sau organizaţii care 

doresc compoziţii muzicale; să coopereze cu compozitorii de cântece şi cu 

libretiştii dacă muzica implică interpretare vocală; să scrie note muzicale; să 

transpună muzica compusă pe instrumente muzicale; eventual să repete cu 

orchestra, corul sau grupul de cântăreţi etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Compozitorul poate lucra 

atunci când doreşte şi unde doreşte (acasă, în studio, afară etc.), când compune 

muzică. Atunci când muzica este interpretată, lucrul poate să se desfăşoară în 

studio sau în sala de concert etc. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Hârtie, creion, metronom, 

instrumente muzicale. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Pe lângă talent, un compozitor trebuie să fi 

terminat o şcoală de muzică cel puţin sau conservatorul, cu specializare în teoria şi 

istoria muzicii. Compozitorul trebuie să ştie să cânte la un instrument muzical. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Conducător de vehicule pe cablu 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Conducătorul de funicular sau de vehicule pe 

cablu operează astfel de vehicule pe cablu, vinde bilete şi se ocupă de pasageri şi 

de mărfurile care urmează a fi transportate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să opereze funicularul sau 

telefericul, să se îngrijească de starea tehnică a acestor mijloace de transport, să 

execute lucrări de întreţinere şi reparaţie curentă la acestea. Verifică biletele 

pasagerilor şi expediază mărfurile de transportat cu funicularul. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? De obicei în mediul 

montan, unde condiţiile de vreme schimbătoare sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte de lucru pentru 

întreţinerea instalaţiilor, maşini de distribuit bilete sau alte maşini similare şi 

bineînţeles şinele funicularului. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare la locul de 

muncă sau alt curs cu specific în domeniu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Conducător transportoare electrice 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Conducătorul de transportoare electrice 

conduce şi întreţine diferite tipuri de transportoare electrice (de mici dimensiuni 

cum sunt tractoarele şi traulerele, cele pe baterie folosite în gări etc.) şi 

manipulează încărcătura acestora. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să conducă transportoarele 

electrice, să le încarce, să le descarce conform necesităţilor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În gări unde se lucrează 

în zgomot şi oarecare murdărie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Panourile şi butoanele de control 

ale transportoarelor electrice. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi capacitatea de a reacţiona rapid în diverse situaţii. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Confecţioner / împletitor de coşuri 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de confecţioner de coşuri şi de 

împletitor de coşuri este aceea de a produce bunuri din răchită şi trestie. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească nuielele din 

salcie, să le taie, să le cureţe, să le croiască - să facă carcase pentru mobilier din 

răchită după şabloane, să împletească fotolii din răchită, să facă produse decorative 

din răchită, cum ar fi abajururi, sacoşe de cumpărături şi genţi de diverse 

dimensiuni şi forme - să facă coşuri din răchită pentru lenjerie, coşuri pentru 

scopuri industriale, colivii pentru porumbei - coşuri din nuiele pentru Crăciun - să 

facă cărucioare, leagăne pentru copii, balansoare precum şi alte obiecte de mobilier 

pentru copii - să modeleze răchita şi trestia destinată mobilierului precum şi să 

confecţioneze alte articole cum ar fi vaze de flori, decoraţiuni pentru pereţi. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

ateliere de confecţionat coşuri unde mediul de lucru este relativ confortabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumentele cele mai folosite 

sunt gherghefuri pentru rogojină şi ţesături, tăietoare de trestie, maşini de împletit, 

maşini pentru fiert răchita, benzi transportoare, echipamente pentru operaţiuni 

manuale şi maşini de ţesut; lucrătorul trebuie să fie îndemânatic. Materialul cu care 

se lucrează în special este alcătuit din nuiele de răchită şi trestie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi abilitate de a lucra manual, să aveţi experienţă, simţ estetic şi o vedere 

bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Confecţioner de pensule / perii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Confecţionerul de pensule este specializat în 

producţia de pensule rigide, pensule pentru pictură, pensule fine, mături, perii 

tehnice şi perii rotunde, precum şi periile de sârmă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească materialul, să 

aranjeze straturile, să amestece, să combine, să lipească, să degreseze, să spele, să 

decoloreze - să taie părul de cal şi alte fibre artificiale în perişori scurţi - să 

pregătească mixturile pentru prototipurile de pensule - să preseze şi să coasă 

manual mături - să acopere pensulele cu răşini, să le cimenteze şi să vulcanizeze 
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periile şi măturile - să pună mânere la pensule şi la mături - să facă perii din sârmă, 

perii rotunde, cilindrice şi rulouri - să finiseze sârma, să facă spirale din sârmă pe 

calandru, să preseze şi să modeleze miezul pentru periile tehnice (roţi) - să facă 

perii disc şi perii spiralate mai complicate. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei în ateliere de confecţionat perii unde se lucrează în zgomot. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cele mai des folosite sunt maşini 

de pieptănat, de scămoşat, de despicat, de vopsit precum şi alte maşini cum sunt 

tăietoare, dispersoare, strunguri, freze, alături de instrumente manuale. Materialul 

folosit este de obicei lemnul, părul de cal, sârma şi materialele plastice. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de pregătire în 

domeniu, abilităţi de lucru manual şi răbdare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Conservator (muzeu / galerie de artă) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Conservatorul asigură conservarea obiectelor 

ferindu-le de deteriorare, fiind în mod normal specializat în anumite materiale – de 

exemplu, textile, mobilier, tablouri. Acesta este cunoscut şi sub numele de 

restaurator. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să monitorizeze starea 

obiectelor care urmează a fi expuse sau stocate şi să folosească substanţele chimice 

pentru conservarea acestor obiecte şi, dacă este necesar, să aplice alte tratamente la 

obiectele cu valoare istorică sau culturală (cărţi, cutii de bijuterii, instrumente, 

arme, armuri etc.), să le protejeze de umezeală, căldură sau alte influenţe ale 

mediului. De asemenea, face cópii şi machete şi ţine evidenţa lucrărilor făcute la 

fiecare obiect în parte. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În primul rând în 

laboratoarele specializate în conservarea obiectelor, unde expunerea la substanţe 

chimice este inevitabilă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament de conservare, 

ustensile manuale şi armături. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

probabil o universitate cu specializare în disciplina respectivă, să daţi dovadă de 

concentrare şi de dexteritate manuală. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Conservator clădiri cu arhitectură specifică 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Funcţionarul responsabil cu conservarea 

clădirilor cu arhitectură specifică efectuează şi organizează inspecţiile la clădirile 

istorice şi de alt fel, alcătuieşte documentaţia şi înregistrează rezultatele unor astfel 

de inspecţii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să asigure protecţia clădirilor 

înregistrate, să propună restaurarea şi reconstrucţia lor, să verifice ducerea la 

îndeplinire a unor astfel de lucrări de restaurare şi de reconstrucţie. Să înregistreze 

documentele de conservare ale clădirilor înregistrate în categoria clădirilor cu 

arhitectură specifică la diferite instituţii administrative. Să pregătească 

documentele pentru autorităţile locale în vederea planificării aplicaţiilor şi obţinerii 

autorizaţiilor de construcţie, să influenţeze procesul de luare a deciziilor în privinţa 

acordării acestor permise, a planurilor arhitecturale şi urbane etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În clădirile înregistrate 

sau pe şantiere (săpături arheologice, în castele, palate, catedrale şi alte obiective 

importante înregistrate), precum şi în birouri. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Înregistrări şi planuri ale 

clădirilor, documente istorice, documente cu planuri ale oraşului şi alte documente 

legale. Tehnologia informatizată şi alte echipamente uzuale de birou, precum şi 

sisteme de comunicaţie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau o facultate, să aveţi 

cunoştinţe despre clădirile istorice şi să lucraţi sistematic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Consilier agricol / de fermă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Consilierul agricol oferă asistenţă tehnică şi 

sfaturi cu privire la metodele de lucru şi la problemele unei ferme. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să cunoască problemele 

fermei; să ofere sfaturi de creştere a calităţii produselor de fermă, să crească 

productivitatea şi eficienţa operaţiunilor, să conserve bunurile naturale şi mediul; 

să organizeze demonstraţii, să predea cursuri în domeniu şi să distribuie materiale 

pentru promovarea adoptării de practici şi tehnici îmbunătăţite. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În special în birouri sau 

încăperi similare sau în ferme agricole, în aer liber şi în teren. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatizată, telefon, 

fax şi eventual alt echipament de birou. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate de profil, cu 

specializare în agricultură sau tehnologia fermieră. Să aveţi abilităţi de a comunica 

cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Consilierul carierei 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria implică oferirea de sfaturi clienţilor 

cu privire la oportunităţile şi problemele din cariera lor sau din domeniul pregătirii 

lor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Astfel de alegeri se materializează atunci când 

elevii de la şcolile elementare hotărăsc asupra orientării lor profesionale sau 

studiile secundare, când elevii de la şcolile secundare decid să urmeze liceul sau o 

facultate, când absolvenţii de şcoli superioare decid cu privire la alegerea meseriei 

sau decid să urmeze un curs de recalificare pentru o altă profesiune sau decid 

asupra unui curs pentru continuarea studiilor. Consilierul pentru alegerea carierei 

ajută la rezolvarea problemelor de găsire a unui loc de muncă sau de încadrare 

pentru persoanele din anumite grupe dezavantajate (cum sunt cele ale persoanelor 

cu handicap, femeile care se reîntorc din perioada de alăptare, foştilor condamnaţi 

etc.) şi îi ajută pe aceşti clienţi în alegerea unui loc de muncă. Profesia implică 

oferirea de informaţii şi sfaturi cu privire la situaţia locurilor de muncă pe piaţa 

muncii, precum şi consiliere pentru clienţii individuali. Consilierul poate fi angajat 

de către un centru de plasare a forţei de muncă, de un liceu sau o universitate, de o 

companie specializată în plasarea forţei de muncă sau de alte instituţii şi organizaţii 

private, de şcoli, de o agenţie de personal şi de alte astfel de instituţii. În unele ţări 

europene, consilierii pot fi şi profesori sau membri ai corpului profesoral din cadrul 

unor şcoli sau licee, în alte ţări europene aceştia sunt angajaţi ai statului sau ai 

autorităţilor locale şi regionale. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri, unde mediul 

de lucru este confortabil. Consilierii de alegere a carierei îşi petrec de obicei o 

mare parte din timp în deplasări la organizaţii, în fabrici, şcoli, colegii sau facultăţi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere, şi tehnologie de 

informaţii şi comunicaţii, telefoane şi alte echipamente uzuale de birou, inclusiv 

cărţi, casete video şi în unele cazuri, teste psihologice pentru a fi utilizate cu 

clienţii. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat cel puţin liceul, de preferat o 

facultate sau o şcoală post-liceală, să aveţi calitatea de a comunica cu oamenii, să 

ştiţi să le ascultaţi problemele. Cerinţele pentru această meserie diferă de la ţară la 

ţară în cadrul Uniunii Europene: unele condiţii impun calificare ca profesor sau 
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psiholog, altele necesită o pregătire post-universitară de specialitate, în alte ţări 

puteţi fi doar un simplu funcţionar. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Constructor / administrator şantier de construcţii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de administrator de şantier este aceea 

de a administra şi organiza munca în construcţii. El răspunde de lucrările de 

construcţie de pe şantier şi veghează ca acestea să respecte documentaţia tehnică. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să repartizeze muncitorii 

pentru diferitele lucrări de construcţie, să-i coordoneze contractorii din construcţii 

şi pe sub-contractorii acestora, să decidă cum să se folosească maşinile şi alte 

echipamente, să asigure aprovizionarea cu materiale, să verifice calitatea şi 

cantitatea lor - să administreze şi să controleze procesele de muncă şi să se asigure 

de progresul construcţiei - să ia decizii tehnice cu privire la anumite operaţiuni de 

construcţii - să hotărască ce este de făcut într-un caz de urgenţă care poate conduce 

la nerespectarea documentaţiei tehnice - să se întâlnească cu contractorii şi sub-

contractorii pentru a discuta cursul lucrărilor de construcţie şi orice schimbări 

solicitate - să verifice dacă construcţia respectă schiţele şi documentaţiile şi dacă 

lucrarea respectă programul de construcţie şi atinge la timp reperele stabilite, să ia 

din timp măsuri pentru recuperarea întârzierilor, dacă există, să facă controlul de 

calitate a lucrărilor de construcţie (zidărie, acoperiş, ţevi, decoraţiuni etc.), să 

raporteze despre progresul construcţiei, să ţină un registru de şantier, să 

supravegheze muncitorii şi să se asigure că sunt respectate normele de sănătate şi 

protecţie a muncii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Pe şantier şi numai o 

mică parte de timp în birou, drept pentru care condiţiile de vreme schimbătoare, 

praful şi murdăria sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament şi accesorii de birou 

uzuale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat politehnica cu profil ingineri, 

sau o şcoală post-liceală în domeniu cu certificat de absolvire, să aveţi abilităţi de 

organizator, să fiţi capabil de judecăţi rapide şi corecte, să aveţi autoritate, să fiţi 

clar şi concis în exprimare, să fiţi capabil să lucraţi în echipă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Consultant de imagine 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Consultantul de imagine lucrează pentru a 

obţine cea mai bună "imagine" (înfăţişare, îmbrăcăminte, stil de comportament şi 

prezentare) pentru un client în ceea ce priveşte viaţa sa personală şi profesională. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să lucreze în primul rând în 

calitate de consultant care ştie să analizeze chipul, silueta clientului, 

comportamentul, ocupaţia acestuia etc., pentru a descoperi ce "imagine" este 

adecvată pentru clientul său. Există deja programe de calculator care pot face acest 

lucru - de exemplu găsirea stilului de coafură pentru un anumit complex facial. 

Consultantul recomandă clientului coafura, fardul, cosmeticele, îmbrăcămintea, 

mimica, expresia facială etc. Acesta poate oferi nu numai sfaturi ci poate să 

contribuie la felul cum arată clientul - prin tratamente cosmetice, pregătirea şi 

aplicarea de măşti faciale, prin fardarea clientului, coafarea clientului, manichiură, 

masaj etc. Consultanţii de imagine dau şi sfaturi cu privire la stilul de viaţă, în 

general. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În saloane de consultanţă 

sau în spaţii similare. Dacă consultantul oferă servicii cosmetice, acesta intră în 

contact cu anumite substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Exprimarea verbală, computerul, 

cosmeticele, ustensilele pentru coafură şi manichiură (aparaturi pentru tratamente 

cu abur, uscătoare de păr, lămpi, lupe, paturi pliante, măşti faciale, creme, farduri şi 

diferite ustensile manuale cum sunt foarfeci şi pieptene). 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi bun gust, răbdare, un comportament 

elevat, abilitatea de a trata oamenii cu tact, abilitatea de a vă pune în locul 

clientului, mâini dibace şi un ochi format pentru detaliu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Consultant de management 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Consultantul de management este 

profesionistul care asistă companiile cu probleme legate de schimbare sau de 

personal sau de aspecte legate de afacerile şi dezvoltarea companiei. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să se ocupe de firme de 

diferite dimensiuni, să sprijine dezvoltarea unor practici cu costuri reduse în 

domeniul afacerilor şi al gestionării personalului. Ocupaţie de consultant de 

management ocupă o poziţie centrală între firme, instituţii publice şi lucrători. 

Domeniul său profesional este managementul general, dar profesia necesită 

specializare în cel puţin un domeniu specific cum ar fi contabilitate, finanţe, 

legislaţie, asigurare şi asigurări sociale, relaţii de muncă, selecţia, recrutarea şi 
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formarea personalului şi reglementarea disputelor cu privire la condiţiile de muncă. 

Consultantul de management are posibilitatea să lucreze în calitate de contabil, să 

ofere ajutor în problemele de impozite şi taxe. Poate fi liber profesionist sau 

angajat al unei companii specializate în activitatea de consultanţă şi adesea aceste 

companii sunt firme mari de contabilitate. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În general în birouri sau 

încăperi similare din cadrul companiilor care angajează un astfel de consultant. 

Mediul de lucru nu ridică probleme deosebite. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Pe perioada muncii, consultantul 

foloseşte tehnologia informatizată şi pachete de programe pentru administrarea 

personalului. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? </b Studii universitare sau de nivel echivalent. 

Trebuie să subliniem că, în practicarea acestei ocupaţii, acumularea de experienţă 

şi învăţarea la locul de muncă au o importanţă deosebită. Consultantul de 

management trebuie să aibă cunoştinţe profesionale despre problemele speciale de 

care se ocupă şi cunoştinţe generale despre administrare, despre legi, despre 

contabilitate şi în special despre temele legate de ocuparea forţei de muncă, 

capacitatea de a interpreta şi aplica legile şi regulamentele cu privire la plăţi, taxe, 

impozite, asigurări sociale, să ştiţi să rezolvaţi problemele. Este foarte important să 

aveţi calităţi pentru stabilirea unor relaţii inter-personale şi pentru interpretarea 

analitică a tuturor problemelor. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Contabil 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de contabil implică o gamă largă de 

activităţi de contabilitate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să ţină evidenţele contabile şi 

registrele(registrul mic de casă şi registrul principal de casă), să facă consemnări în 

registrele contabile, să ţină evidenţa activelor - să întocmească documente 

contabile - să întocmească calculele finale - să înregistreze date despre active şi 

situaţia financiară dintr-o organizaţie - să completeze declaraţiile de impozit pe 

venit (să calculeze veniturile şi încasările şi impozitele pe venit datorate) - să 

calculeze profitul rămas şi să-l transfere într-un cont pentru alte distribuţii - să 

păstreze documentele de impozit pentru administrarea taxei pe valoare adăugată, 

sau pentru alte taxe, impozite, beneficii etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birou sau în spaţii 

similare unde mediul de lucru nu prezintă probleme deosebite. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia computerizată, se 

folosesc programe speciale de contabilitate, echipament uzual de birou, ustensile 

de birotică şi exprimarea verbală. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, preferabil cu specializare 

economică sau studii în afaceri, să fi terminat un curs de calificare în contabilitate 

simplă sau dublă (acest curs trebuie actualizat la anumite intervale în funcţie de 

reglementările legale în vigoare), să aveţi precizie, abilitate de a învăţa, putere de 

concentrare, răbdare şi să fiţi o persoană de încredere. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Contabil de management 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Contabilul de management asistă firmele sau 

persoanele particulare în afaceri, în firme, în procedurile economice, financiare, 

fiscale şi administrative şi corectează şi îndrumă practica de ţinere a registrelor 

contabile. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să administreze şi să îndrume 

companiile, să asigure gestionarea activelor, expertize şi îndrumare tehnică, să facă 

audit şi inspecţii financiare, să dea sfaturi cu privire la contracte şi contabilitate, să 

asigure consiliere în dreptul comercial, să facă audituri şi pentru a verifica balanţe, 

conturi, registre şi alte documente din sistemul de contabilitate, să dea sfaturi cu 

privire la taxe şi impozite. În plus, să facă inspecţii de auditare la firme şi companii 

unde se anticipează o inspecţie oficială a conturilor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Poate lucra în 

departamente de specialitate, alături de alţi colegi, sau ca liber profesionist. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Sistemul contabil, pachetele de 

aplicaţii elaborate special pentru contabilitatea şi impozitarea comercială. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi studii universitare sau de nivel 

echivalent, cu specializare în funcţie de zona de responsabilitate în care lucrează 

(administraţie, finanţe, audit sau planificare), urmată de perioadă de formare într-

un mediu comercial. 

Având în vedere caracterul foarte extins al domeniului de activitate şi cunoştinţele 

de specialitate necesare pentru această ocupaţie, este esenţial să aveţi calităţi 

personale cum ar fi flexibilitatea, puterea de analiză, aptitudinile de rezolvare a 

problemelor, calităţile de comunicare, discreţie cu privire la client. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Contabil salarii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Funcţionarul care se ocupă de calcularea 

salariilor calculează salariile angajaţilor dintr-o firmă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să calculeze sumele de pe 

ştatele de plată, să elaboreze reglementările pentru stabilirea salariilor, a regulilor 

pentru atribuirea bonificaţiilor, să asigure respectarea legilor salariilor, să analizeze 

eficacitatea practicilor de calculare a salariilor. Să pregătească documente pentru 

rezolvarea eventualelor dispute cu privire la reglementările legislaţiei muncii în 

domeniul salariilor. Să coopereze cu funcţionarii de personal şi cu contabilii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri obişnuite. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere (în special tabele) şi 

alte echipamente de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, să lucraţi metodic, să 

aveţi putere de concentrare şi bune cunoştinţe de matematică. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Controlor / administrator ape 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de controlor administrator de apă este 

aceea de a organiza şi controla activităţile desfăşurate la cursurile de apă şi la 

structurile hidraulice (baraje, rezervoare etc.), de a evalua informaţiile şi de a lua 

măsurile necesare şi de a emite rapoarte şi propuneri în acest sens. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să monitorizeze situaţia 

structurilor hidraulice, a cursurilor de apă şi în general întreaga zonă de captare - să 

monitorizeze datele hidrologice şi meteorologice - să primească, să evalueze şi să 

transmită mai departe informaţiile colectate - să coordoneze activităţile la 

structurile hidraulice conform reglementărilor în vigoare - să facă faţă situaţiilor de 

urgenţă la structurile hidraulice - să întocmească şi să înregistreze planuri pentru 

situaţiile de viitură - să anunţe şi să rezolve problemele legate de cotele de alarmă 

privitoare la inundaţii – să ţină evidenţa cotelor înainte la zi şi să evalueze pericolul 

de inundaţii – să întocmească rapoarte referitoare la gestionarea cotelor înalte 

pentru autorităţile administrative - să facă propuneri pentru intervenţii şi măsuri de 

urgenţă pentru structurile hidraulice existente - să emită avize de specialitate pentru 

reglementări operative la structurile hidraulice. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În preajma râurilor, 

barajelor şi a altor cursuri de apă şi structuri hidraulice. Deşi locul de muncă 

principal este biroul, trebuie să fiţi pregătit şi pentru deplasări în aer liber unde 

condiţiile de vreme schimbătoare sunt inevitabile. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În primul rând tehnologia 

computerizată, echipament de birou şi echipament de comunicaţie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul cu diplomă de bacalaureat 

sau o universitate cu specializare în inginerie civilă, domeniul structuri hidraulice; 

trebuie să aveţi de asemenea capacitate de organizator, reacţii şi judecată rapidă, să 

fiţi o persoană de încredere, să aveţi posibilitatea de negociaţi şi să lucraţi cu 

oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Controlor de bilete 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Controlorul / inspectorul de bilete verifică 

dacă oamenii care călătoresc cu mijloace de transport în comun (tramvaie, 

autobuze, troleibuze) au bilete de călătorie sau permise valabile. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Să circule pe diferite mijloace de transport în 

comun şi să verifice biletele călătorilor, permisele de călătorie sau legitimaţiile, să 

aplice amenzi în caz de încălcare a legilor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În vehicule de transport 

în comun (tramvaie, autobuze, troleibuze) pe diferite rute şi lucrând în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Pixuri şi sau alte dispozitive 

manuale pentru marcarea biletelor cu modelul corespunzător fiecărui vehicul. S-ar 

putea să fiţi obligaţi să purtaţi uniformă. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat cel puţin o şcoală profesională; 

să aveţi abilitatea de a lucra în echipă cu încă 1-2 colegi; să aveţi spirit de 

observaţie, memorie vizuală, să ştiţi să comunicaţi cu oamenii, să puteţi să vă 

exercitaţi autoritatea şi să fiţi ferm şi politicos în situaţii critice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Controlor trafic aerian 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Controlorul de trafic aerian supraveghează şi 

organizează deplasarea avioanelor în aer, la aterizare şi la sol, prin folosirea 

aparatului radar şi a comunicaţiilor radio. Aceştia lucrează la aeroport, la centre de 

control al traficului aerian în cooperare cu membrii echipajului pentru a asigura 

fluxul rapid al traficului aerian. Unii sunt specializaţi în controlul general al 

traficului aerian dincolo de limitele aeroportului, alţii sunt specializaţi în depistarea 

de avioane care încalcă spaţiului aerian naţional. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să comunice cu piloţii (prin 

radio, nu faţă în faţă), să rezolve diferite situaţii de trafic aerian, să dea informaţii 

pilotului de pe avion, precum şi şefului de schimb al traficului aerian, să dea 

ordine, să acorde permisii pentru decolare, aterizare, zbor la anumite altitudini etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În aeroport la turnul de 

control al traficului aerian, unde se lucrează în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatizată, 

receptoare şi transmiţătoare radio şi radar şi panou de control cu ecrane de 

urmărire. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate, să aveţi calităţi 

organizatorice, putere de concentrare, judecată şi reacţie rapidă, abilitatea de a 

învăţa o limbă străină. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Coregraf 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Coregraful creează dansuri pentru 

spectacolele de film, teatru şi televiziune. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să selecteze dansatorii pentru 

diferitele roluri, să discute rolurile cu actorii, să conducă repetiţiile pentru a se 

obţine interpretarea dorită. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În teatre. Se poate lucra 

şi în aer liber şi în afara orelor obişnuite de program. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Scenarii, schiţe de dans şi note 

muzicale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat universitatea cu specificul dans 

sau o disciplină artistică adecvată, sau să fi terminat o şcoală de dans, să aveţi 

talent muzical, abilitatea de a vă organiza, să fiţi creativi şi să ştiţi să lucraţi cu 

oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Cosmetician / lucrător în salon de frumuseţe 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Cosmeticienii şi lucrătorii din saloanele de 

frumuseţe fac muncă de profesionişti în tratamentul tenului. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Să examineze din punct de vedere profesional 

tenul şi să decidă ce tratament şi ce produse se pot aplica - să cureţe şi să supună 
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tenul la baia de aburi - să îndepărteze părul nedorit - să facă masaje cosmetice - să 

pregătească şi să aplice creme faciale - să aplice machiaje profesionale - să dea 

sfaturi despre tratamentul cosmetic al tenului - să facă teste şi să recomande 

cosmetice noi - să facă machiaje pentru filme, televiziune, teatre (unde sunt 

cunoscuţi sub numele de machiori) - şi să se ocupe de comandarea şi cumpărarea 

cosmeticelor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

magazine care vând produse cosmetice, în saloane de cosmetică, în băi publice şi 

în saloane de frumuseţe. Contactul cu diferite substanţe chimice este inevitabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai des folosite sunt băile de 

aburi, ace de depilat, pensete, lămpi, lupe, cosmetice medicinale şi decorative 

(măşti, creme, loţiuni, farduri). Trebuie să aveţi îndemânare manuală. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu, să fiţi priceput la lucrul cu mâinile, să aveţi degetele sensibile, simţ 

estetic, să fiţi o persoană curată, cu o ţinută şi maniere elegante şi să vă pricepeţi să 

lucraţi cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Costumier 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Costumiera este persoana care pregăteşte, 

retuşează şi repară îmbrăcămintea actorilor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească, să retuşeze şi 

să repare costumele şi accesoriile pentru teatru şi film, care sunt purtate de actori. 

Aceasta de obicei îmbracă actorii în aceste costume şi le retuşează în funcţie de 

silueta actorilor. De asemenea, asigură depozitarea costumelor, transportul şi 

ambalatul acestora. Ţine evidenţa costumelor şi face propuneri pentru noi achiziţii 

de costume. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În teatre, în studiouri de 

televiziune şi de film sau în alte locuri. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Uneori foloseşte fierul de călcat, 

acele şi aţa precum şi maşina de cusut. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu şi să aveţi simţ estetic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Costumier de scenă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Costumierul de scenă este persoana care face 

costumele în conformitate cu tiparele date, pentru spectacole de teatru şi de film, 

uneori pentru anumite ocazii liturgice. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să prelucreze, conform 

proiectelor artistice, costume şi părţi componente ale costumelor precum şi 

accesoriile acestora, pentru actorii de film şi de teatru şi pentru alţi artişti, pentru 

ansambluri de dans, uneori să facă costume şi ornamente pentru spectacole 

liturgice. Aceştia pot lucra şi costume populare pentru diferite ocazii naţionale. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de croitorie 

mici. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Maşini de cusut, ace, aţe, foarfeci 

şi alte ustensile de acest fel. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi sensibilitate estetică, aptitudini de lucru cu cifrele şi în general să fiţi 

talentat la muncile manuale. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Coşar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui coşar este de a curăţa, inspecta, 

întreţine şi a repara coşurile, utilităţile de evacuare a fumului şi diferite 

echipamente de încălzire. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să cureţe coşurile şi utilităţile 

de evacuare a fumului, coşurile industriale, boilerele de la centralele termice, 

boilerele industriale, cuptoarele de pâine precum şi camerele de fum - să cureţe 

coşurile de fabricilor, să colecteze şi să deverseze funinginea - să cureţe anumite 

boilere, incineratoare precum şi sistemele de evacuare ale acestora - să facă mici 

reparaţii la echipamentele de încălzire, să înlăture defectele, de exemplu să 

înlocuiască anumite piese simple - să aprindă boilerele de la instalaţia de încălzire 

centrală şi de la căminele de foc - să facă lucrări de căptuşire a căminelor cu 

cărămidă refractară - să facă inspecţii tehnice acolo unde se cer aprobări de 

funcţionare şi să facă inspecţii de pază şi prevenirea incendiilor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

clădiri şi alte construcţii şi adesea pe acoperişuri. Aveţi de-a face cu praf, lucrul la 

înălţimi, condiţii de vreme schimbătoare şi adesea cu locuri de lucru greu 

accesibile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai adesea se folosesc perii 

cu curăţat, diferite articole de curăţat, obiecte de lucru cu şamota şi obiecte folosite 
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la teracote, tablă, unelte de prins şi pliere. Aveţi nevoie de braţe şi picioare 

puternice. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi un trup suplu, abilitate de a reacţiona rapid, concentrare şi auto-disciplină. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Munca vă poate solicita fizic şi mai există o problemă pentru oamenii care 

au sensibilitate la îmbolnăviri de piele. 

 

 

Crainic / prezentator (emisiuni radio şi televiziune) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Crainicul sau prezentatorul prezintă 

programe şi emisiuni la televiziune şi radio, este moderator în programe televizate 

sau prezentator al ştirilor de la faţa locului. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Munca de prezentator de radio este mai variată 

decât cea a crainicului de televiziune. Prezentatorii radio prezintă o emisiune 

întreagă dată de postul de radio, participă la interviuri, invită oaspeţi, fac sondaje 

de opinie printre ascultători, vorbesc în direct prin telefon cu aceştia, pun întrebări 

şi participă la concursuri interactive. Adesea aceştia selectează muzica dată pe 

postul de radio în emisiunea lor. Pregătesc ceea ce urmează să spună, folosesc o 

exprimare corectă şi au o dicţie cultivată. Uneori, prezentatorii de radio fac 

emisiunile radio în colaborare cu un partener cu care trebuie să se înţeleagă bine. 

Aceştia pot lucra şi cu producători sau cu diverşi alţi membri ai echipei pentru a 

produce şi a prezenta programul. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În studiouri de radio. 

Munca în aer liber şi peste orele de program este inevitabilă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament de înregistrare şi 

redare, microfoane, telefoane, alte mijloace de comunicaţie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau o facultate, să daţi 

dovadă de concentrare, să aveţi reacţii rapide şi să aveţi o apariţie şi maniere 

elegante. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Creator de machete ceramice 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Creatorul de modele în ceramică pregăteşte 

machete pentru produsele din ceramică şi porţelan ca bază pentru mulajele după 

care aceste produse vor putea fi fabricate în serie. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să prelucreze conform 

desenelor, schiţelor, şi proceselor tehnologice, machete pentru produsele din 

ceramică şi porţelan, cu ajutorul cărora se execută mulajele pentru aceste produse. 

De asemenea, poate face mulajele din gips. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere unde contactul 

cu substanţe murdare sau substanţe chimice este inevitabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente şi 

în special unelte manuale şi aditivi. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi dexteritate manuală şi simţ estetic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Creator de modă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Creatorul de modă creează haine sau produse 

de design vestimentar. Creatorii de modă sunt specializaţi pe diferite tipuri de 

îmbrăcăminte. Aceştia au oportunităţi de a lucra în industria îmbrăcămintei - în 

producţia de îmbrăcăminte în serie - sau lucrează în calitate de creatori de haine 

pentru prezentările de modă. Pot lucra în centre de cercetare culturală, pot face 

costume pentru teatru, filme, televiziune, pot lucra la decorarea vitrinelor sau în 

ateliere promoţionale. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? . Obligaţiile diferă în funcţie de sectorul în care 

este angajat un creator de modă. Munca în creaţia de modă pentru prezentare de 

modă, care este cea mai competitivă, va fi diferită de cea în calitate de creator de 

modă pentru producţia de serie. În general, creatorii de modă sunt implicaţi în 

analiza tendinţelor în modă, creează schiţe după idei, elaborează tipare de bază şi 

mostre de îmbrăcăminte (sau supraveghează munca altora), adaptează modelele în 

funcţie de materialul folosit, dau indicaţii cu privire la proprietăţile materialului şi 

la costul acestuia. Anumite obiecte vestimentare sunt încercate pe model şi 

retuşate, dacă este necesar. Munca mai implică şi corectarea defectelor de 

îmbrăcăminte, care rezultă dintr-o elaborare sau execuţie incorectă, sau din cauza 

unei siluete neobişnuite, lucrul cu maşina de cusut obişnuită şi specială şi 

echipamentul pentru călcat. Creatorul de modă calculează preţul pentru noile 

produse şi pregăteşte documentaţia aferentă. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Creatorul de modă 

lucrează de obicei în interior, în ateliere de modă. Unii lucrează şi în locurile unde 

se desfăşoară prezentări de modă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere, programe de grafică 

asistată de calculator, creioane, pixuri, hârtie, maşini de cusut etc. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi studiat arta şi design-ul vestimentar. Să 

înţelegeţi principiile artistice ale design-ului, în special pe cele de grafică aplicată, 

să aveţi idei creatoare, să puteţi lucra cu computerul şi cu programele de grafică, să 

cunoaşteţi procesul tehnologic din industria de îmbrăcăminte. Calităţi 

indispensabile sunt imaginaţia, creativitatea, precizia, gândirea independentă, 

decizia promptă, iniţiativa individuală şi abilitatea de a lucra atât în echipă cât şi 

individual. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Crescător / dresor de cai 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de crescător de cai presupune a avea 

grijă de cai, a-i dresa şi a-i călări la cursele de cai şi la alte competiţii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Să aibă grijă de caii de prăsilă, de sport şi de 

curte - să pregătească, să modifice, să dozeze hrana şi să hrănească caii, inclusiv să 

le administreze suplimente şi medicamente profilactice - să monitorizeze starea lor 

de sănătate şi să semnaleze orice simptome ale diferitelor boli ale cailor - să le dea 

primul ajutor, asistându-i pe veterinarii care se ocupă de animalele bolnave şi să 

trateze caii - să îndepărteze băligarul şi să cureţe ieslele, să întreţină şi să facă 

reparaţii elementare la echipamentul folosit în grajduri - să pregătească şi să 

antreneze caii pentru cursele de câmp, cu obstacole şi caii de tracţiune precum şi 

pentru alte evenimente competitive - să-i menţină în formă fizică bună şi să le 

menţină greutatea normală - să călărească caii la cursele de cai şi la alte competiţii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

grajduri, în zonele de antrenament şi la stadioanele unde se ţin curse de cai, unde 

condiţiile de vreme, poluarea şi mirosurile neplăcute sunt prezente alături de părul 

de animal (care poate cauza alergii). 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cele mai folosite echipamente 

includ, de exemplu furci, echipamente mecanizate pentru furajarea cailor, aparate 

de curăţire a cailor, pentru îndepărtarea bălegarului din grajduri, echipamente de 

aer condiţionat, echipamente pentru călărie şi uniforme, la care se adaugă propriile 

mâini, picioare şi corp. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

studii medii sau superioare cu profil în creşterea cailor, să aveţi o atitudine pozitivă 

faţă de cai şi în general faţă de animale, talent pentru munca manuală, talent pentru 

călărie, o greutate corporală limitată, răbdare, reacţii rapide, auto-disciplină, talent 

de a lucra în echipă, o vedere şi un auz bun. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Crescător de animale 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria presupune administrarea, 

planificarea şi organizarea producţiei agricole şi de animale. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să aleagă metodele şi 

procesele tehnice de creştere a animalelor din fermă (vaci şi porci), a celor de casă 

şi a celor de tracţiune (câini, păsări şi cai) - să administreze producţia de animale, 

să optimizeze linia de fabricaţie prin încheierea de contracte comerciale, planuri de 

producţie, situaţii de animale existente în ferme - să asigure armonizarea în 

producţia de animale cu alte activităţi (producţia agricolă, îngrijirea veterinară) 

dintr-o anumită fermă, să ia parte la elaborarea planurilor şi scopurilor unei 

companii agricole sau unităţi - să aleagă tipuri potrivite de animale din diverse rase 

şi de la diferiţi furnizori - să determine felul de creştere a animalelor, dieta, modul 

de lucru - să monitorizeze producţia animalelor şi să le selecteze în staule şi 

grajduri - să măsoare creşterea în greutate a animalelor, să determine cantitatea şi 

calitatea producţiei animale (lapte şi carne) - să asigure inseminarea şi alte măsuri 

veterinare aferente - să ţină evidenţa documentelor în acest sens - eventual să ofere 

consultanţă în domeniul creşterii de animale şi a celor menţionate mai sus. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Parţial în birouri sau 

spaţii similare şi parţial în grajduri, staule şi alte adăposturi pentru animalele de 

fermă, unde mediul de lucru poate implica diferite feluri de murdărie, mirosuri 

neplăcute şi condiţii de vreme schimbătoare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Vehicule de transport, tehnologie 

computerizată, telefon şi comunicarea verbală. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studiile într-o universitate cu 

profil agricol şi specializare în producţia şi creşterea de animale sau în general o 

şcoală agricolă, să aveţi calificări pentru această meserie, capacitate de lucru în 

echipă şi o atitudine pozitivă faţă de animale. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Crescător de peşti 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui crescător de peşti este aceea de a 

creşte, hrăni, trata şi recolta peştii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să asigure condiţii optime 

pentru creşterea peştilor, să fertilizeze şi să îmbunătăţească hrana acestora - să le 

pregătească hrana - să facă anumite teste cu caracter veterinar - să trieze peştii 

maturi depunători de icre, să crească puii de peşte, să organizeze crescătorii pentru 
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peşti, să aibă grijă de acvarii şi de alimentarea lor cu apă - să întreprindă activităţi 

pentru dezvoltarea creşterii de peşti, să ţină evidenţe, să lucreze cu peştii şi să 

livreze peşti. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

aer liber, în pescării şi locuri speciale pentru creşterea peştilor, unde contactul cu 

apa, cu locurile greu de accesat şi cu condiţiile de vreme schimbătoare sunt 

inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Crescătorii de peşti, plase şi alte 

echipamente folosite pentru hrănitul peştilor, mijloace de transport speciale pentru 

peşti precum şi propriile mâini şi picioare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi o calificare în domeniu, să aveţi o 

atitudine pozitivă faţă de animale şi de natură, să aveţi răbdare, abilitate de 

organizare a activităţii şi o condiţie fizică bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Critic / istoric de artă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de critic şi de istoric de artă constă 

în evaluarea competentă a artelor vizuale. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să viziteze galeriile de artă, să 

examineze colecţiile de picturi sau alte lucrări de artă, să evalueze, să clasifice şi să 

facă documentaţii cu privire la operele de artă. Să facă cercetări pentru diferite 

perioade din istoria artelor. Să dea explicaţii profesionale la diferite expoziţii de 

arte vizuale, la televiziune sau în reviste, să prezinte opinii de expert cu privire 

diferite domenii de artă sau la expoziţie, ca atare. O activitate frecventă a istoricilor 

şi criticilor de artă este de a pregăti critica de artă. Publică atât în reviste 

specializate, cât şi în ziare şi reviste obişnuite, serveşte ca instrument important 

pentru informarea şi influenţarea opiniei publice. Criticul şi istoricul de artă 

pregăteşte avizele de expertiză în cazul comercializării operelor de artă, la licitaţii 

sau în caz de litigii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În primul rând în birouri, 

apoi în expoziţii, unde mediul de lucru este de obicei extrem de plăcut. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Exprimarea verbală, documente 

scrise şi echipament de birou, computere, tehnologie informatizată pe scară largă. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate, de preferat de artă, 

istorie, să aveţi interes pentru artă, capacitatea de a vă expune ideile într-un anumit 

context etc. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Critic de film 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Criticul de film face recenzia filmelor şi scrie 

critică de film pentru publicul larg în reviste, în general în reviste de specialitate 

sau în ziare de mare tiraj. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să investigheze şi să studieze 

producţia de film naţional şi internaţional, să analizeze şi să evalueze anumite 

filme, autori, stiluri, şcoli, tendinţe etc., - să prezinte opiniile şi judecăţile în mas 

media şi la forumuri de specialitate - să urmărească producţia de film actuală - să 

dea sfaturi distribuitorilor de film şi video. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Nu există loc definit de 

muncă. Criticul de film lucrează în cinematografe, în biblioteci de film şi video, în 

birouri, în redacţii de ziare sau reviste, în birouri de editură, în studiouri de radio şi 

televiziune etc. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Filme şi casete video, documente, 

arhive, publicaţii de specialitate, echipamente şi aparatură audio şi video. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate în domeniul film sau 

studii de film. Să vă placă arta, să aveţi o vedere bună şi un auz corect, un interes 

pentru gândirea artistică abstractă şi figurativă, să fiţi atent, să aveţi percepţie şi 

gândire aparte, înţelegere la public, simţ estetic, aptitudini de jurnalist, abilităţi de 

exprimare, cunoştinţe temeinice din diverse domenii. Criticii de film provin din 

diferite domenii şi adesea sunt foşti jurnalişti. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Croitor 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de croitor sau croitoreasă reprezintă 

confecţionarea de haine de toate felurile. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Un croitor sau o croitoreasă ia măsurile clienţilor, 

dă sfaturi cu privire la hainele potrivite şi la alte produse - măsoară, croieşte, taie şi 

îmbină bucăţile de îmbrăcăminte - pregăteşte tipare pe computer pentru tot felul de 

lucruri de îmbrăcăminte - ajustează, pregăteşte şi întreţine maşinile de cusut de 

diferite tipuri - face jachete, pantaloni, haine, pardesie, costume, rochii, rochii de 

seară, compleuri, jachete de seară, costume şi alte obiecte de acest fel - face 

sutiene, costume de baie, slipuri, bluze, cămăşi, fuste, mănuşi, pijamale, pulovăre, 

jupe şi lenjerie elastică - brodează diferite ornamente şi aplicaţii pe haine şi pe 

lenjerie - face corturi turistice şi medicale. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

ateliere de croitorie, în fabrici de îmbrăcăminte şi acasă, într-un mediu cu efecte 

adverse minime, cu excepţia zgomotului. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cele mai folosite echipamente 

sunt maşinile de cusut, acele, aţa, foarfeci, fiare de călcat şi computere. Trebuie să 

fiţi îndemânatic. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu, să aveţi simţ estetic, inventivitate şi creativitate, imaginaţie în spaţiu, 

răbdare, precizie, capacitatea de a lucra cu oamenii şi o privire bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Crupier 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Crupierul este persoana care organizează 

jocuri la tot felul de mese de joc. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să explice jucătorilor 

principiile jocului. Acesta operează cu echipamentul de joc, distribuie manual 

fisele către jucători şi acceptă pariurile acestora, într-un cuvânt, acesta reprezintă 

aşa numita "bancă". 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În cazinouri, sau în 

cluburi unde se joacă jocuri de noroc; lucrul în afara orelor obişnuite de program 

este inevitabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de crupieri, să aveţi 

cunoştinţe de limbă engleză, să puteţi să vă concentraţi, să vă exercitaţi autoritatea 

şi să fiţi apt pentru a acţiona rapid şi să păstraţi confidenţialitatea. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Culegător / vânzător de plante medicinale 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Acesta adună, prepară şi vinde în vrac sau cu 

amănuntul diferite plante, rădăcini, flori şi derivatele lor, în scop medicinal sau 

nutritiv. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să extragă esenţa din ierburile 

de leac, să le amestece, să prepare din ele diferite medicamente şi preparate. Să 

consilieze cumpărătorii asupra remediilor naturale, să le explice proprietăţile 
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plantelor şi modul de folosire a acestora în cosmetică, producţie alimentară şi ca 

supliment de dietă. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei în magazine specializate, fie ca proprietar, fie ca angajat. Poate lucra şi 

pentru o societate sau în laboratoarele care prepară produse din plante medicinale, 

sau în clinici private specializate pe medicaţie naturistă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Plante şi produse din plante, 

containere, pachete, rafturi pentru stocat şi păstrat plante. Cântare precise, aparate 

de măsură pentru cantităţi mici. Dacă este şi cultivator de plante medicinale, are 

nevoie de echipament obişnuit de horticultură. Dacă ţine un magazin de ierburi 

medicinale foloseşte ustensile şi echipamente pentru vânzarea cu amănuntul - casă 

de marcat, computer, rafturi etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Studii medii sau universitare. Există şi cursuri 

universitare de specialitate. Trebuie să cunoască proprietăţile plantelor, tehnici şi 

metode de cultivare. Pentru a putea identifica şi recomanda remediile adecvate, 

trebuie să aibă cunoştinţe de chimie, biologie, farmacie şi legislaţie cu privire la 

medicamentele şi produsele farmaceutice pe bază de plante. Dacă are un magazin, 

cunoştinţele de specialitate trebuie să fie completate de calităţi de management. 

Trebuie să cunoască tehnici de administrare şi management, pentru a controla şi 

dezvolta producţia, procesarea şi comercializarea de plante medicinale şi derivate 

ale acestora. 

În plus, dacă îşi administrează propria firmă, trebuie să cunoască cerinţele 

clienţilor. Să recunoască simptomele clienţilor, să dea sfaturi cu privire la 

tratamentele de urmat. Să poată comunica liber cu oamenii şi să ştie să-i asculte 

pentru a câştiga încrederea clienţilor. 

Să manifeste entuziasm pentru medicina naturistă, să fie convins de eficienţa 

terapiilor naturiste. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Curator de muzeu / galerie de artă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Curatorul este responsabil de colecţia din 

expoziţie, muzeu sau galeria de artă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să cumpere, să dezvolte, să 

administreze şi să întreţină din punct de vedere profesional colecţiile de diferite 

obiecte din diverse domenii ale ştiinţei şi artei (zoologie, mineralogie, botanică, 

arheologie, numismatică (monezi), literatură, artă etc.). El/ea prezintă colecţiile în 

cadrul expoziţiilor şi evenimentelor ştiinţifice. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În săli de întrunire şi alte 

săli de muzeu, în castele, palate, universităţi sau alte instituţii, de obicei de natură 

istorică sau ştiinţifică. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament uzual de birou, 

telefoane, computere, Internet, spaţii şi containere pentru a adăposti în mod 

corespunzător obiectele colecţionate. Aceştia folosesc şi exprimarea verbală în 

meseria lor. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, sau o universitate, să 

aveţi răbdare, să lucraţi sistematic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Curăţător sistem de canalizare 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Acest lucrător este un muncitor responsabil 

cu curăţarea şi repararea sistemului de canalizare şi a sistemelor de colectare a 

apelor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să cureţe şi să repare manual 

maşini de drenat canale, echipament de curăţat şi echipament simplu pentru 

sistemele de tratare a apei uzate (acesta poate presta şi muncă de întreţinere). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

canale şi în sisteme de tratare a apelor uzate şi de aceea veţi lucra în mirosuri 

neplăcute, în mizerie, în miros de substanţe chimice şi în condiţii de vreme 

schimbătoare. Există şi elemente de risc în munca la canalizare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

unelte de mână şi alte ustensile de operare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Studii de şcoală profesională sau curs de 

calificare la locul de muncă. Bun simţ cu privire la sănătatea şi protecţia muncii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Meseria vă poate solicita fizic. 

 

 

Custode monumente / clădiri istorice 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Administratorul sau custodele responsabil cu 

monumentele istorice are grijă de clădirile şi monumentele istorice. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să aibă grijă de monumentele 

istorice (castele, palate etc.), de securitatea acestora şi să organizeze traficul de 

vizitatori. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În castele, palate, 

catedrale şi alte monumente istorice sau de importanţă culturală şi patrimonială. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament uzual de birou, 

echipament de telecomunicaţii şi alte ustensile administrative. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau o facultate, să fiţi 

interesat de monumente istorice şi să abordaţi munca sistematic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Dansator 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Dansatorul este artistul care ia parte la 

spectacole de dans şi de balet. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să studieze spectacole de dans 

şi de balet în scopul de a-şi face o idee cu privire la spectacolul de dans sau de 

balet, conform rolului dat (să cunoască paşii şi figurile şi întreaga intrigă a 

spectacolului sau baletului, atmosfera acestuia) - să practice în particular paşii de 

dans şi figurile din spectacol sau balet sau părţi din acestea sub supravegherea 

coregrafului sau ca muncă individuală - să participe la repetiţii şi spectacole de 

dans sau balet - să ia parte la spectacole televizate, sau festivaluri, sau programe 

TV, sau filmări video etc. - să ia parte la balet şi în spectacole de teatru - să facă 

exerciţii pentru a-şi menţine condiţia fizică de dansator şi să aibă o ţinută şi o 

prestanţă de dansator. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În săli de dans, pe scene. 

Lucrul în afara orelor de program şi uneori deplasări lungi departe de casă, sunt 

inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Propriul corp, pantofi de dans şi 

diferite costume precum şi farduri, în funcţie de spectacole. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de dans, să aveţi talent la 

dans, abilitate de a vă mişca graţios şi uşor, să aveţi ureche muzicală, abilitatea de a 

intra în rol, o memorie bună, răbdare, putere de concentrare, ţinută şi maniere 

elegante, abilitatea de a lucra în echipă. Cu cât un dansator are mai mult succes cu 

atât talentul său este mai mare, este o muncă grea şi solicită foarte mult. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Dantelăreasă 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Dantelăreasa aplică o serie de tehnici 

manuale (de exemplu, bobinarea dantelei, lucrul la gherghef etc.) pentru a face 

dantelă, folosind o gamă largă de materiale ca materie primă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă gulere, manşete, 

cravate, bijuterii din materiale textile, produse moderne şi complicate etc. Lucrează 

şi ca restaurator în muzee. Lucrează după indicaţiile unui artist sau îşi creează 

propriile modele. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere sau în 

studiouri de dantelărie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ace, andrele, foarfeci, 

gherghefuri, fier de călcat etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi îndemânare, răbdare, simţ estetic şi simţ pentru artele frumoase. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Decorator / gravor pe sticlă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui decorator de sticlă este de a 

grava şi a decora produsele din sticlă cu diverse motive. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să execute toate activităţile 

pentru finisarea sticlei prin folosirea diferitelor mixturi de cupru şi cu ajutorul 

şmirghelului, să creeze decoraţiuni pe produsele din sticlă prin tăierea acesteia cu 

discuri speciale, să graveze şi să sculpteze diferite decoraţiuni şi motive - începând 

de la lucruri simple şi terminând cu decoraţiuni artistice complexe, să graveze şi să 

taie figurine şi diferite figuri în relief şi să le decoreze conform desenelor unui 

artist sau conform propriilor schiţe. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

ateliere de sticlărie, în ateliere unde se taie sticla, unde inevitabil se lucrează în 

zgomot şi praf. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se folosesc unelte de gravură, 

echipamente de pictură, materiale abrazive, compuşi de lustruit, maşini de tăiat şi 

echipament similar cum sunt polizoare, maşini de finisat etc. precum şi propriile 

mâini. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală în domeniu, să aveţi 

dexteritate manuală, simţ estetic, inventivitate şi creativitate, să aveţi abilitate de 

concentrare, răbdare, îndemânare şi o vedere foarte bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Decorator / tapetar / zugrav 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca implică zugrăvirea şi decorarea cu tot 

felul de vopsele a interioarelor şi exterioarelor de clădiri precum şi aplicarea de 

tapet pe pereţii interiori ai clădirilor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească suprafeţele de 

zugrăvit (să umple găurile, crăpăturile, să finiseze colţurile) - să pregătească şi să 

amestece vopselele - să zugrăvească şi să prepare diferitele tipuri de culori şi de 

zugrăveală - să zugrăvească cu trafaletul sau să folosească şabloane - să facă 

lucrări de zugrăveală decorativă, să pregătească suprafeţele pentru aplicarea 

tapetului (să dea jos tencuiala, să trateze suprafaţa pe care se aplică tapetul, să taie 

tapetul etc.) - să lipească tapetul pe pereţi. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

interiorul clădirilor şi caselor, uneori în locuri greu accesibile, în praf şi în mirosuri 

de substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai des folosite sunt pensule, 

raclete, scări, spray-uri şi trafalete. Aveţi nevoie de mâini şi picioare sănătoase. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu, să fiţi îndemânatic, agil să aveţi simţ estetic, să fiţi apt fizic, cu o vedere 

bună şi abilitate de percepţie a culorilor. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Decorator vitrine 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui decorator de vitrine este de a 

atrage atenţia cumpărătorilor asupra bunurilor oferite spre vânzare. Un decorator 

de vitrine poate fi angajat de un departament de vânzări sau de o societate care se 

ocupă cu deschiderea de expoziţii, sau poate fi liber profesionist. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Decorează vitrinele cu anunţuri şi diferite afişe, 

foloseşte inscripţionări ornamentale pe bannere făcute din diferite materiale - 

aranjează produsele şi vitrina - aranjează magazinele şi standurile de vânzare din 

expoziţii şi decorează standurile şi saloanele de prezentare din cadrul expoziţiilor. 

Răspunde de obţinerea unui ansamblu vizual complex al vitrinei şi de decoraţiunile 

acesteia în funcţie de design-ul ales - face desene detaliate pentru decorare - are 

cunoştinţe bune despre materialele folosite la decorarea vitrinelor, cum ar fi de 

exemplu materialele textile, hârtia, metalele, materialele plastice etc. - acordă 

asistenţă tehnică în decorarea vitrinelor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Decoratorul de vitrine îşi 

desfăşoară munca în vitrinele magazinelor de vânzare, sau în cadrul expoziţiilor, 
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într-o manieră de lucru confortabilă; ocazional munca implică locuri care nu sunt 

uşor accesibile sau locuri la mare înălţime. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cele mai frecvent folosite 

instrumente sunt pensulele şi alte materiale de desen, foarfeci, lipici şi adezivi, 

creioane colorate şi palete de culoare. Este foarte important să aveţi dexteritate şi 

idei bune. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare, să aveţi 

idee despre estetică, să aveţi îndemânare, resurse şi abilităţi creative, imaginaţie 

tridimensională, abilitate de a vă organiza munca şi de a improviza. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Desenator / animator 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Desenatorul / animator are sarcina de a crea 

imagini în filmele de desene animate prin folosirea tehnicii desenului, modelajului 

şi grafica pe computer pentru a face ca desenele sau machetele să prindă viaţă şi să 

se mişte. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: în funcţie de scenariu şi de 

intenţia regizorului de film, acesta descompune tema scenariului într-o succesiune 

de imagini individuale şi creează aceste imagini. Stabileşte apoi instrucţiunile 

pentru operatorul de imagine şi pentru montaj. Această activitate nu este făcută 

manual ci cu mijloace computerizate, folosind programe de animaţie pe calculator, 

care desenează imagini în locul desenatorului / animator. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În studiouri de film. 

Munca în aer liber şi lucrul peste program sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Sisteme de grafică pe computer 

pentru animaţie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul de artă sau o universitate 

de artă, să aveţi simţ estetic, simţ al detaliului, al situaţiei şi aptitudini artistice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Designer de interior 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria unui designer de interior implică 

proiectarea, consultarea, amenajarea şi supravegherea tuturor aranjamentelor de 

decoraţiuni interioare. Decoratorii de interioare sunt de obicei persoane fizice 

autorizate şi îşi găsesc singuri clienţii. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Sarcina lor este de a face un design arhitectural 

pentru interioare, pentru mobilierul din apartamente, birouri şi alte tipuri de clădiri, 

să dea sfaturi cu privire la alegerea mobilei şi a accesoriilor, să amenajeze sau să 

recondiţioneze interioarele din clădirile istorice şi să conserve moştenirea culturală, 

să colaboreze cu alţi decoratori pentru elaborarea planurilor la târguri şi expoziţii, 

să amenajeze interioarele din expoziţiile de artă, să colaboreze cu alţi decoratori de 

interioare pentru amenajarea navelor şi a avioanelor, să facă design arhitectural 

pentru filme şi piese de teatru (pentru acest gen de activitate există totuşi designer-i 

specializaţi în acest sens). Decoratorii de interioare supraveghează realizarea 

propriilor proiecte, evaluează proiectele altor designer-i de interior, efectuează 

cercetare şi activitate de predare în domeniul design-ului de interior. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

general în ateliere şi birouri unde mediul de lucru este foarte confortabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Uneltele de lucru sunt cele de 

scris şi de desenat şi tehnologia computerizată. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? De o diplomă universitară cu specializarea în 

artă, să fiţi inventiv, creativ, să aveţi bun gust, imaginaţie spaţială, precizie şi că 

puteţi negocia cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier de carieră dacă aveţi probleme cu 

sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această carieră. 

 

 

Designer de produse industriale 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Aceştia se ocupă cu design-ul formelor, 

culorilor şi în general cu reprezentarea grafică a diferitelor produse. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să proiecteze forme, să 

stabilească culori şi în general reprezentarea grafică pentru diferite produse şi 

ambalaje, în mod special în cazul celor în care design-ul are un rol important în 

succesul lor pe piaţă. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În studiouri de proiectare 

sau în locuri unde se fabrică produsul respectiv. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Un computer echipat cu o 

aplicaţie specială CAD (proiectare asistată de calculator). 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi absolvit liceul cu diplomă de bacalaureat, 

să aveţi aptitudini creatoare pentru artă şi design şi să aveţi simţ estetic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Detectiv particular 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de detectiv particular implică 

investigarea (conform cerinţelor clientului) de evenimente care sunt legate de 

pagube, şantaj, infidelitate (adulter) etc. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să urmărească suspecţii, să 

intre în contact cu aceştia, să încerce să adune informaţii, probe, să urmărească 

piste, să contacteze martorii. Detectivul particular poate fi specializat în afaceri 

comerciale (trebuie să aibă pregătire economică), în fraude privind asigurările, în 

fraude pe computer sau în negocieri cu răpitorii de persoane etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În diferite locuri şi medii, 

oriunde este necesar pentru investigaţii, pentru urmărit pe cineva sau pentru oferit 

protecţie. Meseria presupune pericol şi lucrul în afara orelor de program. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Maşini, microfoane, diferite tipuri 

de echipamente de supraveghere, computere şi alte tehnologii de informaţie, 

telefoane mobile. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau o universitate, să 

lucraţi sistematic, să puteţi negocia cu oamenii, să aveţi abilitatea de a reacţiona 

rapid. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Dietetician 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Dieteticianul cooperează cu doctorul în 

prescrierea dietelor standard şi a celor speciale pentru pacienţi. În unele ţări aceştia 

pot fi implicaţi şi în industria alimentară. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să supravegheze pregătirea 

alimentelor dietetice în spitale şi unităţi de sănătate etc. Să alcătuiască o dietă şi 

regim nutriţional complet pentru diferite tipuri de pacienţi şi să se asigure că 

aceştia urmează aceste prescripţii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În unităţi medicale, 

spitale, clinici. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament uzual de birou, 

comunicarea verbală. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul. În unele ţări europene se 

cer studii superioare cu specializare în alimentaţie dietetică sau cursuri post-liceale 

în domeniu. Trebuie să aveţi răbdare şi tact în negocierea cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Diplomat de carieră 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Diplomatul de carieră este o persoană care îşi 

reprezintă ţara de origine într-o altă ţară în calitate de ambasador sau persoană a 

corpului diplomatic (secretar, consul, ataşat etc.). Acesta poate să reprezinte ţara sa 

şi într-o organizaţie internaţională. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: o mare varietate de activităţi 

(politice, de comerţ, care implică eliberarea de vize şi paşapoarte administrative 

etc.). În cadrul acestei specializări, aceştia se ocupă de chestiuni legate de 

cooperare, conflicte sau probleme dintre ţara sa de origine şi ţara unde sunt numiţi 

în misiune diplomatică. Dacă aceştia lucrează în cadrul unei organizaţii 

internaţionale, obligaţia lor este de a rezolva problemele legate, de exemplu, de 

aderarea ţării la organizaţia internaţională din punct de vedere al domeniului pe 

care aceştia îl reprezintă, precum şi probleme cu privire la politica comună din acea 

sferă de activitate etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri sau spaţii 

similare, în săli de conferinţe şi de întrunire, la recepţii şi în alte astfel de locuri 

unde se întrunesc oficialităţile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Telefoane, procesoare de texte, 

computere, reportofoane, şi alte ustensile de birou şi de conferinţă, inclusiv sisteme 

de translaţie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii superioare, să aveţi 

abilitatea de a învăţa limbi străine, abilitatea de a vă exprima fluent, să puteţi 

negocia cu oamenii, să aveţi o ţinută şi o manieră elegantă şi să aveţi reacţii rapide. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Director aplicaţii pe computer 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Directorul de aplicaţii răspunde de aplicaţiile 

pe computer care îi sunt încredinţate (de exemplu, fişiere de date, sisteme de 

informaţii, programe care permit procesarea de date dintr-o anumită companie 

etc.). 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să administreze baza de date, 

să optimizeze structurile de date, să asigure legăturile între fişierele de date, să 

pregătească fişiere pentru imprimare, să sfătuiască utilizatorii, să facă copii de 

rezervă ale bazei de date, să paroleze sistemele pentru a nu fi folosite de persoane 

neautorizate, să asigure protecţia anti-virus. Să achiziţioneze şi să instaleze noi 

programe software, să rezolve situaţii extreme la aplicaţiile folosite, să negocieze 

cu furnizorii şi să gestioneze documentaţia solicitată. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În camere unde sunt 

amplasate computere, în centre de calcul şi în birouri. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate, de preferat cu 

specializare în computere sau alte domenii înrudite, să abordaţi munca sistematic şi 

să daţi dovadă de concentrare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Director de expoziţii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Directorul de expoziţii administrează şi 

organizează toate activităţile legate de pregătirea şi deschiderea de expoziţii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să stabilească bugetul, să 

caute sponsori pentru anumite expoziţii, să închirieze spaţii, să discute cerinţele 

celor care vor expune în cadrul expoziţiei, să contacteze arhitecţi şi decoratori 

pentru amenajarea spaţiului destinat expoziţiei. Să asigure spaţiul, să negocieze cu 

clienţii, să supravegheze facturarea, să rezolve diferite probleme legate de 

deschiderea expoziţiei. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? La locurile unde urmează 

a fi deschisă expoziţia şi în birouri obişnuite. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Telefoane, tehnologie 

informatică, procesoare de texte şi alte echipamente de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau o facultate, să aveţi 

talent de comunicare şi aptitudini de organizator. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Director de hotel maritim 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Directorul de hotel maritim răspunde de 

partea de servicii hoteliere desfăşurate pe o navă de pasageri sau o navă de linie. 

Un astfel de director poate lucra şi pe nave de croazieră sau pe iahturi. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să organizeze diferitele 

evenimente, cum sunt întruniri, cocktail-uri etc.; răspunde de întocmirea meniului 

din restaurant; selectează muzica la diferite evenimente; verifică curăţenia 

cabinelor şi a spaţiilor comune; supraveghează personalul. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? La bordul navelor. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament şi sisteme de 

sonorizare fără fir şi publice, cu care directorul lucrează pentru a face anunţuri 

pentru pasageri. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de turism. Este 

important să aveţi aptitudini pentru administrare, să fiţi responsabil şi foarte 

politicos. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Director de magazine / restaurante / hoteluri 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca implică supravegherea şi planificarea 

de operaţiuni pentru unităţile precum magazine mari, restaurante, hoteluri, case de 

odihnă etc. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să asigure continuitatea 

activităţii în magazine, unităţi alimentare sau unităţi de locuit sau în zonele 

aferente acestora - să controleze politicile unităţilor - să facă rapoarte cu privire la 

cerinţele clienţilor - să planifice pe termen lung serviciile oferite, furnizarea de 

materiale şi de aparatură tehnică, de personal şi de bugete financiare 

corespunzătoare - să asigure aprovizionarea cu produse, inclusiv cu cele zilnice de 

mâncare precum şi servicii externe (cum sunt spălătoria, reparaţii curente etc.) - să 

supravegheze şi să verifice sectoarele care sunt sub directa coordonare a 

directorilor de departamente individuale sau pe alţi angajaţi - să întocmească 

programul pe schimburi - să coopereze cu şefii la întocmirea de meniuri - să 

rezolve problemele operative - să asigure aprovizionarea cu echipament tehnic şi să 

se preocupe de întreţinerea lui - să administreze finanţele şi încasările din vânzări - 

să rezolve reclamaţiile clienţilor cu privire la garanţii - să recruteze forţă de muncă, 

să angajeze noi muncitori şi să facă alte activităţi de personal - să ţină dosarele 

foştilor angajaţi. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

majoritatea cazurilor în birou, unde mediul de lucru este destul de confortabil. Sunt 

cazuri când se lucrează şi în aer liber, şi în afara orelor de program. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi în general 

echipament de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul cu diplomă de 

bacalaureat, să aveţi abilităţi de a lucra sistematic, acurateţe, să fiţi deprins să 

lucraţi cu cifre, să fiţi persoană de încredere, să aveţi abilităţi de organizator şi 

abilităţi de a negocia cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Director de marketing 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui director de marketing este aceea 

de a asigura introducerea cu succes a bunurilor din organizaţie sau a serviciilor pe 

piaţă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: - să supravegheze piaţa şi să 

facă analiza de piaţă, să evalueze dezvoltarea şi ţintele de pe piaţă, să facă studii de 

marketing - să supravegheze şi să analizeze preferinţele clienţilor - să monitorizeze 

concurenţa - să definească grupele de bunuri şi servicii în perspectivă - să 

stabilească preţurile corespunzătoare pentru obţinerea succesului pe piaţă - să 

definească eventualii cumpărători şi pieţele de desfacere - să atragă atenţia imediat 

conducerii companiei în caz de eşec pe piaţă şi asupra nevoii de schimbare din 

aceste motive - să facă propuneri de producţie, de implementare, de afaceri şi de 

economie în cadrul companiei în funcţie de situaţia de pe piaţă în conformitate cu 

mijloacele tehnologice şi financiare existente în companie - să întocmească planuri 

complexe de marketing - să întocmească planuri de campanii publicitare - să 

asigure participarea companiei la expoziţii şi târguri şi să se preocupe de 

desfăşurarea activităţilor legate de acest lucru - să ţină evidenţa clienţilor şi a 

potenţialilor clienţi şi să încheie contracte cu aceştia - să atragă atenţia conducerii 

cu privire la nevoia de a lua parte la anumite evenimente profesionale şi sociale - 

să coopereze cu alte secţiuni ale companiei, în primul rând cu departamentele de 

producţie şi de contabilitate - să coopereze cu agenţii de publicitate şi agenţii de 

analize de marketing, folosind serviciile acestora. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri şi în spaţii 

similare, unde mediul de lucru este de obicei lipsit de probleme. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În primul rând tehnologia 

computerizată şi echipamentul uzual de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate, să aveţi studii 

superioare sau medii cu diplomă de bacalaureat, în domeniul economic sau 

profesional, într-o anumită specialitate (cum sunt inginerie, electronică, producţie 

alimentară, industria îmbrăcămintei, industria chimică etc.), să aveţi abilitate să 

lucraţi sistematic, să aveţi talente organizatorice, simţ al afacerii, creativitate, 

abilitate să negociaţi cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Director de producţie (aparate electronice) 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Directorul de producţie (aparate electronice) 

gestionează şi organizează munca lucrătorilor subordonaţi într-un sector tehnic 

definit al producţiei. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să evalueze munca 

subalternilor, să propună cât să li se plătească. Să monitorizeze disciplina muncii şi 

disciplina tehnică şi să urmărească îndeplinirea sarcinilor cu privire la calitate, 

cantitate, sortiment şi timpul de lucru. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În fabrici, care, în cazul 

aparaturii electronice sunt de obicei curate, chiar sterile. Se lucrează cu echipament 

de lucru. Munca unui director de producţie în industria aparatelor electronice nu 

este dificilă din punct de vedere fizic, iar condiţiile de lucru nu ridică, de regulă, 

probleme deosebite. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi alte echipamente şi 

materiale de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală tehnică sau liceul cel 

puţin în electronică. Să aveţi cunoştinţe tehnice, să vă placă electronica. Să vă 

puteţi exercita autoritatea, să aveţi aptitudini de organizator, să puteţi lucra cu 

oamenii şi să rezistaţi la condiţii de stres. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Director de publicitate 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui director de publicitate este aceea 

de a se ocupa de activităţile de publicitate din cadrul unei organizaţii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să definească conceptul 

fundamental pentru promovarea bunurilor / serviciilor pe care organizaţia 

intenţionează să le introducă pe piaţă, în conformitate cu linia de marketing şi 

planurile şi scopurile organizaţiei - să studieze caracteristicile fiecărui produs sau 

serviciu ce urmează a fi promovat, precum şi scopul acestuia, să lucreze la 

propunerile pentru atingerea acestor scopuri cu ajutorul publicităţii - să 

monitorizeze şi să analizeze activităţile din industria de publicitate - să 

întocmească bugete pentru campaniile de publicitate şi pentru activităţi 

promoţionale specifice - să verifice campaniile de publicitate şi desfăşurarea lor, să 

coordoneze activităţi, să modifice planul dacă este necesar - să descopere dacă 

informaţiile date sunt adevărate şi conforme cu legile şi reglementările statului în 

ce priveşte publicitatea - să selecteze şi să contacteze agenţii de publicitate, să 

negocieze preţurile serviciilor oferite de acestea, să încheie contractele 

corespunzătoare - să selecteze artiştii potriviţi pentru promovarea produsului sau a 

serviciului - să coopereze cu secţiuni de marketing în promovarea reclamei în 
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cadrul standurilor de la târguri şi expoziţii - să pregătească şi să transmită 

reclamele - să evalueze efectele campaniilor de publicitate şi promoţiile specifice. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

birouri sau spaţii similare, unde mediul de lucru este destul de plăcut. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se foloseşte tehnologia 

computerizată şi echipamentul uzual de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii superioare sau să aveţi 

studii medii cu diplomă de bacalaureat, să fiţi creativ, să aveţi simţ al afacerii, simţ 

estetic, abilitatea de a negocia cu oamenii şi să aveţi abilităţi de organizator. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Director de scenă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Directorul de scenă organizează şi conduce 

repetiţiile pieselor de teatru şi spectacolele în direct. Acesta dă indicaţii actorilor şi 

tehnicienilor din culise, coordonează intrările în scenă şi celelalte sarcini diverse 

ale lor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: pe timpul spectacolului să se 

asigure că totul decurge conform graficului. Directorii de scenă sunt implicaţi în 

fiecare stadiu al spectacolului şi fac legătura cu personalul de la decor, lumini, 

sunet şi garderobă, precum şi cu regizorul spectacolului. Ei răspund, de asemenea, 

de respectarea regulamentelor de sănătate şi protecţie muncii. Ei ţin şi evidenţa 

repetiţiilor şi a spectacolelor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În teatre sau medii 

similare. Condiţiile de lucru variază de la caz la caz. Se lucrează în aer liber şi în 

afara orelor obişnuite de program. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În primul rând ustensile de scris, 

telefon mobil şi alte mijloace de comunicare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, să lucraţi sistematic, să 

aveţi spirit de organizator şi talentul de a lucra cu oamenii şi să puteţi rezolva 

problemele care s-ar ivi între oameni. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Director de vânzări 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Directorul de vânzări se ocupă cu vânzările 

într-o companie mare sau o firmă mare. Acesta lucrează în producţie sau în 

departamente mari de vânzări. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să informeze clienţii cu privire 

la noile produse; să ofere clienţilor produse noi; să facă cercetări de piaţă şi să 

evalueze rezultatele şi să traseze planuri pentru activităţile viitoare de vânzări, 

ţinând cont de aceste date. În funcţie de natura produsului pus în vânzare, 

directorul de vânzări poate face vizite la clienţi şi la cumpărători pentru stabilirea 

nevoilor lor şi pentru a le descrie produsele puse în vânzare. Directorul de vânzări 

este implicat în reclamă pentru produse, pregăteşte spoturi publicitare şi de obicei 

încheie contracte cu agenţii de publicitate pentru promovarea produselor. Sunt 

obligaţi să raporteze regulat la conducerea firmei cu privire la vânzările făcute. 

Directorii de vânzări trebuie să comunice permanent cu echipa de vânzări şi cu 

celelalte departamente, în special cu secţiile de producţie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În principal în birouri sau 

încăperi similare, dar dacă este nevoie şi la clienţi sau la locurile de vânzare şi 

producţie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia computerizată, 

telefonul, faxul, eventual alt echipament de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Este important ca un director de vânzări să 

cunoască foarte bine piaţa şi operaţiunile de pe piaţă. Un director de vânzări trebuie 

să fie absolvent de facultate sau cel puţin de liceu cu specializare în marketing. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Director muzical 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Directorul muzical este acea persoană care 

conduce pregătirile şi prezentarea unei opere sau a unui spectacol muzical. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să selecteze actorii pentru 

anumite roluri, să discute rolurile cu actorii, să-i conducă în timpul repetiţiilor. De 

asemenea, se ocupă de înregistrarea pe bandă magnetică a filmului sau a operei 

muzicale, sau a emisiunii de radio şi televiziune şi înregistrează efectele de sunet. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În teatre (în special unde 

se pun în scenă opere sau spectacole de balet), în săli de concerte, în studiouri de 

înregistrat sau în studiouri de film. Munca în aer liber şi în afara orelor obişnuite de 

program este inevitabilă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Note muzicale, partituri teatrale, 

instrumente muzicale, echipament de înregistrat, echipamente de studio precum şi 

exprimarea verbală. 



 124 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate cu profil artistic 

sau muzical, să aveţi talent muzical, abilitate de organizator, o anumită abilitate 

creatoare şi priceperea de a lucra cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Director producţie (industria alimentară) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Directorul de producţie din industria 

alimentară coordonează producţia sau operaţiunile de producţie conform planurilor 

prin emiterea de ordine şi instrucţiuni. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să întocmească planuri de 

producţie sau planuri operative conform comenzilor şi contractelor, să întocmească 

grafice de vânzări, liste cu capacitatea locurilor de muncă, a uzinelor, liste cu 

numărul de unităţi şi echipamente tehnologice, în conformitate cu capacităţile de 

producţie, să stabilească date limită la subcontractare - să asigure folosirea optimă 

a producţiei, operaţiunilor şi capacităţilor de lucru - să monitorizeze continuu şi să 

controleze îndeplinirea planurilor, să schimbe planuri şi să hotărască asupra 

vânzărilor, tehnologiei, condiţiilor tehnice, aprovizionării, condiţiilor de lucru etc. - 

să asigure continuitatea producţiei şi operativitatea - să întocmească planuri de 

coordonare pentru producţie şi pentru departamentele din companie, cum ar fi 

departamentul de aprovizionare, distribuţie, transport, departamentul tehnic, toate 

implicate în pregătirea producţiei, în standardizare şi folosirea de control automat 

şi sisteme de lucru pentru planuri operative, pentru emiterea de comenzi cu privire 

la producţie şi operare, pentru planificarea capacităţii de producţie, să ţină evidenţa 

consumului de materiale, a orelor lucrate, a capacităţilor folosite, a producţiei şi 

performanţelor obţinute, a vânzărilor efectuate, a proiectelor terminate etc. - să 

proceseze documentaţia sub formă de rapoarte şi documente. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri sau direct în 

fabrici alimentare. Contactul cu substanţe chimice, grăsimi, temperaturi înalte, 

mirosuri şi uneori munca în schimburi sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi echipament normal 

de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate cu profil de industrie 

alimentară, să aveţi aptitudini de organizator, cunoştinţe tehnice, să vă impuneţi 

autoritatea şi să aveţi abilitatea de a lucra cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Director producţie (industria chimică) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Directorul de producţie din industria chimică 

coordonează producţia sau operaţiunile de producţie conform planurilor prin 

emiterea de ordine şi instrucţiuni. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să întocmească planuri de 

producţie sau planuri operative conform comenzilor şi contractelor, să întocmească 

graficul de vânzări, capacitatea locurilor de muncă, a uzinelor, a unităţilor şi 

echipamentelor tehnologice, în conformitate cu capacităţile de producţie, să 

stabilească date limită la subcontractanţi - să asigure folosirea optimă a producţiei, 

operaţiunilor şi capacităţilor de muncă - să monitorizeze continuu şi să controleze 

îndeplinirea planurilor, să schimbe planuri şi să hotărască asupra vânzărilor, 

tehnologiei, condiţiilor tehnice, aprovizionării, condiţiilor de lucru etc. - să asigure 

continuitatea producţiei şi operativitatea - să întocmească planuri de coordonare 

pentru producţie şi pentru departamentele din companie, de exemplu departamentul 

de aprovizionare, distribuţie, transport, departamentul tehnic, toate implicate în 

pregătirea producţiei, în standardizare şi folosirea de control automat şi sisteme de 

lucru pentru planuri operative, pentru emiterea de comenzi cu privire la producţie 

şi operare, pentru planificarea capacităţii de producţie, să ţină înregistrări cu 

materialele de consum, cu orele lucrate, cu capacităţile folosite, cu producţia şi 

performanţele obţinute, cu vânzările efectuate, cu proiectele terminate etc. - să 

proceseze documentaţia sub formă de rapoarte şi documente. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri sau direct în 

uzine chimice. Contactul cu substanţe chimice şi uneori munca în schimburi sunt 

inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi echipament normal 

de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat facultatea cu specializare în 

industria chimică, să aveţi aptitudini de organizator, cunoştinţe tehnice, să fiţi o 

persoană autoritară şi să aveţi abilitatea de a lucra cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Director producţie (industria constructoare de maşini) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Directorul de producţie din industria 

constructoare de maşini coordonează producţia şi operaţiunile de producţie 

conform planurilor prin emiterea de ordine şi instrucţiuni. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să întocmească planuri de 

producţie sau planuri operative conform comenzilor şi contractelor, să întocmească 

grafice de vânzări, liste cu capacitatea locurilor de muncă, plasarea în uzine, liste 
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cu numărul de unităţi şi echipamente tehnologice, în conformitate cu capacităţile 

de producţie, să stabilească date limită la subcontractare - să asigure folosirea 

optimă a producţiei, operaţiunilor şi capacităţilor de muncă - să monitorizeze 

continuu şi să controleze îndeplinirea planurilor, să schimbe planuri şi să hotărască 

asupra vânzărilor, tehnologiei, condiţiilor tehnice, aprovizionării, condiţiilor de 

lucru etc. - să asigure continuitatea producţiei şi operativitatea - să întocmească 

planuri de coordonare pentru producţie şi pentru departamentele din companie, de 

exemplu, departamentul de aprovizionare, distribuţie, transport, departamentul 

tehnic, toate implicate în pregătirea producţiei, în standardizare şi folosirea de 

control automat şi sisteme de lucru pentru planuri operative, pentru emiterea de 

comenzi cu privire la producţie şi operare, pentru planificarea capacităţii de 

producţie, să ţină înregistrări cu consumul de materiale, cu orele lucrate, cu 

capacităţile folosite, cu producţia şi performanţele obţinute, cu vânzările efectuate, 

cu proiectele terminate etc. - să proceseze documentaţia sub formă de rapoarte şi 

documente. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri sau direct în 

fabrici de construcţii de maşini. Praful, contactul cu substanţe chimice şi uneori 

munca în schimburi sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi echipament normal 

de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate cu specializare în 

industria constructoare de maşini, să aveţi aptitudini de organizator, cunoştinţe 

tehnice, să fiţi o persoană care impune autoritate şi să aveţi abilitatea de a lucra cu 

oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Director producţie (industria lemnului) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Directorul de producţie din industria 

lemnului coordonează producţia şi operaţiunile de producţie conform planurilor 

prin emiterea de ordine şi instrucţiuni. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să întocmească planuri de 

producţie sau planuri operative conform comenzilor şi contractelor, să întocmească 

grafice de vânzări, liste cu capacitatea locurilor de muncă, a uzinelor, liste cu 

numărul de unităţi şi echipamente tehnologice, în conformitate cu capacităţile de 

producţie, să stabilească date limită la subcontractare - să asigure folosirea optimă 

a producţiei, operaţiunilor şi capacităţilor de muncă - să monitorizeze continuu şi 

să controleze îndeplinirea planurilor, să schimbe planuri şi să hotărască asupra 

vânzărilor, tehnologiei, condiţiilor tehnice, aprovizionării, condiţiilor de lucru etc. - 

să asigure continuitatea producţiei şi operativitatea - să întocmească planuri de 
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coordonare pentru producţie şi pentru departamentele din companie, de exemplu, 

departamentul de aprovizionare, distribuţie, transport, departamentul tehnic, toate 

implicate în pregătirea producţiei, în standardizare şi folosirea de control automat 

şi sisteme de lucru pentru planuri operative, pentru emiterea de comenzi cu privire 

la producţie şi operare, pentru planificarea capacităţii de producţie, să ţină 

înregistrări cu consumul de materiale, cu orele lucrate, cu capacităţile folosite, cu 

producţia şi performanţele obţinute, cu vânzările efectuate, cu proiectele terminate 

etc. - să proceseze documentaţia sub formă de rapoarte şi documente. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri sau direct în 

uzinele care prelucrează lemnul. Zgomotul, praful şi uneori munca în schimburi 

sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi echipament normal 

de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate cu specializare în 

industria lemnului, să aveţi aptitudini de organizator, cunoştinţe tehnice, să fiţi o 

persoană autoritară şi să aveţi abilitatea de a lucra cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Director producţie (industria sticlei şi ceramicii) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Directorul de producţie din industria sticlei şi 

ceramicii coordonează producţia şi operaţiunile de producţie conform planurilor 

prin emiterea de ordine şi instrucţiuni. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să întocmească planuri de 

producţie sau planuri operative conform comenzilor şi contractelor, să întocmească 

grafice de vânzări, liste cu capacitatea locurilor de muncă, a uzinelor, liste cu 

numărul de unităţi şi echipamente tehnologice, în conformitate cu capacităţile de 

producţie, să stabilească date limită la subcontractare - să asigure folosirea optimă 

a producţiei, operaţiunilor şi capacităţilor de muncă - să monitorizeze continuu şi 

să controleze îndeplinirea planurilor, să schimbe planuri şi să hotărască asupra 

vânzărilor, tehnologiei, condiţiilor tehnice, aprovizionării, condiţiilor de lucru etc. - 

să asigure continuitatea producţiei şi operativitatea - să întocmească planuri de 

coordonare pentru producţie şi pentru departamentele din companie, de exemplu, 

departamentul de aprovizionare, distribuţie, transport, departamentul tehnic, toate 

implicate în pregătirea producţiei, în standardizare şi folosirea de control automat 

şi sisteme de lucru pentru planuri operative, pentru emiterea de comenzi cu privire 

la producţie şi operare, pentru planificarea capacităţii de producţie, să ţină 

înregistrări cu consumul de materiale, cu orele lucrate, cu capacităţile folosite, cu 

producţia şi performanţele obţinute, cu vânzările efectuate, cu proiectele terminate 

etc. - să proceseze documentaţia sub formă de rapoarte şi documente. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri sau direct în 

fabricile unde se prelucrează sticla sau ceramica. Praful, contactul cu substanţe 

chimice şi uneori munca în schimburi sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi echipament normal 

de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate cu specializare în 

prelucrarea sticlei şi industria ceramicii, să aveţi aptitudini de organizator, 

cunoştinţe tehnice, să ştiţi să vă impuneţi autoritatea şi să aveţi abilitatea de a lucra 

cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Director producţie (industria textilă) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Directorul de producţie din industria textilă 

sau industria îmbrăcămintei coordonează producţia sau operaţiunile de producţie 

conform planurilor prin emiterea de ordine şi instrucţiuni (industria textilă produce 

materiale textile şi îmbrăcăminte, în timp ce industria de îmbrăcăminte produce 

haine gata croite şi cusute, accesorii şi lenjerie intimă). 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să întocmească planuri de 

producţie sau planuri operative conform comenzilor şi contractelor, să întocmească 

grafice de vânzări, liste cu capacitatea locurilor de muncă, a uzinelor, liste cu 

numărul de unităţi şi echipamente tehnologice, în conformitate cu capacităţile de 

producţie, să stabilească date limită la subcontractare - să asigure folosirea optimă 

a producţiei, operaţiunilor şi capacităţilor de muncă - să monitorizeze continuu şi 

să controleze îndeplinirea planurilor, să schimbe planuri şi să hotărască asupra 

vânzărilor, tehnologiei, condiţiilor tehnice, aprovizionării, condiţiilor de lucru etc. - 

să asigure continuitatea producţiei şi operativitatea - să întocmească planuri de 

coordonare pentru producţie şi pentru departamentele din companie, de exemplu 

departamentul de aprovizionare, distribuţie, transport, departamentul tehnic, toate 

implicate în pregătirea producţiei, în standardizare şi folosirea de control automat 

şi sisteme de lucru pentru planuri operative, pentru emiterea de comenzi cu privire 

la producţie şi operare, pentru planificarea capacităţii de producţie, să ţină 

înregistrări cu materialele de consum, cu orele lucrate, cu capacităţile folosite, cu 

producţia şi performanţele obţinute, cu vânzările efectuate, cu proiectele terminate 

etc. - să proceseze documentaţia sub formă de rapoarte şi documente. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri sau direct în 

fabricile de textile sau de îmbrăcăminte. Zgomotul, contactul cu anumite substanţe 

chimice şi munca în schimburi sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi echipament normal 

de birou. 



 129 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate cu profil textile, 

îmbrăcăminte sau industria pielăriei, să aveţi abilităţi de organizator, cunoştinţe 

tehnice, să fiţi o persoană autoritară şi să aveţi abilitatea de a lucra cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Director relaţii publice 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Directorul de relaţii publice planifică, 

îndrumă şi coordonează activităţile de relaţii publice dintr-o întreprindere sau o 

organizaţie, sub conducerea directorilor şi directorilor executivi şi în cooperare cu 

directorii de departamente sau sectoare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să planifice, să îndrume şi să 

coordoneze activităţile de relaţii publice dintr-o întreprindere sau o organizaţie; să 

planifice şi să gestioneze programele de informare adresate legiuitorilor, media şi 

publicului general despre aceste planuri, despre îndeplinirea lor şi despre punctul 

de vedere al întreprinderii şi organizaţiei; să planifice şi să administreze activităţi 

de colectare de fonduri pentru învăţământ, activităţi umanitare şi alte organizaţii 

non-profit. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În special în birouri sau 

încăperi similare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatizată, telefon, 

fax şi eventual alt echipament de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate, preferabil cu 

specializare în relaţii publice sau comunicare; să daţi dovadă de calităţi de 

comunicare, să fiţi înţelegător şi să aveţi răbdare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Director reţele de calculatoare 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Administratorul de reţea asigură 

operabilitatea reţelelor de calculatoare într-o organizaţie sau un grup de organizaţii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să rezolve problemele legate 

de reţea, să solicite servicii de la o firmă specializată; să asigure protecţia bazei de 

date şi copiile de rezervă, precum şi protejarea ei contra viruşilor; să regleze 

reţeaua conform cerinţelor utilizatorilor acesteia; să instaleze noi computere şi 

accesoriile lor şi programe software şi să instruiască utilizatorii de reţele; să 
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instaleze noi computere şi accesorii de programe software şi să rezolve conectarea 

reţelelor la Internet sau la alte reţele interne ale organizaţiei. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În camerele unde sunt 

instalate calculatoarele sau în centre de calcul. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Calculatoare, tehnologie 

informatică, în general, şi telefon. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate, de preferat cu profil 

de calculatoare sau altă disciplină adiacentă, să abordaţi sistematic munca şi să 

aveţi cunoştinţe tehnice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Diriginte de poştă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Dirigintele / diriginta de poştă răspunde de 

administrarea şi supravegherea tuturor activităţilor dintr-un oficiu poştal din 

subordine, din departamentele acestuia, precum şi de angajaţii din aceste 

departamente. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să hotărască modalitatea de 

rezolvare a problemelor curente. Dirigintele / diriginta de poştă lucrează cu 

înregistrări şi rapoarte pentru autorităţile superioare din unităţile poştale. În unele 

oficii poştale (de obicei în cele mici), aceştia prestează activităţile cele mai dificile 

la ghişeu. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În oficii poştale. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatică şi alte 

echipamente de birou, casă de marcat, timbre şi alte materiale solicitate la ghişeu. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, să aveţi aptitudini pentru 

comunicare, să fiţi un bun organizator, să vă impuneţi respectul, să fiţi apt pentru 

lucrul sistematic şi să aveţi aptitudini pentru calcule matematice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Dirijor (de cor) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Dirijorul / dirijoarea de cor, conduc şi 

îndrumă corul din cadrul bisericii sau din cadrul unui spectacol ce urmează a fi pus 

în scenă. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să conducă spectacolele, să 

facă repetiţii cu corul, să asigure conducerea artistică a corului şi să elaboreze 

planurile acestuia. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În săli de concert, în 

teatre, în catedrale, în biserici mari; este necesară muncă peste orele de program. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Note muzicale, instrumente 

muzicale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau o universitate cu profil 

muzical, să aveţi talent la muzică, talentul de a impune respect, capacitate de 

comunicare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Dirijor (de orchestră) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Dirijorul este artistul care dirijează lucrări 

muzicale interpretate de o orchestră. Spectacolul poate fi un concert dat de o 

orchestră, poate fi o operă, un balet sau alt spectacol muzical acompaniat de 

orchestră. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să studieze şi să exerseze 

anumite compoziţii cu orchestra. Acesta asigură îndrumarea artistică a orchestrei. 

Trasează planul pentru conducerea artistică a orchestrei şi cum trebuie să fie 

interpretat un anumit spectacol muzical. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei în teatre (în special la operă, teatre de balet) şi în săli de concert, precum şi 

în studiouri de înregistrare. Munca în aer liber şi peste orele de program este 

inevitabilă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Note muzicale şi bagheta 

dirijorului. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat conservatorul, să aveţi talent 

muzical, abilitate de reacţie rapidă, să vă puteţi exercita autoritatea şi să fiţi capabil 

să discutaţi cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Disc jockey 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Disc jockey este o persoană care prezintă 

discuri în baruri sau discoteci sau la evenimente muzicale populare. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să prezinte discurile sau 

muzica la evenimente muzicale populare, să selecteze şi să prezinte o anumită 

muzică, să lucreze cu echipament de sunet, cum sunt CD player şi alte echipamente 

audio. Uneori acesta închiriază săli şi este implicat în alte probleme organizatorice. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În discoteci, în săli de 

dans, la cluburi de noapte. Mediul zgomotos, aerul închis şi munca de noapte, toate 

sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? CD player şi alte echipamente 

audio. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi ureche muzicală, abilitatea de a 

suscita interesul oamenilor, să vă exercitaţi autoritatea, simţ artistic şi bună 

dispoziţie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Dispecer (în mine sau cariere) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Dispecerul în operaţiile de extracţie 

coordonează mişcarea vagonetelor de mină şi carieră precum şi transportul 

cărbunelui, minereului, oamenilor şi materialelor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să monitorizeze şi să evalueze 

toate mişcările vagonetelor de minereu, cărbune, deşeuri, sau materialelor 

ajutătoare, să decidă intervalul dintre trenuri, să stabilească lungimea lor şi direcţia 

de deplasare, să emită ordine cu privire la schimbările de trafic. Asigură măsuri de 

protecţie a muncii şi organizează acţiunea în caz de urgenţe. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În locuri subterane, în 

mine subterane şi deschise, într-un mediu care implică praf şi zgomot, precum şi 

munca în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Panou de control, computere şi 

echipament audio şi video, inclusiv telefon, semnale luminoase etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, să aveţi abilitate de 

organizator, să vă puteţi concentra şi să aveţi reacţii rapide. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Dispecer de taximetre 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Datoria dispecerului de taximetre este de a 

prelua telefonic comenzile de la clienţi şi de a le distribui taximetriştilor din reţea. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Să răspundă la telefon, să transmită prin radio 

sau telefon şoferilor comenzile clienţilor, să verifice ce maşini sunt libere şi unde 

sunt plasate acestea, dacă este necesar, să stabilească locul şi ora de întâlnire dintre 

taximetrist şi client. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? La sediul companiei de 

taximetre (în birouri sau încăperi similare. Dispecerii de taxi lucrează în schimburi, 

stând tot timpul jos, cu căştile pe urechi, notând în scris amănunte legate de 

comenzi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Căşti, echipament audio, telefon 

mobil şi reţele de telefonie mobilă, hărţi pentru verificarea rutelor şi îndrumarea 

şoferilor care se rătăcesc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat cel puţin liceul (sau o şcoală 

profesională). Să puteţi comunica cu ajutorul echipamentului din dotare, 

schimbând legătura de la şofer la client, să aveţi reacţii rapide, să fiţi o persoană 

politicoasă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Dispecer de tren 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Dispecerul de tren este responsabil cu 

operaţiuni de siguranţă pe calea ferată în zona gărilor sau eventual într-o anumită 

secţiune a liniei de cale ferată. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să asigure funcţionarea 

regulată şi fără probleme din zona respectivă - să semnalizeze mecanicilor de tren 

că pot părăsi gara sau pot trece prin ea fără să se oprească - să direcţioneze şi să 

controleze manevrele şi alte activităţi legate de asamblarea vagoanelor şi/sau 

platformelor care formează trenurile, să răspundă de îndeplinirea tuturor sarcinilor 

schimbului de lucru - în gări cu operaţiuni complexe să lucreze pe panouri de 

control şi cu sistemele de siguranţă a releelor sau cu alte tehnologii de operare, 

eventual chiar la controlul computerizat al siguranţei şi sistemelor de operare. Dacă 

intensitatea traficului este scăzută sau în cazuri de urgenţă, dispecerul de tren poate 

să împuternicească şi alte persoane (în funcţie de calificare şi în funcţie de nevoi). 

De exemplu, acesta poate îndeplini munci de manevrant vagoane, semnalizator, 

acar, de controlor cutie de semnalizare, de încasator la casa de bilete, de colector şi 

persoană care eliberează bagajele sau bunurile transmise expres, eventual poate 

funcţiona şi ca un conductor sau conductor şef în trenuri. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În gări, unde mediul de 

lucru este zgomotos şi unde se lucrează de obicei în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? De obicei echipament de 

semnalizare şi instrumente de control, leviere şi panouri de sisteme de siguranţă. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală specială cu specializare 

în căi ferate (sau o universitate în acest sens), un curs de dispeceri de tren, să fiţi o 

persoană de încredere, corectă, să aveţi rapiditate în replici şi abilitatea de a face 

judecăţi rapide. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Dispecer de tren 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Dispecerul de tren este muncitorul feroviar 

care pregăteşte documentaţia pentru a asigura plecarea la timp şi în condiţii de 

siguranţă a trenului. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să verifice configuraţia 

corectă a trenurilor, dacă funcţionează echipamentul de frână de la vagoane şi să 

ţină evidenţele respective. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În gări unde bineînţeles 

se lucrează în zgomot. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatizată şi alte 

echipamente de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Dispecer în telecomunicaţii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Dispecerul este muncitorul utilitar care 

coordonează operaţiunile de telecomunicaţii la centralele telefonice şi de telex. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să rezolve diferite probleme, 

să supravegheze toate operaţiunile, să ceară echipe de intervenţie şi să coopereze 

cu tehnicienii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În medii fără dezavantaje 

deosebite. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computer şi echipament de birou 

precum şi panou de control dispecer. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Studii superioare, abilitate de reacţie rapidă, 

concentrare la locul de muncă şi aptitudini tehnice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Dispecer în uzina electrică 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Dispecerul este un muncitor auxiliar care 

răspunde de aprovizionarea cu electricitate în regiunea respectivă şi staţiile aferente 

şi de întregul mod de funcţionare al reţelei electrice din acea zonă. Pot avea şi alte 

responsabilităţi. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să urmărească informaţiile de 

operare de la uzină la organizaţii, dacă este necesar să remedieze defecţiunile în 

caz de căderi de tensiune. Monitorizează şi controlează condiţiile de alimentare cu 

energie şi lucrează pe linii şi echipament de energie, reglează aparatele sau pune 

alţi muncitori să facă acest lucru, dacă este necesar. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În uzine de energie 

electrică. Lucrul în schimburi este inevitabil. Munca poate implica şi protecţia 

muncii celorlalţi sau numai satisfacerea consumatorului. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament de control şi 

măsurare şi instrumente automatizate, inclusiv computere. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Studii superioare, abilitate de reacţie rapidă, 

concentrare la locul de muncă şi aptitudini tehnice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Dresor de câini 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Dresorul de câini este persoana care dresează 

câinii pentru a asculta de comenzi. Dresajul este destinat câinilor de rasă care sunt 

achiziţionaţi de obicei în calitate de câini de pază, câini care detectează droguri, 

arme, infractori, precum şi câini care sunt dresaţi pentru protecţia persoanelor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să dreseze câinii să asculte de 

comenzi simple, de exemplu să nu accepte hrană de la persoane necunoscute; să-i 

înveţe ce înseamnă recompensa şi pedeapsa atunci când câinele nu este ascultător; 

să-i antreneze pentru îmbunătăţirea condiţiei fizice; să-i înveţe cum să asculte de 

stăpân, cum să se comporte în apărarea stăpânului etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? De obicei în ţarcuri 

speciale de dresaj dar şi în aer liber unde câinele se poate mişca liber. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Haine speciale pentru dresor 

pentru protecţia lui împotriva muşcăturilor, un fluier, mâncare, obiecte folosite de 

obicei pentru dresaj. Ocupaţia are un grad de dificultate şi uneori de pericol. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi urmat cursuri speciale de dresor pentru 

câini. Este important să iubiţi animalele şi în special câinii, să nu intraţi în panică 

atunci când treburile nu merg bine. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Ecolog / specialist de mediu 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Sarcina ecologului este de a studia cum 

interacţionează organismele în mediul lor, impactul activităţilor umane şi de alt fel 

şi de a oferi sfaturi cum să se protejeze şi să se dezvolte mai mult mediul. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: asigurarea şi organizarea de 

studii ştiinţifice care privesc protecţia mediului înconjurător, cum sunt: protecţia 

apelor, a solului şi a aerului etc. - să facă inspecţii în teren, să verifice dacă 

standardele de sănătate şi alte reglementări legale au fost respectate, inclusiv să 

facă propuneri de găsire a soluţiilor şi să impună amenzi în caz de încălcare a 

acestora - să facă lobby pentru protecţia mediului înconjurător în oraşe şi la sate pe 

perioada procedurilor de planificare urbană sau rurală, pe perioada pregătirilor 

construcţiei de uzine sau clădiri civile şi oriunde există intervenţii semnificative în 

mediul natural şi peisaj - să facă inspecţii independente de mediu şi să le analizeze, 

să evalueze impactul mediului în raport cu sănătatea umană şi cu natura 

înconjurătoare, să facă studii ştiinţifice în acest sens; să dea sfaturi diferitelor 

instituţii inclusiv autorităţilor guvernamentale, să ia parte la conferinţe în domeniul 

protecţiei mediului, să organizeze cursuri pentru educaţie în domeniul protecţiei 

mediului. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Ecologul lucrează atât în 

birouri, unde mediul de lucru este confortabil, cât şi în aer liber, unde situaţiile sunt 

diferite şi unde vremea şi efectele dăunătoare ale diferitelor substanţe sau condiţii 

înconjurătoare pot afecta sănătatea umană şi condiţiile de lucru. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumentele şi resursele folosite 

sunt în principal calculatoarele, telefoanele, faxul, diferite instrumente de măsurat 

şi exprimarea liberă. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Trebuie să absolviţi o şcoală secundară, post-

liceală, sau o universitate cu specializare în protecţia mediului. Trebuie să vă placă 

să lucraţi în natură, să aveţi entuziasm, răbdare, abilitate de a învăţa continuu şi de 

a vă organiza munca, să puteţi comunica uşor cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Economist / contabil / auditor 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de economist are un înţeles larg, 

deoarece economia reprezintă o are largă de cunoştinţe. Elementele cel mai des 

întâlnite sunt studiul, analiza şi prognoza tendinţelor financiare, industriale şi 

comerciale, precum şi consilierea acordată ca rezultat al acestei analize. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Economiştii sunt specializaţi pe diferite domenii. 

De obicei lucrează în finanţe şi rentabilitate. Economistul poate oferi consiliere 

unei firme, o companii, o corporaţii sau unui organ al administraţiei de stat cu 

privire la starea actuală şi implicaţiile anumitor politici şi strategii financiare. De 

obicei se lucrează mult cu hârtii, deşi cei care ocupă funcţii de conducere petrec o 

mare perioadă de timp la întruniri şi negocieri. Activitatea diferă în funcţie de 

domeniul de specializare, dar în general, ea include următoarele: 

Sectorul corporativ: Funcţiile financiare în toate organizaţiile mari şi mijlocii au, 

de regulă, un număr mare de economişti ale căror sarcini şi activitate sunt definite 

în mod diferit. Aceştia lucrează ca directori în diferite departamente (exemplu: 

contabilitate, cheltuieli de capital, stabilirea preţului, investiţii) sau pot chiar fi 

însărcinaţi cu funcţii financiare complete, sau pot fi angajaţi ca experţi în diferite 

domenii (finanţare, buget, negociere de hârtii de valoare etc.). 

Sectorul bancar: Economiştii lucrează în conducerea superioară din cadrul băncilor 

şi în diverse alte funcţii, cum sunt cele de director contabil, director de credit, 

schimburi comerciale externe, negocieri hârtii de valoare, dezvoltare produse şi 

servicii bancare; pot deţine funcţii de analişti pentru piaţa financiară şi de capital, 

sau pot fi experţi în alte domenii de activitate. 

În sectorul administraţiei de stat: Obligaţiile economiştilor în acest sector includ de 

obicei elaborarea bugetului şi supervizarea raportărilor referitoare la performanţele 

financiare din anumite sectoare sau instituţii către administraţia de stat şi a celor 

care primesc fonduri de la stat; de asemenea, probleme legate de colectarea 

impozitelor şi de alte venituri la bugetul statului. Sunt de obicei angajaţi ca 

funcţionari ai autorităţilor financiare, districtuale şi municipale şi ca specialişti şi 

directori în cadrul ministerelor etc. 

Alte sectoare includ, de exemplu, fondurile de investiţii şi de plasament, companii 

de asigurări, burse. Economiştii pot lucra şi independent în calitate de experţi, 

consultanţi sau dealeri. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri şi în săli de 

conferinţă - unde mediul de lucru nu ridică probleme deosebite. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatizată şi 

echipamente uzuale de birou, mijloace de comunicare media şi echipamente de 

birotică. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii superioare economice sau 

să aveţi un certificat de studii secundare cu specializare în domeniul finanţelor 

(depinde de funcţia pe care vă angajaţi), să aveţi aptitudinea de a lucra sistematic, 

calităţi de comunicare socială. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Educator activităţi extra-şcolare 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de educator extra-şcolar este aceea 

de a educa copiii şi adolescenţii în afara şcolii, cum sunt educatorii din centre de 

plasament, internate, cămine de copii etc., şi constă în a dezvolta personalitatea, 

interesul şi eventuale aptitudinile acestora, în general. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să organizeze munca de rutină 

din cadrul localului de educaţie, să inspecteze şi să se asigure de respectarea 

reglementărilor - să organizeze activităţile copiilor şi timpul lor liber - să dezvolte 

anumite aptitudini şi abilităţi ale copiilor în diferitele activităţi (fizice, mentale, 

muzicale, artistice, de lucru manual şi altele), să conducă diferite grupe de interes - 

să organizeze excursii şi călătorii - să organizeze evenimente culturale - să 

monitorizeze şi să îndrume calităţile copiilor, aptitudinile lor, să le asculte opiniile 

- să acorde o atenţie specială anumitor copii - să dea sfaturi şi ajutor în caz de 

nevoie, să rezolve problemele personale ale anumitor copii - să rezolve problemele 

de disciplină - să ţină înregistrări cu datele copiilor - să lucreze în administrarea 

complexului educaţional. Educatorul poate fi specializat în educarea copiilor care 

au nevoie de un tratament special - atunci aceştia lucrează în primul rând în centre 

de diagnostic şi în alte centre pentru copiii care au nevoie de îngrijiri speciale. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

special în săli de curs sau alte spaţii similare, în curţile şcolilor, în centre culturale, 

în parcuri speciale pentru copii, în camere obişnuite etc. - unde mediul de lucru nu 

ridică probleme deosebite cu excepţia anumitor cazuri când se fac acţiuni de sfârşit 

de săptămână sau au loc acţiuni pe timpul nopţii, unde expunerea la condiţii de 

vreme schimbătoare este inevitabilă. Este de presupus că munca de educator 

implică şi lucrul cu copiii cu probleme speciale. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ustensile de scris şi de desen, 

tehnologie computerizată, echipament video şi audio şi în special exprimarea 

verbală. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o formă de învăţământ cu 

specializare în pedagogie, să aveţi aptitudini de lucru cu copiii şi cu persoanele 

tinere, să fiţi capabil să vă exercitaţi autoritatea, să puteţi să improvizaţi, să puteţi 

să vă organizaţi, să aveţi o ţinută şi maniere elegante, să puteţi vorbi fluent şi să 

aveţi o memorie bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Educator în grădiniţă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui educator este de a avea grijă de 

copiii preşcolari, de a le asigura siguranţa şi de a le dezvolta personalitatea, 

interesele, afinităţile. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să planifice activităţile pentru 

copii pe perioada şederii lor în grădiniţă - să dezvolte abilităţile copiilor şi 

înclinaţiile acestora pentru diferite activităţi (cum sunt cele mentale, de limbaj, 

fizice, artistice, muzicale şi înclinaţiile artistice etc.) - în funcţie de vârsta şi grupa 

de încadrare a preşcolarilor: să încerce să dezvolte percepţia şi înţelegerea acestora 

despre lume, despre sănătate şi igienă; să educe preşcolarii în ultimul an de 

grădiniţă şi să-i pregătească pentru şcoală - să acorde atenţie deosebită anumitor 

copii - să le citească poveşti, să le recite, să le cânte, să-i înveţe poezii etc. - să 

organizeze jocuri şi alte activităţi pentru copii - să organizeze activităţi cu copiii, 

inclusiv servirea hranei şi asigurarea somnului - să meargă cu copiii la plimbare - 

în cooperare cu părinţii şi alţi colegi, să rezolve problemele individuale de 

comportament ale copiilor, să-i îndrume cum să mănânce, cum să se îngrijească de 

sănătatea lor etc. şi să încerce să le îndrepte obiceiurile - să aibă grijă de siguranţa 

copiilor, să-i supravegheze constant în activităţile lor - să aibă grijă de clasele din 

grădiniţă, de jucării, de jocuri şi de seturile de construcţie, de cărţi şi de alte 

echipamente, să înainteze propuneri şi să adauge propuneri de jocuri şi materiale 

didactice noi la cele existente. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În primul rând în clasele 

de grădiniţă, în curţile şcolilor, în locurile de joacă, în parcuri etc. - fără ca mediul 

de lucru să prezinte probleme speciale, cu excepţia condiţiilor de vreme 

schimbătoare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În primul rând jucării, jocuri, 

cărţi, ustensile de scris şi de desenat, uneori echipament video şi audio şi mai 

presus de toate, exprimarea verbală. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală secundară în domeniu, 

cu diplomă, să aveţi atitudine pozitivă faţă de copiii mici, abilitatea de a vă exercita 

autoritatea, un anumit talent în predare, abilitatea de a improviza, abilitatea de a 

folosi cuvintele şi o memorie bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Electrician 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de electrician constă în a fixa, ajusta 

şi repara uzine şi echipamente electrice şi electromecanice şi/sau de a supraveghea 

pe alţii în acest domeniu. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ fixarea, reglarea, testarea şi 

repararea maşinilor electrice, a instrumentelor şi echipamentelor, cum sunt 

motoare, transformatoare, repararea şi testarea bunurilor de consum (aparate de 

cafea, mixere, cuptoare electrice) instalarea şi activarea camerelor de control, şi a 

staţiilor de control dotate cu circuite electrice, testarea şi activarea diferitelor părţi 

ale vehiculelor rutiere şi pe şine, măsurarea şi testarea maşinilor electrice, a 

instrumentelor şi echipamentelor, a ansamblelor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere, în uzine, unde 

mediul de lucru poate fi afectat de zgomot. Se lucrează cu obiecte greu de mânuit 

şi condiţiilor pot reprezenta o problemă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumentele uzuale şi 

echipamentele includ diferite instrumente electrice, echipament de testare, sudare, 

pliere şi şurubelniţe. Bineînţeles trebuie să aveţi dexteritate pentru lucrul manual. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Trebuie să aveţi formare profesională în 

domeniu, dexteritate manuală, imaginaţie tehnică, putere de concentrare şi 

acurateţe în muncă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Daltonismul poate fi uneori o problemă în cazul codării colorate a 

cablurilor. 

 

 

Electrician auto 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Electricianul auto instalează, reglează şi 

repară părţile electrice şi electronice de la autovehicule. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să instaleze, să regleze şi să 

repare de exemplu generatoare de curent, alternatoare, startere, pompe de 

combustibil şi regulatoare de voltaj. Să identifice defecte la sistemele de control 

electronic şi să înlocuiască elementele şi componentele defecte cu altele noi. 

Lucrează cu componente şi circuite electronice, măsoară diferite variabile electrice. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de reparaţii 

auto, în garaje, în ateliere mici sau mari şi în aer liber unde mediul de lucru implică 

lucrul cu grăsimi, murdărie şi uneori obiecte greu accesibile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte şi instrumente manuale, de 

exemplu şurubelniţe, aparate de măsurat şi diagnosticat, inclusiv computere. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală sau curs de calificare în 

domeniu, să aveţi o viziune tehnică, o gândire tehnică şi să aveţi precizie în muncă. 



 141 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Electrician echipamente electrice de mare putere 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de electrician constă în asigurarea 

funcţionării normale a sistemelor şi echipamentelor electromotoare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să identifice şi să înlăture 

penele tuturor tipurilor normale de echipamente, să efectueze lucrări uzuale de 

prevenire şi de reparaţie, să facă inspecţii, să înlocuiască şi să verifice 

echipamentul electric şi instrumentele de joasă şi înaltă tensiune sau de tensiune 

foarte înaltă de la sistemele externe de distribuţie, inclusiv cablurile de sarcină 

mare, maşinile electrice, instalaţiile generatoare de curent, uzinele termice şi 

substaţiilor de tensiune înaltă şi foarte înaltă, să repare instalaţiile în uzinele de 

energie şi cele termice, să activeze şi să administreze echipamentul electric, 

inclusiv să emită certificatele respective, să opereze pe anumite echipamente de 

generare / distribuţie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca implică activitate 

atât în interiorul cât şi în exteriorul clădirilor. Sunt inevitabile ore de lucru peste 

program uneori, expunere la condiţii de vreme schimbătoare şi mediu de lucru 

zgomotos şi cu praf. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se folosesc de obicei instrumente 

manuale diferite (şurubelniţe, cleşti, pile etc.), instrumente de măsură şi de 

diagnostic, voltmetre, osciloscoape, echipamente de sudură sau tăiere şi propriile 

mâini. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală tehnică în domeniu, să 

aveţi precizie, reacţii rapide, dexteritate manuală, imaginaţie tehnică şi auto-

disciplină. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Electrician în comunicaţii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Electricianul de comunicaţii execută, 

asamblează, pune în funcţiune şi repară echipamente de protecţie, comunicaţie, 

măsurare, semnalizare şi radio de la staţiile de cale ferată şi de pe şine. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să execute, să asambleze, să 

instaleze şi să repare astfel de echipamente. Răspunde de întreţinerea şi reparaţiile 
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la aceste aparate. Lucrează cu componente şi circuite electronice, măsoară diferite 

variabile electrice şi ne-electrice etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În gări şi depouri unde se 

lucrează în zgomot, praf şi murdărie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În principal instrumente manuale 

şi tehnologie de măsurat. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi îndemânare manuală şi cunoştinţe de tehnologie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Electrician în construcţii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Electricianul constructor prestează muncă de 

electrician în cadrul clădirilor nou construite sau a caselor particulare deja 

existente. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să tragă cabluri prin tuburi 

fixe şi flexibile, să instaleze panouri de distribuţie, întrerupătoare de circuit, prize 

şi alte dispozitive electrice - să repare şi să recondiţioneze instalaţii electrice. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În interiorul clădirilor în 

construcţie sau deja locuite. Se lucrează în murdărie şi praf. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumente manuale şi 

instrumente de măsurat. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu, să puteţi reacţiona rapid, să aveţi aptitudini pentru munca practică şi 

interes pentru probleme tehnice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Electrician în transporturi pe calea ferată 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Electricianul de cale ferată instalează şi 

întreţine echipamentul şi sistemele de cale ferată şi din gări. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să instaleze, să întreţină şi să 

repare echipament electric folosit la sisteme de cale ferată şi alte sisteme de înaltă 

tensiune şi să controleze sistemele instalate precum şi sistemele de alarmă. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca este prestată pe 

căile ferate, în depouri sau staţii triaje, se lucrează peste orele de program, la 

tensiuni mari, în zgomot, praf şi mizerie. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ustensile manuale şi alte 

instrumente de măsurat. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu, dexteritate şi 

cunoştinţe tehnice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Electrician minier pentru echipamente grele 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Electricianul minier care lucrează cu 

instalaţii şi echipament grele instalează, dezasamblează, reglează, inspectează şi 

repară echipamentul electric minier. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Activităţile constau în reparaţii uzuale de 

întreţinere şi de exploatare a echipamentului electric din mine (întrerupătoare de 

circuit, contactori, panouri electrice, sisteme electromagnetice de frânare, telefoane 

de mină etc.) - fixarea şi dezizolarea cablurilor electrice, întreţinerea normală şi 

repararea sistemelor de iluminat în mină, instalarea, dezasamblarea, reglarea şi 

înlocuirea părţilor componente a maşinăriilor şi ansamblelor (exemplu, 

transformatori de mină, inspecţii ale acestora şi ale altor maşinării din mină, 

controlul şi asigurarea lor, lucrul în instalaţie, reglarea, înlocuirea şi inspecţia 

părţilor independente ale maşinăriei, cum ar fi sisteme de control cu microprocesor 

pentru munca de extracţie sau pentru staţiile de încărcare şi alte echipamente de 

mină. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se face în mediul 

minier, în subteran şi uneori în mine de suprafaţă. Condiţiile de muncă pot fi uneori 

dificile. Se lucrează cu obiecte la care se ajunge cu greu, în zgomot şi praf, în 

condiţii de vreme schimbătoare şi în echipe care lucrează în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Printre cele mai folosite 

instrumente sunt cele manuale şi instrumentele pentru munca de inginer electronist, 

echipamente de testare şi detectare precum şi lămpi indicatoare, echipamente de 

măsurat şi de diagnosticat. Trebuie să aveţi dexteritate şi rapiditate. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificarea cerută pentru această meserie este 

şcolarizare până la nivelul de muncitor calificat, imaginaţie tehnică, siguranţă, 

condiţie fizică bună şi capacitate de reacţie rapidă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Ergonom 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Ergonomul se ocupă de relaţia optimă dintre 

nevoile şi caracteristicile fizice şi psihologice ale oamenilor şi condiţiile de lucru, 

proprietăţile instrumentelor, dispozitivelor şi echipamentelor folosite în viaţa de zi 

cu zi. Ergonomul lucrează în cadrul companiilor care au drept scop producţia de 

produse de larg consum; aceştia sunt adesea membri ai echipei de proiectare care 

stabileşte forma, mărimea şi tipul bunurilor (de exemplu, în industria încălţămintei 

şi a îmbrăcămintei). Pot lucra şi în birouri de proiectare pentru pregătirea de noi 

produse precum şi în centre de proiectare. Lucrează şi în centre de sănătate, în 

departamente care se ocupă cu igiena industrială. Oportunităţile ocupaţionale 

includ departamentele de stat pentru testarea produselor şi instituţiile de inspecţie a 

calităţii produselor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să stabilească oportunitatea 

produsului sau a echipamentului, a instrumentelor folosite în procesul de producţie 

şi a tuturor obiectelor destinate consumului larg (de exemplu, aparaturi electrice, 

mobilier, panouri de control etc.) din punct de vedere al caracteristicilor fizice şi 

psihologice în momentul folosirii acestora de către oameni. Rezultatele muncii 

unui ergonom sunt folosite de obicei de designeri şi de stilişti în conceptul şi 

construcţia de noi produse, destinate satisfacerii nevoilor consumatorilor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Mediul de lucru poate fi 

în uzine sau fabrici de producţie, în laboratoare, sau în săli cu echipament de 

tehnologie informatizată, sau în cabina pilotului de avion, precum şi în birouri - în 

funcţie de stadiul în care se află sarcina sa şi contextul în care este aplicată 

experienţa lui. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumente speciale, 

echipamente de scris şi de desenat, tehnologie informatică; metode şi echipament 

de testare morfologică, biofizică şi biochimică, dacă este necesar. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate în domeniul 

biologiei, sau o facultate de ştiinţe cu specializare în biologie. Munca unui 

ergonom solicită prestatorul din punct de vedere intelectual şi necesită gândire 

creativă independentă, răbdare şi precizie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Etnograf 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Etnograful prestează muncă de cercetare 

comparativă cu privire (mai ales) la aspectele culturilor pre-industriale ne-

occidentale şi ale modului de viaţă actual al comunităţilor din toate categoriile: 

sociale, etnice, politice, regionale şi geografice. Studiul folclorului formează o 

parte independentă a etnografiei; studiază literatura, dansul şi muzica populară. 

Oportunităţile ocupaţionale sunt în institute de cercetare, la universităţi cu 
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specializarea respectivă, în muzee, în localuri de educaţie publică şi în diferite 

birouri editoriale. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să colecteze pe perioada 

muncii de teren diferite produse, dovezi ale culturii materiale (îmbrăcăminte, 

articole de uz zilnic), să studieze cultura intelectuală (literatură populară, concepţia 

despre lume, credinţele religioase), să facă studii de cultură socială (relaţii sociale, 

obiceiuri şi datini). După clasificarea materialului colectat să analizeze şi să 

includă constatările într-un context inter-cultural şi istoric mai larg, eventual 

căutând răspunsuri pentru a elucida legile dezvoltării culturii şi a 

comportamentului social. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca unui etnograf se 

desfăşoară atât în birou cât şi pe teren. Munca implică frecvent contacte cu alţi 

oameni şi deplasări. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ustensile de scris, instrumente de 

înregistrat şi echipament fotografic, cărţi şi biblioteci. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate sau o facultate de 

arte în domeniul etnografiei, etnologiei, sau eventual în combinaţie cu o facultate 

de limbi străine sau altă universitate în domeniu. Cunoaşterea limbilor străine este 

recomandată. 

Munca de etnograf este o muncă intelectuală solicitantă. Aveţi nevoie de abilitatea 

de a vă exprima uşor, de a aplica în mod creator cunoştinţele teoretice pentru a găsi 

soluţii probleme. Să fiţi în general o persoană sociabilă, prietenoasă, să aveţi 

răbdare şi precizie, lucruri esenţiale pentru această meserie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Evaluator 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Evaluatorul îşi focalizează munca pe anumite 

domenii, cum ar fi cel al evaluării clădirilor, bunurilor imobiliare, maşinilor, 

diferite sortimente de materii prime, bijuterii, antichităţi, picturi şi alte piese de artă 

etc. În majoritatea cazurilor, evaluatorul este implicat în vânzarea bunurilor 

evaluate, adică participă la licitaţii, percepe comision pentru munca prestată sau 

este angajat la o companie de asigurări sau de o autoritate care percepe impozite şi 

taxe etc. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să determine preţul pentru 

evaluările făcute în scopul vânzării sau al moştenirii etc. Evaluatorul face expertize 

de evaluare cu privire la starea vechimea şi alte caracteristici ale bunurilor evaluate 

în conformitate cu legile, notificările, regulamentele şi evoluţii de preţ în vigoare. 

Acesta trebuie să monitorizeze în permanenţă toate legile în vigoare, să le cunoască 

foarte bine pentru a putea evalua exact preţul bunurilor. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

birouri sau la locul de evaluare a bunurilor, sau direct în magazine (în funcţie de 

specializarea evaluatorului). 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ustensile şi instrumente uzuale de 

birou, echipament de comunicaţie, liste şi cataloage de preţuri, documente legale şi 

cărţi. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau o facultate în 

domeniu, să aveţi aptitudini pentru calcule matematice şi să abordaţi munca 

sistematic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Evaluator de preţuri 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Datoria unui evaluator de preţuri este de a 

asigura implementarea propunerilor de preţ şi a cotaţiilor în raport cu produsele sau 

serviciile unei organizaţii, în funcţie de situaţia pieţei, de scopul strategic al 

organizaţiei şi de costul de calcul. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ - analiza condiţiilor de piaţă, 

monitorizarea evoluţiei preţurilor, compararea acestora cu scopurile şi posibilităţile 

organizaţiei - elaborarea de scopuri în stabilirea preţului pe baza strategiei de 

afaceri a organizaţiei - analizarea evoluţiei costurilor calculate - să facă propuneri 

de preţ şi oferte de preţ pentru fiecare produs şi serviciu - să discute propunerile de 

preţ cu clienţii - să evalueze comportamentul şi reacţia clienţilor la preţurile 

propuse şi la cele existente - să facă schimbări în funcţie de situaţia de pe piaţă, de 

politica organizaţiei şi în conformitate cu schimbările de preţ, să elaboreze o 

metodologie de stabilire a preţurilor şi să actualizeze listele de preţuri şi 

documentaţiile - să întocmească liste cu preţurile interne ale societăţii şi liste de 

preţuri pentru servicii, materiale, produse semifinite, rebuturi şi alte obiecte 

precum şi preţul pentru forţa de muncă - să coopereze cu alte secţii din cadrul 

organizaţiei în special cu departamentele de marketing şi cu cele economice. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Activitatea se desfăşoară 

în birouri sau în spaţii similare, într-un mediu confortabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se foloseşte în principal 

tehnologia computerizată şi echipamentul uzual de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? De diplomă universitară în specialitate sau de 

o şcoală post-liceală cu diplomă de absolvire, să aveţi cunoştinţe tehnice şi 

economice, abilitate de a lucra sistematic, abilităţi de lucru cu cifrele, capacitatea 

de a negocia cu oamenii. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Evaluator în domeniul asigurărilor 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui evaluator este de a investiga 

pierderile suferite de clienţii unei companii de asigurări şi să facă propuneri pentru 

compensarea lor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să primească şi să redacteze 

rapoarte de pierderi, cereri de compensare şi alte documente de acest gen - să 

viziteze locurile unde s-au întâmplat evenimentele pentru care s-a încheiat 

asigurarea, să stabilească dacă condiţiile contractului de asigurare au fost întrunite - 

să determine dimensiunea pagubei - să studieze întregul proces al reclamaţiei 

inclusiv să determine suma de compensat pentru pierderea suferită, în baza 

condiţiilor stipulate în contractul de asigurare şi conform altor reglementări în 

vigoare - să ţină înregistrări ale evenimentelor asigurate - să pregătească 

documentele justificative pentru plata despăgubirilor către clienţi - să dea sfaturi 

clienţilor sau potenţialilor clienţi. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară într-

o gamă largă de locuri, începând cu interiorul caselor până la clădiri de fabrici, 

birouri, facilităţi agricole, în general fără probleme majore de mediu de lucru. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Acestea includ normele şi legile 

în vigoare, tehnologia computerizată, exprimarea verbală. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală medie sau studii 

superioare. Este nevoie de o judecată rapidă, de precizie, de o conduită şi o 

prezenţă cultivată şi de talent de a lucra cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Executor judecătoresc 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Executorul judecătoresc asigură întocmirea şi 

completarea anumitor acte solicitate de tribunal. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: executarea silită a 

revendicărilor, evacuări din apartamente, să colecteze amenzi, să înregistreze şi să 

confişte proprietăţi, să întocmească notificări către părţile implicate în procese etc. 

Sarcinile exacte variază de la ţară la ţară în funcţie de sistemul juridic local. În 

unele ţări, rolul executorului judecătoresc poate fi şi acela de a colecta datoriile de 

la firme private, care nu au legătură cu activităţile tribunalului. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birourile din cadrul 

tribunalelor sau la locul unde sunt persoane evacuate, sau la ghişeul de colectare a 

amenzilor şi oriunde este necesar. Nu sunt excluse discuţiile în contradictoriu cu 

persoanele cu care intră în contact. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatică şi alte 

echipamente de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau o universitate, să 

abordaţi munca sistematic, să aveţi capacitatea de a vă impune respect şi să daţi 

dovadă de o bună comunicare cu persoanele implicate. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Expert bancar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Profesiunea de expert bancar presupune o 

serie largă de activităţi de specialitate bancară inclusiv propuneri de pregătire, 

consultaţie, acordarea de sfaturi şi folosirea expertizei financiare. Un expert bancar 

este de obicei angajat de o bancă, şi în mod obişnuit raportează conducerii 

superioare. Acesta poate lucra şi la administrarea unui fond de investiţii, la 

Ministerul Finanţelor sau în instituţii guvernamentale similare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Să fie implicat în politica monetară şi valutară şi 

să urmărească implementarea acesteia - să emită concepte pentru pieţele de capital 

şi pentru cele financiare, precum şi pentru principiile politicii curente valutare - să 

formuleze concluzii despre politica bancară - să facă evaluări ale succesului unei 

bănci în sfera economică, în cea de afaceri şi în sfera investiţiei bancare -- trasând 

linii directoare pentru diferitele departamente din cadrul băncii, cum ar fi 

previziuni cu privire la credit, previziuni de investiţie etc. - să analizeze progresul 

pe piaţa acţiunilor şi pe alte pieţe financiare - să ţină prelegeri şi seminare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Mediul de lucru include 

birouri şi camere de şedinţă - un mediu de lucru confortabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Munca este de obicei făcută cu 

ajutorul tehnologiei computerizate şi cu echipamente obişnuite de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi absolvit o universitate economică, să fiţi 

capabili să faceţi estimări rapide şi de bună calitate, să aveţi abilitatea de a pune 

lucrările cap la cap şi de a trage concluziile, să reacţionaţi rapid şi bine, să vă 

folosiţi intuiţia, să puteţi lucra cu oamenii şi să doriţi să învăţaţi continuu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Fabricant de zahăr 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de fabricant de zahăr este aceea de a 

produce zahăr. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Procesează materia primă de bază (sfecla de 

zahăr) prin cântărire, preparare, curăţare, spălare, tăiere în felii, extragerea, 

curăţarea, filtrarea şi îngroşarea sucului, fierberea şi manevrarea siropurilor, 

uscarea, răcirea şi sortarea produsului obţinut pe care îl transformă în zahăr şi alte 

produse zaharoase. Fabricantul de zahăr depozitează zahărul şi melasa obţinută - 

operează liniile de producţie continuă şi diferitele echipamente tehnice implicate în 

procesele de producere a zahărului - prelevează eşantioane pentru analizele de 

laborator ale produselor finite - verifică calitatea produselor - se îngrijeşte de 

sănătatea şi de protecţia muncii - întreţine şi repară echipamentul de producţie şi 

verifică funcţionarea tuturor maşinilor şi a echipamentului în timpul pregătirii 

campaniei de sezon. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Lucrează în rafinării de 

zahăr unde au de-a face cu gunoaie şi impurităţi, zgomot, temperaturi înalte şi 

vapori toxici. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente 

cum sunt maşini de spălat, de feliat, de evaporat, de fiert, linii de producţie 

continue, maşini de îngroşat sucul, centrifuge, uscătoare, conveiere, cărucioare 

manuale, lifturi şi diferite ustensile operate manual. Materialul cu care se lucrează 

este în special sfecla de zahăr, melasa, zahărul şi alte produse zaharoase. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Absolvirea unui curs de calificare, interes 

pentru prelucrare, pricepere suficientă şi abilitatea de a reacţiona prompt. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Persoanele care lucrează într-o astfel de meserie nu au voie să aibă boli 

infecţioase. 

 

 

Farmacist 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de farmacist este de a dezvolta, de a 

produce, de a controla şi de a distribui în mod profesionist medicamentele şi 

reţetele din domeniul farmaceutic. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să presteze muncă în domeniul 

dezvoltării şi producţiei de noi medicamente şi preparate medicinale - să controleze 

calitatea şi eficienţa medicamentelor - să prepare medicamente care nu sunt livrate 

către farmacii ca produse finite - să elibereze medicamentele prescrise de doctor 

către pacient sau să vândă medicamentele care pot fi cumpărate fără prescripţie 

medicală ("la cerere"). Trebuie să explicaţi pacienţilor cum se administrează 

medicamentele şi orice efecte secundare sau contraindicaţii au acestea; să 
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controleze munca asistentului farmacist, în special munca de preparare a reţetelor. 

Munca implică de asemenea şi verificarea şi completarea stocurilor de 

medicamente; să dea sfaturi cu privire la medicamente; să administreze, să 

negocieze şi să facă activităţi de consultanţă dacă lucrează într-o societate care se 

ocupă cu activitate farmaceutică. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei în laboratoare farmaceutice şi în companii de medicamente (pentru 

dezvoltarea şi producţia de medicamente), sau în farmacii (pentru prepararea şi 

distribuirea medicamentelor), posibil în birouri (în cazul administrării, afacerilor şi 

activităţilor de consultanţă din domeniu). Ca o regulă, nu există probleme cu 

mediul de lucru, deşi se lucrează cu substanţe chimice, iar în farmacii se lucrează 

uneori în schimburi). 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai des folosite instrumente 

şi echipamente sunt centrifuge, mixere, sterilizatoare, instalaţii de răcire, cântare, 

microscoape şi alte instrumente de măsurat, diferite instrumente manuale, 

computerul şi echipament de birotică. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Pregătire universitară în domeniul farmaciei 

sau farmacologiei, pe lângă asta, aveţi nevoie de precizie, să fiţi o persoană de 

încredere, să judecaţi rapid, să aveţi capacitate de negociere cu oamenii, o memorie 

bună, o vedere şi un auz bun. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Farmacist tehnician / asistent de laborator 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Sarcina farmacistului tehnician de laborator 

este de a participa la prepararea şi eventual producerea de medicamente, precum şi 

la eliberarea acestora către pacienţi şi alţi clienţi - în parte muncă independentă, în 

parte muncă coordonată de direcţia de practică medicală şi/sau farmacişti. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să elibereze prescrierile 

medicale făcute de doctor sau să vândă medicamente care pot fi cumpărate fără 

reţeta medicului, sau să asiste farmacistul în aceste activităţi - să dea explicaţii 

pacientului în legătură cu felul cum se administrează medicamentele şi ce efecte 

pot apărea - să asiste la pregătirea reţetelor de medicamente - să pregătească 

independent reţete care nu conţin substanţe speciale puternice - să pregătească 

tratamentele farmaceutice pentru generare şi administrare în conformitate cu 

instrucţiunile - să pregătească medicamentele în condiţii de sterilitate - să 

administreze stocurile de medicamente şi să se asigure de completarea acestora - să 

opereze cu aparatură simplă şi cu instrumente simple pentru prepararea 

medicamentelor - să pregătească reactivii în scopul utilizării lor în laborator - să 
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facă diferite munci de laborator în pregătirea şi eliberarea medicamentelor - să aibă 

grijă de tehnologia medicală - şi să controleze calitatea medicamentelor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Meseria se face în special 

în farmacii sau eventual în laboratoare farmaceutice. Intraţi cu siguranţă în contact 

cu diferite substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipamente cum sunt centrifuge, 

mixere, sterilizatoare, aparate de răcire, cântare, microscoape şi alte unităţi de acest 

gen, precum şi un computer. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? De o pregătire în domeniu sau de o şcoală 

post-liceală în acest sens cu specializarea în teoria farmaceutică şi de practică. 

Trebuie să fiţi capabil să munciţi cu precizie, concentrare, încredere, să aveţi o 

atitudine pozitivă faţă de oameni şi să fiţi capabili să lucraţi cu aceştia. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Fermier 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de fermier este aceea de a creşte 

plante şi animale pentru hrană în propria fermă şi de a vinde produsele pe piaţa de 

bunuri agricole. Uneori este vorba numai de producţia de plante, uneori atât de 

producţia de plante cât şi de creşterea animalelor şi în unele cazuri de specializarea 

în anumite domenii de producţie (care depind de obicei de terenul şi condiţiile de 

vreme din zona respectivă). Cei care nu deţin propria fermă pot face aceeaşi muncă 

şi sunt denumiţi administratori de fermă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să semene, să planteze şi să 

protejeze grâul şi alte culturi agricole şi să le recolteze - să are - să crească animale 

(vaci, porci, oi, capre, cai) - să crească păsări de carne şi ouă - să mulgă vacile - să 

aibă grijă de sănătatea animalelor de fermă, să descopere simptomele diferitelor 

boli şi să ia măsuri de îngrijire veterinară a animalelor - să întreţină, să repare şi să 

lucreze cu maşini agricole - să negocieze cu furnizorii de materii prime şi maşini 

agricole precum şi cu potenţialii cumpărători de produse agricole, să presteze 

activităţi de vânzare şi de achiziţionare - să administreze activităţile referitoare la 

operaţiunile din cadrul fermei (contabilitate, plată impozite etc.). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ferme şi complexe 

agricole (în grajduri, staule, cocini, silozuri de grâne etc.) Mediul de lucru poate 

prezenta o serie de probleme cum sunt condiţii de vreme schimbătoare, cantităţi 

mari de praf, contact cu murdării şi excremente de animale precum şi miros de 

substanţe chimice neplăcute de la pesticidele şi erbicidele folosite. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Maşini de tăiat, de semănat, 

tractoare, combine de adunat recolte, maşini de treierat, pluguri, sape, semănătoare, 
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unelte de muls, canistre de colectat laptele, seceri pentru secerat grânele, alte unelte 

de ajutor în agricultură precum şi propriile mâini. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi o atitudine pozitivă faţă de lucrarea pământului agricol, dorinţă de a munci 

mult, răbdare, abilitate să vă organizaţi propria muncă şi de a negocia cu oamenii 

precum şi condiţie fizică bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Meseria vă poate solicita fizic. 

 

 

Fermier / crescător de animale 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Fermierul crescător de animale este acea 

persoană care se ocupă de creşterea vacilor, a porcilor şi a altor animale de fermă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească şi să 

cântărească hrana pentru vaci, porci şi alte animale de fermă, să le ofere hrana, să 

cureţe grajdurile şi cocinile, să aibă grijă de starea de sănătate a animalelor, să aibă 

grijă de ele în general sau să apeleze la un veterinar în cazul în care este necesar. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În grajduri, staul, cocini 

sau alte adăposturi pentru animalele de fermă cum sunt grajduri de vite, cocini 

pentru porci sau herghelii etc. Se lucrează cu multă murdărie, în mediu cu mirosuri 

neplăcute, în condiţii de vreme schimbătoare, în contact cu păr de animal (care 

poate provoca uneori alergii), şi este necesar să începeţi lucrul foarte devreme 

dimineaţa. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte uzuale şi echipament cu 

care se lucrează la fermă cum sunt lopeţi, sape, tractoare, roabe, maşini de ridicat, 

vase pentru hrană sau echipamente agricole similare precum şi maşini automate 

sofisticate pentru întreţinerea adăposturilor unde se hrănesc animalele. Creşterea 

animalelor impune şi folosirea de echipament special pentru inseminarea 

animalelor. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu 

şi să aveţi reacţii rapide. Să aveţi o atitudine pozitivă faţă de animale şi să aveţi 

agilitate fizică şi condiţie fizică bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Fermier / crescător păsări de curte 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de crescător de păsări constă în a 

creşte, hrăni şi trata păsările de curte şi de apă. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: - monitorizarea stării de 

sănătate a păsărilor şi descoperirea oricăror simptome ale diverselor boli ale 

păsărilor de curte - administrarea şi supravegherea incubatoarelor - să facă diverse 

munci legate de furajarea şi creşterea păsărilor - să acorde primul ajutor, cum ar fi 

să-i asiste pe veterinarii care lucrează cu păsări bolnave - să crească păsări de rasă - 

să hrănească păsările de curte inclusiv să le dea suplimente alimentare şi 

medicamente profilactice - să stabilească importanţa păsărilor de curte din punct de 

vedere al rasei lor şi al felului cum au fost crescute - să fixeze, să întreţină şi să 

repare dispozitivele care servesc la furajarea şi adăparea păsărilor de curte şi să 

cureţe echipamentele. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

crescătorii de păsări de curte sau în ferme, unde mediul de lucru implică cantităţi 

mari de praf şi mirosuri neplăcute. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai frecvent utilizate 

ustensile sunt incubatoarele, liniile de furajare, dispozitivele de adăpare, 

echipamentele de aer condiţionat, echipamentele pentru curăţarea locurilor unde 

stau păsările de curte, echipamente de adunat ouă etc., precum şi alte unelte şi 

dispozitive. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră, în special dacă sunteţi alergic la praf şi la pene. 

 

 

Fierar / potcovar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Fierarul prelucrează obiecte şi piese din 

diferite metale, cum ar fi diferite instrumente, cârlige, lanţuri, echipamente de 

fermă, lucrări ornamentale din fier, uşi de fier etc. Potcovarul utilizează uneltele şi 

îndemânarea de fierar pentru a prelucra şi a aplica potcoave de cai. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Fierarul alege metalele potrivite, le taie, le 

încălzeşte în forjă, le pune pe nicovală, le loveşte cu ciocanul, le perforează, le 

plachează, le ajustează sau le lipeşte pentru a le da forma dorită. Mânuieşte 

ciocanul, presa mecanică şi execută şi alte lucrări legate de munca fierarului, cum 

ar fi repararea uneltelor şi echipamentelor de metal şi executarea prelucrarea de 

articole artistice din fier forjat, cum ar fi balustradele, ornamentele pentru 

balcoane, scările din metal etc. Potcovarul analizează de ce anume are nevoie un 

cal şi evaluează starea copitelor lui, ajustează protuberanţele nedorite ale potcoavei 

pentru a-i asigura un echilibru bun. Apoi selectează potcoavele, le adaptează dacă 

este necesar cu ciocanul şi nicovala. Potcovarul ţine piciorul calului între genunchi 

şi bate cuie cu ciocanul prin potcoavă ca s-o fixeze pe copită sau scoate potcoava 

dacă este nevoie. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de fierărie, 

unde se lucrează la temperaturi înalte, în mirosuri puternice, în atmosferă de fum şi 

cu riscuri de accidente industriale, din cauza uneltelor grele. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ciocane, fierăstraie, prese 

hidraulice, mandrine, maşini grele şi piese grele din metal, care trebuie manevrate 

mereu pentru a li se da o formă. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională în 

domeniu. Progresul vine odată cu experienţa. Evoluţia carierei depinde în special 

de specializarea prin cursuri specifice de sudori, cazangii, desen tehnic şi programe 

asistate de calculator ceea ce vă permite o alegere mai largă. Promovarea este mai 

probabilă dacă se urmează cursuri speciale de pregătire profesională. Potcovarii, pe 

de o parte, pot fi persoane fizice autorizate, iar progresul lor este legat de 

dezvoltarea călăriei, mai ales în comunităţile rurale, deşi unii pot fi angajaţi de 

unităţi specializate ale poliţiei călare sau la unităţile de cavalerie ale armatei, unde 

pot să primească şi formarea iniţială. 

Este necesar să aveţi îndemânare manuală, braţe şi picioare puternice stăpânire de 

sine pentru a vă împăca cu zgomotul. Trebuie să aveţi anumite cunoştinţe de desen 

tehnic, ca să interpretaţi desenele tehnice ale pieselor de executat din metale. 

Potcovarii trebuie să iubească caii, să ştie să se înţeleagă cu ei, să ştie să comunice 

cu medicii veterinari cu privire la starea sănătăţii calului. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Filator 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de filator presupune producere 

diferitelor tipuri de fibre. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să asambleze şi să cântărească 

baloturile din fibre textile şi din alte materii prime - să lucreze pe maşini şi 

echipamente de pregătire a firelor / materiilor prime înainte de filare, să 

pregătească maşinile de filatură pentru producţia de diferite tipuri de fire - să 

verifice materialul înainte şi după filare - să preia şi să înlocuiască firele terminate 

sau produsele - să distribuie şi să răsucească diferite tipuri de fire făcute din 

material clasic sau sintetic pe diferite tipuri de maşini de filat şi de spoliat - să dea 

formă fibrelor sintetice prin folosirea diverselor tehnologii - să coopereze la 

pregătirea şi reglarea maşinilor la schimbarea produsului - să aibă grijă de 

întreţinerea curentă a maşinilor, a echipamentului şi a ustensilelor de lucru. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de filatură 

pentru produse textile, unde zgomotul, praful şi lucrul în schimburi este inevitabil. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Maşini de filatură, echipament şi 

linii de producţie; îndemânarea manuală este foarte importantă. Materialul folosit 

sânt fibrele textile. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională în 

domeniu, să aveţi îndemânare manuală şi răbdare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Filosof 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Filosoful analizează şi sintetizează fenomene 

şi realităţi filozofice; studiază esenţa existenţei şi conştiinţei, studiază cunoaşterea 

şi etica umană. Oportunităţile ocupaţionale pentru filosofi sunt în centre de 

cercetare, în universităţi şi în academii, ca profesor de filosofie. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Filosoful sau metafizicianul, descoperă 

principiile generale, natura şi esenţa, raţiunile şi obiectivele existenţei. Specialiştii 

în epistemologie sunt interesaţi în special de posibilităţile şi limitele cunoaşterii, 

precum şi în posibilităţile de dezvoltare a sistemelor şi teoriilor generale. Filosoful 

care se ocupă de morală îşi concentrează studiile pe etică, pe responsabilitatea 

oamenilor faţă de ei înşişi, de alţi oameni, de societate. Relaţia dintre individ şi 

societate este studiată de asemenea de filozofia socială sau de filozofia politicii şi a 

dreptului. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? O serie de cărţi şi materiale de 

studiu. Tehnologia informatizată, de comunicaţie, în special Internet şi computer 

personal, toate sunt extrem de importante. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În universităţi, în şcoli, în 

săli de clasă, în săli de seminar şi de conferinţă, în birouri. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat universitatea sau facultatea de 

ştiinţe sau un colegiu de filozofie, sau o combinaţie cu un alt domeniu de studiu 

(limbi străine, estetică, istorie, pedagogie etc.). 

Munca de filosof este o muncă intelectuală solicitantă şi necesită gândire logică 

avansată, abilitatea de a vedea lucrurile abstracte, o abordare creativă a problemei 

de rezolvat. Alte cerinţe importante sunt o memorie bună, capacitate de 

concentrare pe perioade lungi de timp, abilitate de comunicare. Nevoia de 

aprofundare a cunoştinţelor şi educaţiei de-a lungul vieţii sunt alte cerinţe pentru 

această profesie. Răbdarea şi precizia în exprimare sunt esenţiale. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Finisor metale 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Finisorul de metale îmbunătăţeşte 

proprietăţile (duritatea, rezistenţa la îndoire, elasticitatea) produselor din metal 

(cabluri, fire, ţevi, foi de tablă etc.) prin folosirea tratamentelor la cald şi a altor 

tratamente. Alte denumiri pentru această meserie mai sunt solidificator sau 

galvanizator. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să folosească diferite 

tehnologii (stingere, cimentare, acoperire cu peliculă, galvanizare). Să execute 

servicii de întreţinere pentru maşinile şi utilajele folosite. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În oţelării mari. Se 

lucrează în murdărie, zgomot şi cu expunere la substanţe chimice şi la căldură. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

cuptoare, furnale, diferite băi chimice. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare, să aveţi 

putere de reacţie rapidă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Finisor textile 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Finisorul de textile îmbunătăţeşte 

proprietăţile materialelor textile şi ale produselor finite din materiale textile. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să folosească diferite metode 

de finisare, de exemplu, imprimarea, albirea, spălarea, călcarea, fierberea, 

stoarcerea, îndepărtarea scamelor etc. Să execute servicii de întreţinere la maşinile 

şi echipamentul folosit. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere şi fabrici unde 

se lucrează în zgomot şi în contact cu substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

linii de producţie automatizate, - vase pentru imersat textilele etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu 

şi să aveţi abilitatea pentru reacţii rapide. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Fizician 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Fizicianul studiază proprietăţile obiective ale 

materiei, forţa şi energia şi aplică cunoştinţele descoperite la soluţionarea 

diferitelor probleme tehnice şi ştiinţifice. Contribuţia muncii unui fizician stă în 

spatele tuturor ştiinţelor şi tehnologiilor moderne; rezultatele cercetărilor sunt 

folosite în domenii ca producerea energiei, transporturi, telecomunicaţii, industria 

constructoare, în sănătate şi în viaţa de zi cu zi. Una din descoperirile cele mai 

importante din punct de vedere ştiinţific şi tehnologic din ultimele decenii, care s-a 

făcut pe baza muncii depuse de fizicieni din toată lumea, a fost tehnologia 

informatică. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să studieze diferitele forme de 

energie (căldură, sunet, lumină) şi transformarea acestora. Să exploreze esenţa unor 

fenomene ca gravitaţia, electro-magnetismul şi energia nucleară. În domeniul 

cercetării aplicate, ei îi ajută pe ingineri să rezolve probleme practice specifice, 

propun soluţii tehnice noi; sunt capabili să elimine proceduri de producţie incorecte 

şi prin aceasta munca devine mai eficientă. Fizicienii din domeniul bio-medicinii 

asigură diagnosticarea şi operaţiuni curative optime; folosesc în acest scop 

cunoştinţele lor de radiaţii ionizante, lasere, ultrasunete, fibre optice şi biosenzori. 

Fizicienii specializaţi în astrofizică, geofizică, climatologie, electronică, optică şi 

fizică nucleară desfăşoară muncă specifică şi prestează activităţi complicate. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Fizicienii lucrează în 

general în laboratoare, în institute de cercetare şi dezvoltare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipamente speciale, unelte de 

lucru, echipamente ajutătoare şi de măsurat. Tehnologia informatică reprezintă un 

instrument de importanţă majoră pentru fizicieni; o folosesc pentru controlul 

experimentelor, al echipamentului de producţie, instituţiilor, organizaţiilor. 

Cooperarea internaţională în domeniu impune cunoaşterea de limbi străine, în 

special engleză. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate cu specializare în 

fizică, sau o facultate de ştiinţe sau o facultate de matematică-fizică. Munca de 

fizician este o muncă intelectuală solicitantă şi necesită o gândire creatoare şi 

independentă. În munca unui fizician, perseverenţa şi precizia sunt obligatorii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Fizioterapeut 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Fizioterapeut ajută la reabilitarea oamenilor 

care au suferit accidente, intervenţii chirurgicale sau au probleme cu musculatura şi 

cu articulaţiile. Recuperarea pacienţilor presupune două componente cheie - 

antrenamentul fizic şi terapia fizică. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: 



 158 

Să trateze pacienţii prin metode de antrenament fizic şi de tonifiere musculară – să 

îndrume exerciţiile de recuperare fizică şi de respiraţie; să asiste pacienţii când 

practică şezutul pe scaun, statul în picioare, mersul şi alte mişcări; să prescrie şi să 

conducă exerciţiile pentru coloană şi cutie toracică, braţe şi picioare, diferite 

articulaţii, muşchi, tendoane şi vase de sânge; să prescrie exerciţii după diverse 

intervenţii chirurgicale; exerciţii cu bolnavii care au suferit arsuri, cu cei bolnavi 

congenital de inimă, cu femeile gravide etc. 

În terapia fizică - fizioterapeutul foloseşte o gamă largă de terapii, inclusiv 

hidroterapia (exerciţiu care se practică în apă pentru pacienţii cu probleme de 

mobilitate), terapia cu ultrasunete (unde sonore folosite atât pentru scanare, cât şi 

pentru tratarea ţesuturilor moi), terapia cu căldură şi diferite tipuri de manevre şi 

metode de masaj etc. 

Fizioterapeutul poate pregăti planuri de terapie fizică pentru pacienţi individuali, 

pe baza examinării iniţiale şi în conformitate cu indicaţiile medicului; 

fizioterapeutul monitorizează şi înregistrează starea pacientului şi dă informaţii 

doctorului cu privire la progresul terapiei. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În centre medicale şi de 

recuperare şi în spitale. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite aparate de vibraţie şi 

masaj, uleiuri de masaj, băi, duşuri, raze ultraviolete şi surse de căldură, 

stimulatoare electrice, ultrasunete, echipamente speciale pentru exerciţii, aparate de 

diagnosticat etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii superioare de specialitate, 

sau o şcoală secundară de reabilitare, sau o instituţie medicală compatibilă cu studii 

suplimentare în domeniul fizioterapiei. Vă trebuie îndemânare, capacitatea de a 

înţelege problemele oamenilor, dexteritate manuală şi sensibilitate deosebită la 

palparea cu degetele. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Florar / cultivator de plante şi arbuşti 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Florarul, cultivatorul de plante şi arbuşti 

cultivă diferite flori, plante, ierburi şi plante aromatice, perene şi flori anuale, 

trandafiri şi arbuşti şi le oferă spre vânzare pe pieţele interne sau externe. Unii 

cultivatori de flori sunt specializaţi pe anumite specii cum sunt cultivatorii de 

plante aromatice, cultivatorii de trandafiri; aceştia vând lăstare clienţilor care 

doresc să cultive astfel de plante, sau taie florile şi ierburile pentru consum direct, 

adică pentru vânzare în stare proaspătă sau uscată. Alţi cultivatori de plante pot 

vinde produse vegetale, seminţe, uleiuri etc. Plantele vii pot fi vândute 
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consumatorilor pentru a fi cultivate de aceştia, ceea ce înseamnă că trebuie să 

lucreze ca vânzător în magazinele special amenajate pentru comerţul cu flori. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să aleagă şi să pregătească 

solul, să cumpere seminţe şi butaşi sau să producă butaşi, să le planteze în pământ, 

să afâneze pământul, să le ude, să le fertilizeze, să aplice substanţe contra bolilor şi 

dăunătorilor în perioada de vegetaţie iar în cazul ierburilor sau plantelor aromatice, 

cum sunt lavanda, să le culeagă, să le usuce, să pregătească diferite produse şi să le 

ofere spre comercializare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În aer liber, pe teren, 

uneori în sere, depinde de tipul de plante sau arbuşti. Dacă plantele trebuie uscate 

şi preparate cum sunt ierburile şi plantele aromatice destinate vânzării, munca se 

desfăşoară în interior. Se lucrează în condiţii de vreme schimbătoare, cu 

echipamente de protecţie uneori. La locurile unde se taie flori sau alte plante pentru 

comercializare cum sunt trandafirii, este necesar să lucraţi din zorii zilei pentru a 

ajunge cu marfa cât mai proaspătă la locurile de comercializare. Producţia de 

plante convenţionale ( spre deosebire de cultivarea organică unde se folosesc 

numai metode biologice) poate implica folosirea regulată a erbicidelor şi 

pesticidelor, care se manipulează cu grijă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite tipuri de maşini, aparate 

şi instrumente pentru cultivarea pământului şi a plantelor, de cules, de uscare şi de 

ambalare produse, ghivece şi tăvi pentru seminţe, sere pentru plantele mai delicate 

care trebuie adăpostite pe timpul iernii. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

de preferat o şcoală profesională cu specific horticultură. Trebuie să aveţi condiţie 

fizică, să fiţi un bun observator, disciplinat, responsabil, iar dacă rolul 

dumneavoastră implică contactul cu publicul, să daţi dovadă de politeţe şi maniere 

elegante faţă de clienţi. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Forjor 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de fierar este aceea de a prelucra părţi 

metalice prin forjare, adică piesele care se lucrează mai întâi se încălzesc pentru a 

le face mai moi şi apoi se modelează prin batere cu ciocanul şi prin îndoire. În 

regiunile agricole, forjorul poate fi cunoscut şi sub numele de fierar sau potcovar 

(acesta este în special calificat să lucreze cu caii) şi munca asociată cu această 

profesiune este potcovirea cailor, precum şi confecţionarea, ascuţirea şi repararea 

uneltelor agricole şi a altor unelte şi echipamente agricole. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să încălzească materialul să 

facă componente, ustensile şi instrumente lucrând manual - să bată fierul pe 
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nicovală sau să bată fierul mecanic cu ajutorul ciocanelor electrice şi cu ajutorul 

preselor de forjat; piesa care se lucrează este ţinută fie în menghină fie într-un fel 

de cleşte. Fierarul îndreaptă, îndoaie şi modelează fierul înroşit, secţiuni rotunde, 

bare plate, plăci subţiri şi alte produse, forjează tuburile şi face balamale. Fierarul 

mai repară, prelucrează, bate la cald şi modelează uneltele agricole - repară rame şi 

osii la vehicule agricole şi pluguri - face cuie, zăvoare şi alte produse similare - 

tratează copitele animalelor de fermă - confecţionează potcoave - potcoveşte caii 

de curse - face diferite munci de sudură - repară şi ajustează maşini simple de 

agricultură şi forestiere precum şi alte echipamente cum sunt traulere, maşini de 

împrăştiat gunoiul etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

general în fierării unde mediul de lucru implică temperaturi înalte şi mult zgomot. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cleşti şi ciocane, nicovale, 

cuptoare şi foale de fierărie, prese de forjat, ciocane electrice. Un fierar trebuie să 

fie capabil să lucreze bine cu mâinile. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională în 

domeniu sau un curs de calificare, să aveţi mâini sănătoase, o condiţie fizică bună 

şi să aveţi gândire tehnică şi imaginaţie spaţială. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Formator adulţi 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Lectorul de la cursurile vocaţionale (de 

regulă, învăţământ pentru adulţi pe diverse teme cum ar fi tehnica calculatorului, 

management, marketing etc.) predă aceste cursuri şi stabileşte programa şi dă note 

la examene. Acesta mai este cunoscut şi ca lector la învăţământul pentru adulţi. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să organizez procesul de 

predare la aceste cursuri, să prezideze examenele şi testele, să stabilească programa 

şcolară şi metodele de predare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În clase şi centre de 

instruire. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite aparate de simulare, 

echipament audio şi video, computere, tablă de scris, retro-proiectoare şi alte 

echipamente de prezentare etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate, să fiţi capabil să 

explicaţi subiectele şi să aveţi răbdare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Fotograf 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de fotograf este de a selecta, a lua şi 

a developa fotografii. Fotografii muncesc de obicei ca persoane fizice autorizate, 

dar pot fi şi angajaţi (de exemplu de posturi de televiziune, de ziare etc.). 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să fotografieze diferite 

evenimente (căsătorii, sărbătoriri, conferinţe, evenimente politice şi sportive), să 

facă portrete fotografice clienţilor în cadrul studioului fotografic, să facă diverse 

fotografii de familie, fotografii pentru documente de identitate etc., să retuşeze 

portrete la cerere şi alte fotografii care au elemente de design artistic, să facă 

fotografii de specialitate pentru anumite sectoare ale industriei sau pentru alte 

activităţi (cum sunt de exemplu fotografii medicale, fotografii sub apă, fotografii 

ale proceselor fizice şi chimice, fotografii ale proceselor invizibile cu ochiul liber), 

să facă documentare şi să înregistreze pe peliculă fotografică fenomenele 

meteorologice precum şi să facă alte munci similare în alte sectoare tehnologice, să 

fotografieze documentaţii pentru arhive şi în scop de conservare a patrimoniului, să 

copieze şi să developeze fotografii făcute de amatori, filme pentru păstrare sau 

micro-fişiere, să copieze, să mărească sau să micşoreze fotografii şi afişe de toate 

mărimile, să coloreze şi să prepare soluţiile fotografice. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară tipic 

în interior sau în exterior, în studiouri fotografice sau în laboratoare fotografice 

precum şi în aer liber. Bineînţeles, aveţi de lucrat cu substanţe chimice dacă lucraţi 

în laborator fotografic. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumentele şi echipamentele 

folosite uzual sunt camere de luat vederi şi accesorii ale acestora, sisteme de 

lumină şi echipament de laborator. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificare în domeniu, cursuri de calificare în 

domeniu şi şcoală profesională. Trebuie să aveţi simţ estetic, abilităţi creative, să 

fiţi apt să vă concentraţi la locul de muncă, reacţie rapidă şi o vedere bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Fotograf / tehnician reproduceri 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnicianul sau fotograful reproducător 

pregăteşte fotografii şi materiale similare pentru tipărire. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să reproducă materialul 

fotografic, să pregătească materialele de bază pentru imprimare în cărţi, reviste, 

calendare, postere, fluturaşi de reclamă şi alte publicaţii. Acesta poate retuşa sau 
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modifica anumite părţi din materialul fotografic, în special pentru a înlătura 

eventuale defecte din fotografie etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere specializate 

din cadrul tipografiilor. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Camere de reproducere fotografii 

şi alte echipamente în acest sens. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională sau un 

curs de calificare în domeniu, să aveţi simţ estetic, simţ al culorilor şi abilitate de a 

vă concentra. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Fotograf artistic 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Fotograful artistic profesionist execută 

fotografii care reprezintă ele însele o formă de artă. Fotografii artistici lucrează de 

obicei ca liber profesionişti, dar pot găsi oportunităţi ocupaţionale şi ca profesori, 

în diferite instituţii de ştiinţă, în muzee sau în galerii de artă, precum şi în edituri, 

în redacţii de ziare şi de reviste. Fotograful artistic poate fi angajat şi ca redactor de 

artă la o editură sau la reviste care apar periodic, sau poate fi angajat ca funcţionar 

administrativ la agenţii de publicitate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să fotografieze evenimentele 

importante din viaţa socială, din sport şi din artă, să fotografieze diferite subiecte 

tradiţionale, să facă fotografii de documentare care pot fi folosite în jurnalistică. Să 

developeze fotografiile făcute, să folosească o serie de alte tehnici cum ar fi 

retuşarea culorii, pentru obţinerea unor efecte artistice. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Parţial în ateliere 

fotografice, şi parţial în aer liber sau în alte localuri. Developarea filmelor 

fotografice şi folosirea unor anumite tehnici implică şi contactul cu substanţe 

chimice, însă în ultimul timp se foloseşte din ce în ce mai mult computerul pentru 

aceste operaţii. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se folosesc ustensile tradiţionale 

(aparat de fotografiat, camera obscură, procesare umedă şi mărire). În atelierul 

fotografic, fotograful poate folosi şi suporturi pentru diferite fundale, diverse 

reflectoare şi instrumente de înregistrat (împărţirea imaginii în faze, schimbătoare 

de culori etc.). În ultimul timp, procedeele fotografice sunt făcute cu aparatură 

digitală, adică s-a abandonat procedeul tradiţional mecanic urmat de procesare 

chimică şi se folosesc calculatoarele şi hardware-ul aferent. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Mai presus de toate aveţi nevoie de talent şi 

înclinaţie pentru artele vizuale, să aveţi şi sensibilitate artistică, ochi pentru detaliu, 

răbdare, abilitatea de a lucra independent şi relaţii interpersonale bune. Un fotograf 
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de succes poate fi specializat în istoria artelor şi în istoria fotografiei, trebuie să 

aibă cunoştinţe despre compoziţie, perspectivă, culoare şi lumină. Îndemânarea 

tehnică joacă un rol important. Trebuie să fi terminat liceul sau o facultate, cu 

specializare în arta fotografică. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Fotoreporter 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de reporter fotograf este aceea de a 

fotografia situaţii şi obiecte care pot fi folosite în publicaţii, ziare, reviste şi alte 

mijloace de mas-media şi care de obicei au legătură cu rapoarte scrise, ştiri şi alte 

informaţii sau cu conţinutul sau forma unor publicaţii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă fotografii alb-negru şi 

color cu scopul de a descrie situaţia la un moment dat într-o manieră cât mai reală - 

să facă fotografii reprezentând momente importante din domeniile politic, sportiv, 

cultural şi alte domenii pentru a fi incluse în ziare şi cotidiene, inclusiv să 

coopereze cu jurnaliştii implicaţi - să lucreze la partea picturală a publicaţiilor - să 

proceseze fotografiile pentru reportaje şi să le aşeze alături de texte - să facă 

fotografii de specialitate, dacă i se solicită în reportajele de la ştiri (exemplu 

fotografii sub apă, de fizică nucleară şi de reacţii chimice pentru înregistrarea 

fenomenului care nu poate fi vizibil cu ochiul liber, pentru documentaţii cu privire 

la fenomene meteorologice, în domeniul biologiei etc.) - să facă copii şi să 

mărească fotografii, să developeze filme - să retuşeze negative şi pozitive - să 

copieze, să reducă mărimea şi să mărească fotografiile şi afişele de toate mărimile - 

să developeze, să mărească sau să reducă intensitatea filmelor - să pregătească 

soluţiile de culoare şi preparatele lor - să facă fotografii pentru documente de 

arhivă şi documente istorice - să asigure securitatea fotografiilor de arhivă şi a 

documentelor - să menţină contactul cu birourile de presă şi cu editurile - eventual 

să organizeze propria sa expoziţie de fotografii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

medii de obicei liniştite - săli de şedinţe, stadioane, în natură şi în aer liber, într-un 

mediu urban sau rural normal, dar şi în locuri periculoase, cum sunt cele unde se 

ţin demonstraţii, au loc revolte de stradă sau chiar conflicte militare. Condiţii de 

vreme schimbătoare, munca peste programul normal de lucru şi uneori evenimente 

periculoase pot fi şi ele condiţii de muncă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumentele de lucru includ în 

primul rând camere fotografice cu accesoriile lor (trepiede, blitzuri, obiective) 

precum şi echipamente din laboratoarele fotografice. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Un simţ fin al situaţiilor, un ochi bun pentru 

aprecierea aspectelor estetice ce urmează a fi fotografiate, concentrare, răbdare şi 

reacţii rapide. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Frânghier 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Frânghierul lucrează la maşina care 

asamblează firele subţiri din care este alcătuită o frânghie şi le transformă într-o 

funie strâns răsucită. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pună bobinele de material 

pe maşină, să întindă firul pe fusele maşinii, să scoată bobinele sau rolele produse 

în final să înnoade de fiecare dată firele când se rup. Frânghierul foloseşte 

materiale diverse, cum ar fi ierburi aspre, fibre plastice, elastice sau rigide, de 

diferite grosimi, în funcţie de tipul de frânghie şi scopul pentru care este 

confecţionată. Lucrează cu materiale mai delicate cum sunt nailonul, bumbacul, 

mătasea, folosite în special la industria textilelor şi pentru decoraţiuni. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Lucrează cu fibre, iar 

acestea pot elibera uneori particule iritante, care pot produce alergii şi boli 

profesionale. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Bobine, fibre, fuse, textile şi 

diferite tipuri de maşini. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Este o meserie industrială. Pentru a îndeplini 

aceste sarcini studiile primare sunt suficiente. Calificarea se obţine odată cu 

experienţa de la locul de muncă şi cu practica în producţie. 

Este necesar să aveţi îndemânare pentru lucrul manual şi să vă puteţi împăca cu o 

muncă monotonă şi repetitivă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Frizer / bărbier 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Bărbierul sau frizerul trebuie să modeleze, să 

ajusteze şi să întreţină barba şi părul clienţilor. Frizerii sunt specialişti în 

negocierea fie cu doamnele fie cu domnii în ce priveşte moda coafatului. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: - bărbieritul, spălatul părului 

şi coafatul în funcţie de cerinţe - uscarea părului şi a bărbii - ajustarea lor la un stil 

modern - tăierea bărbii - masaje capilare - procedee de regenerare a părului - 
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şamponare şi aplicarea de balsamuri - uscarea părului, a bărbii, a sprâncenelor - 

crearea de tunsori moderne. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

saloane de frizerie şi coafură. Un frizer lucrează cu substanţe chimice şi stă mult în 

picioare, lucru ce poate fi obositor. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai frecvent folosite sunt 

pieptenul, foarfeca, bigudiurile, soluţiile de permanent, săpunuri, geluri, şampoane, 

fixative de păr şi uscătoare etc. Trebuie să aveţi îndemânare.  

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? De pregătire profesională, simţ estetic, 

inventivitate şi creativitate, de calificare, de picioare puternice, să fiţi o persoană 

curată, practică, să aveţi maniere şi prezenţă cultivată şi o vedere bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Această meserie poate să vă solicite fizic şi poate cauza probleme celor cu 

sensibilitate de piele sau alergii la diferite substanţe chimice. 

 

 

Functionar în poliţie 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Funcţionarul în poliţie este angajatul unui 

serviciu din cadrul poliţiei, care este specializat mai mult în munca de birou şi în 

munca cu publicul ,”la ghişeu”. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să aibă grijă de problemele 

administrative şi de birou - să se întâlnească cu oamenii, să întocmească rapoarte 

ale evenimentelor întâmplate acestora - să facă verificări pe baza informaţiilor 

primite, să adune detaliile necesare şi datele - să urmărească deciziile 

administrative şi îndeplinirea lor în conformitate cu reglementările şi standardele în 

vigoare, inclusiv pregătirea de date - să colecteze şi să evalueze informaţiile - să 

ţină evidenţele poliţiei, statisticile şi documentaţiile profesionale - să emită 

documente de identificare şi să facă schimbări în ele, cum sunt buletine, permise de 

conducere, paşapoarte, vize etc. - să întocmească rapoarte şi declaraţii către alte 

autorităţi şi organizaţii - să aibă grijă de probleme legate de paşaport şi altele. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

birouri: mediul de lucru nu implică probleme particulare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Lucrătorul de poliţie foloseşte 

echipament uzual de birou, inclusiv computere. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, să aveţi abilitate de lucru 

sistematic şi metodic; să fiţi o persoană de încredere, precisă şi abilă în 

comunicarea cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Funcţionar / asistent la biroul de informaţii din gară 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Funcţionarul de la biroul de informaţii din 

gară dă informaţii pasagerilor despre mersul şi destinaţia trenurilor, precum şi 

despre alte servicii oferite de căile ferate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să dea informaţii pasagerilor şi 

să-i sfătuiască asupra celor mai bune legături pentru destinaţiile dorite. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? La birourile de informaţii 

din gară, în spatele ghişeului. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Program computerizat pentru a 

afla destinaţia dorită şi legăturile dintre trenuri şi staţii. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Aveţi nevoie de calificare la locul de muncă, 

de precizie, concentrare şi abilitatea de a negocia cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Funcţionar / inspector vamal 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria unui funcţionar vamal este să 

vegheze ca bunurile care trec graniţa dintr-un stat independent în altul să fie 

transportate şi livrate în conformitate cu reglementările în vigoare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ după cum urmează: control 

vamal, să identifice şi să verifice cantitatea, felul, proprietatea mărfurilor când sunt 

importate, transportate sau exportate - să facă control vamal al vehiculelor de 

transport, al bagajelor, al transporturilor de bunuri, a documentelor care însoţesc 

mărfurile, precum şi a documentelor de călătorie - să verifice importurile şi 

exporturile în conformitate cu legile în vigoare privind schimbul extern de mărfuri 

- să rezolve încălcările legii vamale şi infracţiunile referitoare la schimburile 

externe - să hotărască asupra includerii bunurilor cu caracter comercial şi 

necomercial într-un regim vamal propus - să hotărască asupra tarifului clasificării 

bunurilor - să stabilească şi să colecteze taxele vamale, taxele şi impunerile în 

cazul mărfurilor importate, al tranzitului şi al exportului de bunuri, să întocmească 

documentele privire la arieratele taxelor vamale, taxe şi alte impozite - să 

supravegheze deplasarea persoanelor, a bunurilor şi a mijloacelor de transport în 

zona de vamă - să fie vigilent - să supravegheze birourile vameşilor, clădirile şi 

depozitele - să reglementeze deplasarea persoanelor şi a mijloacelor de trafic în 

zona vămii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Mediul de lucru include 

clădiri ale vămii, care înseamnă atât spaţii cum ar fi birouri, precum şi exteriorul şi 

interiorul vehiculelor cum ar fi autoturisme, trenuri, camioane etc. Zgomot, gaze de 



 167 

eşapament şi multe probleme sau chiar riscuri din partea persoanelor verificate, 

toate acestea reprezintă aspecte ale mediului de lucru. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ustensile de verificare şi de 

depistare, calculatoare şi alte facilităţi de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Pentru această funcţie este nevoie de formare 

iniţială şi de formare de specialitate pentru funcţionarii serviciului vamal. Să fiţi o 

persoană de încredere, să aveţi resurse, să aveţi o minte rapidă, abilitate de 

negociere cu oamenii şi capacitatea de a vă impune autoritatea. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Funcţionar / lucrător pieţe de capital 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Funcţionarul de pe pieţele de capital 

prestează tranzacţii de titluri de valoare (cum sunt negocieri la burse, obligaţiuni, 

bonuri valorice etc.). 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să sfătuiască partenerii 

interesaţi în astfel de tranzacţii, să ţină înregistrările clienţilor, să dobânzile la 

acţiunile tranzacţionate de clienţi. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În cadrul băncilor şi al 

altor instituţii financiare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatică şi alte 

echipamente de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Pentru reuşita în această ocupaţie, trebuie să fi 

terminat cel puţin liceul sau o facultate, să abordaţi sistematic munca, să aveţi 

abilitate pentru comunicare şi putere de concentrare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Funcţionar carduri de credit şi numerar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Un astfel de funcţionar răspunde pentru 

activităţi legate de dezvoltarea şi operarea sistemului de carduri numerar / credit 

dintr-o anumită bancă; cardurile pot fi carduri de credit, de debit, sau alte carduri 

similare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să negocieze cu o serie de 

organizaţii care fac operaţiuni de vânzare în ţară şi peste hotare, pentru a încheia 

contracte de acceptare a cardurilor pentru clienţii băncii. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În cadrul băncilor sau al 

altor instituţii financiare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatică şi alte 

echipamente de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, sau să aveţi studii 

superioare, să abordaţi sistematic munca, să aveţi uşurinţă în comunicare şi să vă 

puteţi concentra la locul de muncă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Funcţionar de bancă (serviciu clienţi) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui funcţionar de bancă este aceea 

de a servi clienţii şi de a face muncile aferente acestui lucru. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să negocieze cu clienţii şi să-i 

informeze despre serviciile bancare oferite - să-i îndrume cu privire la posibilităţile 

şi condiţiile de credit - să deschidă, să ţină şi să administreze conturile clienţilor în 

valută naţională şi străină - să facă operaţiuni cu numerar şi fără numerar - să emită 

carnete de cec şi carduri de plată şi să ţină evidenţa acestora - să administreze 

activităţile legate de servicii către clienţi şi de alte departamente din cadrul băncii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

birouri sau la casierie, unde mediul de lucru nu creează în general probleme. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cele mai folosite instrumente sunt 

tehnologia computerizată şi ustensilele uzuale de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul cu diplomă (cel mai bine 

în domeniul economic) sau să aveţi studii superioare, să aveţi putere de 

concentrare, să fiţi persoană de încredere, să aveţi aspect şi maniere elegante, să 

aveţi abilitate de negociere cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Funcţionar de bancă pentru credite comerciale 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui funcţionar de bancă pentru 

credite comerciale este de a pune la dispoziţie credite în conformitate cu strategia 

băncii şi reglementările referitoare la acordarea de credite. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să accepte oamenii interesaţi 

în obţinerea de credite, să selecteze potenţialii clienţi - să discute cu potenţialii 

clienţi posibilităţile de credit în funcţie de prevederile în vigoare, să le prezinte 
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ofertele în domeniu - să verifice cererile de credit, să facă analiza completă a 

situaţiei financiar ea clientului şi a planului de afaceri - împreună cu clientul, să 

găsească modalităţi potrivite pentru a investi resursele financiare ale clientului - să 

evalueze valoarea proprietăţii puse la dispoziţie de client drept garanţie (ipotecă) - 

să proceseze propunerile pentru acordarea creditului - să semneze contracte de 

credit şi alte contracte - să verifice dacă împrumutul a fost plătit şi condiţiile 

contractuale respectate - acest lucru poate implica inspecţii şi verificări la sediul 

clientului - să achiziţioneze acţiuni şi alte bonuri de valoare pentru clienţi şi să aibă 

grijă de alte tranzacţii bancare în moneda internă şi străină - să pregătească şi să 

execute plăţi comerciale şi necomerciale către şi din alte ţări - să analizeze evoluţia 

nevoilor şi a surselor de fonduri monetare ale băncii - să ofere sfaturi de 

specialitate cu privire la activităţile bancare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei în birouri sau în săli de conferinţă, unde mediul de lucru este relativ 

confortabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se foloseşte tehnologia 

computerizată şi echipamentele uzuale de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii superioare în specializarea 

economică, o judecată clară, talent de a evalua oamenii, talent de a lucra cu 

oamenii, abilitate de a învăţa. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Funcţionar de investiţii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui funcţionar de investiţii este 

aceea de a administra investiţiile (cum sunt cele din construcţiile de ateliere, de 

clădiri, de linii de producţie automate sau toate operaţiunile unei firme, reţele de 

computere, sisteme de irigaţie etc.), făcute de alte societăţi (furnizori). 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ - să întocmească planul de 

investiţii în raport cu strategia de afacere, cea financiară, de producţie sau 

operaţională, tehnică şi economică a organizaţiei - să stabilească maniera 

implementării investiţiei - să supravegheze resursele financiare - să coordoneze 

stadiile de pregătire a proiectului, finanţarea lui, pregătirile tehnice şi operative - să 

coordoneze munca furnizorilor investiţiei şi a altor organizaţii participante, 

asigurându-se că aceştia îşi îndeplinesc toate obligaţiile până la termenele scadente 

- să pregătească bugetul pentru stadiile investiţiei şi să calculeze costurile 

respective - să se preocupe de reglementările de planificare şi de procedurile de 

aplicare precum şi de recepţia lucrării, inclusiv să ţină dosare cu documentele 

investiţiei. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei în birouri sau spaţii similare, unde condiţiile de muncă sunt relativ 

confortabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cele mai uzuale sunt tehnologia 

computerizată, telefonul, faxul, precum şi exprimarea verbală liberă. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate, o specializare sau 

o şcoală medie cu profil în investiţii (în acest caz, se solicită cunoştinţe economice 

suplimentare) sau să fi terminat studii în economie (în acest caz se solicită 

cunoştinţe cu privire la investiţii), precum şi talent de a negocia cu oamenii, 

meticulozitate şi abilităţi organizatorice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Funcţionar emitent licenţe guvernamentale 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Funcţionarul care emite licenţe 

guvernamentale examinează cererile de licenţe pentru importul şi exportul de 

bunuri, pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale, pentru construcţia de case şi 

alte structuri sau pentru a obţine un paşaport şi hotărăşte dacă cererile de licenţă 

sau paşapoarte vor fi aprobate şi dacă vor fi incluse condiţii speciale în licenţă, 

referind cazurile excepţionale sau importante funcţionarilor guvernamentali 

superiori sau directorilor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să informeze doritorii de 

licenţe cu privire la legile şi reglementările guvernamentale cu privire la tipul de 

licenţă solicitat şi condiţiile obţinerii licenţelor şi cu privire la drepturile şi 

obligaţiile publice; să examineze cererile şi documentele anexate şi să stabilească 

dacă licenţa poate fi acordată şi condiţiile care trebuie stipulate în ea; să examineze 

cererile şi să aprobe eliberarea paşaportului. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri sau încăperi 

similare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatizată, telefon, 

fax, eventual alt echipament de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate, să fiţi obiectiv, 

corect, să cunoaşteţi reglementările şi cerinţele în vigoare şi legile cu privire la 

emiterea de licenţe. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Funcţionar facturare 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Funcţionarul de la facturare este un lucrător 

care întocmeşte facturi pentru bunurile şi serviciile livrate clienţilor de către o 

firmă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să completeze facturi, să emită 

facturi, să verifice datele de pe facturi (din ce în ce mai mult această cerinţă este 

verificată de computer) şi adesea să se îngrijească de distribuirea facturilor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri sau în spaţii 

similare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologie computerizată şi alte 

echipamente de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, să lucraţi sistematic, să 

aveţi putere de concentrare şi cunoştinţe de matematică. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Funcţionar financiar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Funcţionarul financiar este persoana care 

supraveghează piaţa financiară, caută resurse financiare pentru organizaţie, 

propune modalităţi de folosire eficace a resurselor financiare şi pregăteşte planurile 

financiare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească materialele 

justificative pentru analizele economice din cadrul departamentului de 

management al companiei şi pentru stabilirea preţurilor la bunuri şi servicii. Să 

coordoneze relaţiile dintre departamentul financiar din organizaţie şi alte sisteme 

(comercial, producţie etc.). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În spaţii de birou. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia computerizată şi alte 

echipamente de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, să lucraţi sistematic, să 

aveţi aptitudini pentru calcule matematice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Funcţionar în administraţia publică 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui funcţionar public este aceea de a 

fi responsabil de o anumită parte din activităţile desfăşurate sau administrate de stat 

(cum sunt sănătate, educaţie, construcţii, ajutor social, evidenţa întreprinderilor 

mici, impozite, mediu etc.). Acesta este angajat de o instituţie publică, la un sediu 

central sau regional, municipal sau judeţean (ministere, judeţe, oraşe şi autorităţi 

municipale, oficii de muncă, inspectorate şcolare etc.). 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: - să aibă grijă de agenda de 

lucru din secţiunea încredinţată funcţionarului public - să elaboreze aspecte 

specializate cu privire la deciziile administrative sau alte documente, inclusiv să 

revadă şi să analizeze modul cum sunt ele îndeplinite, şi să supervizeze alte 

sectoare ale administraţiei publice, inclusiv să pregătească şi să elaboreze materiale 

de sprijin corespunzătoare - să calculeze şi să estimeze beneficiile, taxele şi 

impozitele sau alte sume în baza formulelor de aplicare şi a deciziilor de 

diminuare, creştere sau retragere a beneficiilor - să se ocupe de recuperarea plăţilor 

restante, inclusiv cu colectarea lor, să ia măsuri administrative cu privire la 

beneficiari - să adune plăţi şi alte surse de venituri şi să se asigure că amenzile 

financiare au fost achitate - să verifice că documentele justificative sunt corect 

întocmite - să ţină evidenţe şi statistici şi alte seturi de date - să emită documente 

oficiale, să le schimbe, să întocmească liste şi extrase din documentele oficiale - să 

sorteze şi să arhiveze documente - să facă munci tehnice şi economice şi să 

îndeplinească alte sarcini în sectorul administrativ, cum sunt investigaţii, analize, 

măsurători, cercetări etc., folosind tehnologia de laborator şi cea computerizată - să 

verifice datele procesate pe computer - să stabilească bugete şi să se asigure că ele 

au fost respectate, să le verifice - să dea informaţiile necesare cetăţenilor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

birouri sau în spaţii similare, unde mediul de lucru este destul de confortabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În primul rând tehnologia 

computerizată şi echipamentul uzual de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate, să aveţi studii 

superioare sau medii cu diplomă de bacalaureat, în domeniul economic sau 

profesional, într-o anumită specialitate (cum sunt inginerie, electronică, producţie 

alimentară, industria îmbrăcămintei, industria chimică etc.), să aveţi abilitate să 

lucraţi sistematic, să aveţi talente organizatorice, simţ al afacerii, creativitate, 

abilitate să negociaţi cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Funcţionar la agenţia de voiaj 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de funcţionar de agenţie de voiaj 

include o gamă largă de activităţi legate de organizarea călătoriilor precum şi 

negocierea cu clienţii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească şi să organizeze 

excursii în ţară şi peste hotare, să aibă grijă de partea financiară şi tehnică a 

excursiei - să urmărească orice evoluţie din industria călătoriilor şi a turismului, 

vremea, situaţia politică etc. din ţara de destinaţie - să obţină informaţii despre 

posibilităţi, preţ şi oportunităţi cu privire la diferite tipuri de transport şi cazare în 

ţară şi peste hotare - să negocieze cu hoteluri, companii de asigurări, transportatori 

şi alte organizaţii din ţară şi de peste hotare care se implică în pachetul de excursie 

pusă la dispoziţie - să negocieze cu partenerul agenţiei de voiaj din străinătate care 

are grijă de aspecte de cazare în ţara străină şi de programul turistic - să se 

intereseze cu privire la interesele şi solicitările clienţilor, inclusiv în ce priveşte 

publicitatea - să dea informaţii despre pachetul de vacanţă, programe, preţuri, 

cazări, masă şi transport etc. - să vândă pachete de călătorie sau alte servicii 

clienţilor prin intermediul agenţiei de voiaj şi să stabilească preţuri - să emită 

programe detaliate de călătorie şi programe de vacanţă şi să le transmită clienţilor 

care deja s-au înscris la acestea şi aşteaptă informaţii detaliate în acest sens - să 

adune documentele necesare pentru oamenii care pleacă în excursie, cum sunt 

carduri de asigurare, vize de intrare etc., să verifice documentele de călătorie dacă 

au fost completate corespunzător - să rezolve plângerile clienţilor cu privire la 

serviciile puse la dispoziţie de agenţia de voiaj. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri şi în agenţii de 

turism unde sunt primiţi clienţii, într-un mediu de lucru plăcut. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Un computer şi echipamentul 

uzual de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul cu diplomă de 

bacalaureat, preferabil în domenii de studiu din industria turismului; aveţi nevoie 

să ştiţi să lucraţi sistematic, să puteţi comunica cu oamenii, să daţi dovadă de 

încredere, de aptitudini de organizator şi de abilitate şi dorinţă de a învăţa continuu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Funcţionar la ghişeul poştal 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Funcţionarul de la ghişeul poştal prestează o 

serie de activităţi la ghişeul poştal, lucrează cu publicul şi prestează servicii poştale 

şi de bancă, face plăţi şi încasează bani. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Să primească şi să achite plăţi pentru mandatele 

poştale - să primească plăţile obişnuite făcute de cetăţeni - să plătească pensiile - să 

efectueze servicii poştale în favoarea băncilor - să primească şi să elibereze tot 
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felul de trimiteri poştale, să calculeze taxele pentru acestea şi să încaseze banii - să 

păstreze înregistrările poştale şi documentele de livrare - să sorteze trimiterile şi să 

le pregătească pentru transportul poştal - să facă încasări pentru facturile de telefon 

şi telegraf - să vândă timbre, ziare, reviste sau alte efecte poştale - să accepte 

tichete de la loteria naţională - să dea informaţii despre serviciile poştale. Gama 

exactă de activităţi variază în funcţie de ţară. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În oficii poştale unde 

condiţiile de lucru sunt fără particularităţi sau dificultăţi; totuşi, se lucrează în 

schimburi, în contact cu oamenii, la ghişeu, lucru care nu este uşor deloc. Unii 

funcţionari care lucrează la ghişeu pot lucra şi în birouri separate unde ţin 

înregistrările, dosarele, scriu scrisori, ţin contabilitatea. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Efecte poştale, calculatoare de 

buzunar, numărătoare de bani, timbre, telefon, exprimarea verbală şi dexteritatea 

manuală. Funcţionarii de la birourile poştale folosesc, de regulă, un sistem 

computerizat pentru conturile cu care lucrează, ţin înregistrări şi emit chitanţe 

pentru încasarea banilor etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi aptitudini pentru calcule matematice, să fiţi punctual, să aveţi putere de 

concentrare, să ştiţi să comunicaţi cu oamenii, să fiţi rapid şi să fiţi o persoană de 

încredere. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Funcţionar livrări 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Funcţionarul de livrări pregăteşte şi 

împachetează produsele şi alte pachete care sunt transmise şi transportate de la o 

organizaţie sau o companie. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să completeze documentele de 

transport (certificate de livrare, formulare de livrare pentru pachete etc. ) şi să 

verifice dacă ele sunt completate corect. Să ţină evidenţa coletelor expediate. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În locuri unde sunt 

stocate bunuri, materiale, maşini sau echipamente destinate distribuţiei. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere, echipamente de 

birou, hârtie de ambalat, sfoară, foarfeci. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificare la locul de muncă, abilitate de lucru 

sistematic şi cunoştinţe minime de matematică. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Funcţionar schimb valutar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Funcţionarul de schimb valutar răspunde de 

operaţiunile de schimb valutar efectuate cu băncile şi cu alte instituţii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să ţină evidenţele bilanţurilor 

şi fondurilor din depozit etc. şi să presteze noi servicii bancare în cadrul băncii în 

domeniul schimbului valutar. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În cadrul băncilor sau în 

alte instituţii financiare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatică şi alte 

echipamente de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau să aveţi studii 

superioare, să abordaţi sistematic munca, să aveţi abilitate pentru comunicare şi 

putere de concentrare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Furniruitor 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Furniruitorul transformă lemnul în placaj / 

furnir şi apoi lucrează diferite produse din acest furnir. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să transforme lemnul în plăci 

de furnir, placaje sau alte produse semifabricate, prin exfoliere, tăiere, presare, 

uscare şi prin alte metode de tratament; să întreţină maşinile şi echipamentul folosit 

în procesul de fabricaţie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere unde se 

lucrează în zgomot, praf şi murdărie, precum şi în miros de substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

precum şi linii de producţie automatizate. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu 

sau o şcoală profesională. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Galvanizator / operator acoperire galvanică 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui astfel de operator constă în 

aplicarea de straturi metalice pe diferite produse. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: pregătirea diferitelor băi 

electrolitice, tratarea suprafeţelor de metal prin degresare, decapare, fosfatare, prin 

acoperire cu crom, cupru, cadmiu, nichel, zinc, argint, aur, prin polizare 

electrolitică, prin acoperire anodică, prin acoperire a metalelor şi suprafeţelor din 

plastic şi prin ajustarea unităţilor galvanizate. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei în diferite medii ale atelierelor de galvanizat, la temperaturi înalte şi cu 

expunere la substanţe chimice, zgomot şi praf. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cele mai des folosite instrumente 

şi echipamente sunt următoarele: seturi de instrumente de placare electrolitică, 

tancuri de scufundare a materialelor lucrate, unelte de galvanizare şi alte 

instrumente manuale. Se cere dexteritate manuală. Materialele de procesat sunt 

substanţele chimice care conţin metale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? De formare profesională în domeniu, de 

dexteritate manuală, de condiţie fizică bună şi simţ de disciplină. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Garderobier 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Garderobierul / garderobiera asigură 

producţia şi/sau achiziţionarea de costume şi accesorii pentru actorii de film şi 

teatru. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să comande şi să achiziţioneze 

costumele etc., sau să pună să fie făcute pentru actori şi să refolosească / retuşeze 

sau să repare costumele de la filmele şi piesele anterioare, care se afla la dispoziţia 

sa. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În studiouri de filme, 

teatre şi în alte locaţii. Lucrul în aer liber şi în afara orelor obişnuite de program 

este inevitabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Telefoane mobile, textile, diferite 

costume şi accesorii de costume, echipament de cusut manual şi accesoriile 

similare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu 

şi să aveţi simţ estetic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Garderobier 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Garderobierul are grijă de bagaje, haine etc. 

lăsate de vizitatori în teatre, hoteluri şi birouri sau clădiri publice mari. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să preia bagajele, hainele şi 

alte lucruri de la vizitatori, să le pună etichete cu numere şi să le depoziteze cu 

grijă, să perceapă taxele, acolo unde este cazul, să emită tichete pentru ele şi să le 

înapoieze apoi obiectele în schimbul acestor tichete. Să aibă grijă de lucrurile 

depozitate în garderobă, să nu fie furate, murdărite sau deteriorate şi să facă curat 

în incinta garderobei. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În garderobele din incinta 

teatrelor, cinematografelor, sălilor de bal, restaurantelor şi a altor facilităţi sociale. 

Lucrul peste orele de program reprezintă ceva inevitabil. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificare la locul de muncă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Gardian / ofiţer de închisoare 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de gardian de închisoare presupune 

asigurarea protecţiei deţinuţilor, asigurarea ordinii şi respectării legii în incinta 

închisorilor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să protejeze complexul 

închisorii în calitate de santinelă sau gardian în incinta închisorii, să păzească 

intrările şi ieşirile din închisoare, sau să păzească zonele din exteriorul închisorii - 

să escorteze persoanele acuzate sau condamnate, eventual folosind şi câini de pază 

- să însoţească unităţi armate speciale - să ia parte la acţiuni în caz de lupte între 

deţinuţi, revolte, încercări de evadare sau să alte încălcări ale regulamentelor din 

închisoare, eventual să facă uz de mijloace coercitive sau de armamentul din dotare 

- să facă percheziţii ale oamenilor şi bagajelor şi să confişte bunurile deţinute sau 

transportate ilegal - să identifice oamenii care intră sau ies din perimetrul 

închisorii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În mare parte munca se 

desfăşoară pe teritoriului închisorii (în interior şi în exterior). Condiţiile de vreme 

schimbătoare şi munca în schimburi sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Autoritatea gardianului dar uneori 

este necesară folosirea armelor de foc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul cu diplomă de bacalaureat 

(sau eventual să fiţi student la o universitate) precum şi cursuri speciale pentru 

gardienii ce urmează a lucra în închisori, să aveţi condiţie fizică şi mentală 
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adecvată, să fiţi apt să reacţionaţi rapid şi să luaţi decizii rapide, să aveţi autoritate, 

auto-disciplină şi să fiţi o persoană de încredere. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Geamgiu 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Geamgiul execută toate tipurile de geamuri şi 

panouri din sticlă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să taie sticla netedă cu unelte 

speciale de tăiat, la dimensiuni exacte, să pună geamuri la ferestre, uşi, pereţi din 

sticlă, vitrine, reclame de neon şi alte structuri, să fixele oglinzi mari pe pereţi, 

inclusiv în clădirile publice cum sunt hoteluri, expoziţii şi birouri etc., să instaleze 

pereţi despărţitori de sticlă - să chituiască ferestre şi să facă alte munci de geamgiu. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de pus 

geamuri, pe şantiere de construcţii, în interiorul clădirilor, în case particulare; 

uneori lucrătorul este expus la praf, se lucrează la înălţimi mari iar condiţiile de 

vreme schimbătoare sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? De obicei cuţit cu diamant, maşini 

de tăiat, maşini de găurit, de şlefuit, maşini de polizat, propriile mâini şi picioare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de ucenicie în domeniu, 

să aveţi dexteritate manuală şi precizie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Genetician 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Geneticianul studiază şi aplică legile 

perpetuării şi metamorfozei organismelor vii (microorganisme, plante, animale şi 

oameni). Geneticienii au oportunităţi ocupaţionale în institutele de cercetare care 

fac cercetări genetice cu privire la oameni, animale şi plante, în institute de 

sănătate şi în staţiuni de creştere a animalelor. Uneori lucrează şi în instituţii 

medicale, farmacologice şi veterinare; pot participa la activităţi speciale de 

cercetare în scopul apărării şi în cadrul ministerelor de interne (testele ADN sunt 

folosite în scopuri de identificare ca probă a vinovăţiei sau nevinovăţiei celor 

implicaţi în cazuri penale). 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să studieze materialul genetic 

şi pe cel moştenit la diverse nivele şi în diferite contexte: molecular, cromozomial, 

celular şi genetic referitor la populaţii, ca să numim doar câteva. Geneticianul face 
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experimente în laboratoare specializate în staţiunile de creştere a animalelor sau în 

institutele de cercetare agricolă. Cunoştinţele sale ştiinţifice sunt folosite îndeosebi 

în practica medicală, farmaceutică sau veterinară; furnizează cunoştinţe în 

domeniul geneticii umane direct sau indirect spitalelor, centrelor de sănătate; oferă 

consiliere genetică, efectuează muncă de cercetare în institutele ştiinţifice, oferă 

consultanţă sau depune mărturie ca expert în tribunale (teste de paternitate, dovezi 

de vinovăţie sau nevinovăţie a acuzatului prin analiza eşantioanelor de ADN). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se poate desfăşura 

în laborator sau pe teren, depinde de natura ei. Geneticianul care studiază micro-

organismele lucrează în laboratoare sterile. Acesta face experienţe în domeniul 

geneticii plantelor dar şi pe teren, în sere, în unităţi de dezvoltare şi în păduri. 

Cercetarea în domeniul geneticii animale necesită creşterea specială a animalelor 

de laborator. Geneticianul lucrează în acest caz în clădirile unde sunt ţinute şi 

găzduite animalele. Condiţiile de lucru ale geneticianului implică unele riscuri, 

deoarece se intră în contact cu substanţe chimice toxice, cu substanţe mutagene 

(care alterează codul genetic), cu raze ultraviolete şi chiar cu substanţe radioactive. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite echipamente ştiinţifice. 

Rezultatele sunt procesate cu ajutorul tehnologiei informatice. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate sau o facultate de 

ştiinţe, cu specializare în genetică. Munca unui genetician este o muncă 

intelectuală solicitantă. Necesită gândire creatoare independentă. Este indicată 

oamenilor cu răbdare, care lucrează cu precizie; munca depusă pentru experimente 

necesită multiple repetiţii şi verificări ale constatărilor. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Geofizician 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Geofizicianul examinează structura şi 

compoziţia scoarţei terestre şi procesele care au loc atât în interiorul, cât şi la 

suprafaţa ei. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă diferite măsurători 

geofizice. La observatorul geofizic, să regleze şi să verifice aparatura de măsură şi 

sistemele automate. Să observe şi să facă calcule matematice pentru undele 

seismice, să determine gradul de pericol în zonele cu risc seismic (lucru foarte 

important în cazul proiectării de construcţii înalte, poduri, uzine nucleare). Să 

aplice metode speciale pentru determinarea locului în care există fisuri ale scoarţei 

terestre în scopul descoperirii de zăcăminte de gaze, petrol, ape subterane sau alte 

minerale. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În general în interiorul 

observatorului, în birou, pentru evaluarea datelor obţinute şi frecvent pe teren. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumente speciale de măsură 

(seismografe, diferite tipuri de magnetometre, gravitometre şi alte aparate). 

Valorile obţinute sunt analizate de computere. La interpretarea rezultatelor se fac 

calcule matematice şi numerice speciale şi se folosesc metode de calcul speciale. 

Munca de geofizician are un caracter internaţional şi de aceea limba în care se 

comunică este engleza. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii în fizică la un institut de 

ştiinţe naturale, sau să fi terminat universitatea de matematică-fizică cu specializare 

în geofizică. Să vă specializaţi în continuare la o universitate tehnică, adică de 

mine sau geotehnică. 

Munca de geofizician este o muncă solicitantă din punct de vedere intelectual şi 

necesită o gândire logică evoluată, un raţionament abstract, capacitate de analiză şi 

sinteză a descoperirilor făcute şi aplicarea lor în mod creativ pentru soluţionarea 

problemelor. Răbdarea şi precizia sunt imperative. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Geograf 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Geograful face investigaţii cu privire la 

natură, studiază medii din ţară şi din diferite părţi ale lumii, studiază mediul 

înconjurător, se ocupă de conservarea condiţiilor şi a resurselor naturale; de 

dezvoltarea şi caracterizarea activităţilor umane şi a economiei dintr-o anumită ţară 

sau regiune a lumii. Există o tendinţă de specializare fie în geografia fizică - care 

studiază trăsăturile fizice ale pământului - fie în geografia umană - focalizată pe 

studii de activităţi şi organizare umană. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să lucreze în programe de 

cercetare pentru explorarea geografică - să urmărească, să se documenteze, să 

proceseze date şi să facă analize ale fenomenelor şi proceselor explorate - să facă 

cercetări comparative - să interpreteze rezultatele - să emită prognoze, diagrame, 

hărţi, scheme - să elaboreze publicaţii ştiinţifice şi de popularizare. Geografii pot 

lucra şi în calitate de consultanţi, la întocmirea hărţilor, pot face studii şi pot 

interpreta date. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În interior, în birouri, 

laboratoare, staţiuni de cercetare etc., şi în aer liber - când fac cercetări pe teren. Pe 

teren poartă echipamente speciale de lucru. Unii călătoresc pentru lungi perioade 

de timp departe de casă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Aparate de măsură şi expertiză, 

instrumente, hărţi, fotografii aeriene, fotografii luate din spaţiu sau de sateliţi, date 

de laborator, publicaţii ştiinţifice şi de specialitate, echipament uzual de birou. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate, să aveţi diplomă 

de licenţă în specialitatea geografie. Să aveţi condiţie fizică bună, vedere bună, 

simţul culorilor, o percepţie corectă a formelor şi spaţiului, abilitate de a vă 

concentra, să fiţi un fin observator şi să vă puteţi dezvolta capacităţile intelectuale. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Geolog 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca geologului constă în a examina 

compoziţia, structura şi dezvoltarea scoarţei terestre. Geologii lucrează, de 

asemenea, în explorarea petrolului şi gazelor, în industria minieră, în cariere şi în 

construcţii civile, precum şi în studierea apelor de subsol şi de suprafaţă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Activităţile includ: efectuarea de cercetări 

geologice şi cartografieri, cum sunt de exemplu în scopul descoperirii elementelor 

care formează scoarţa terestră la locul de interes, în termenii de prezentare a unui 

anumit minereu, a gazelor naturale, a petrolului sau a metalelor preţioase etc. - să 

descrie condiţiile geologice ale zonei sau formaţiunile geologice şi bazinele, cum 

sunt de exemplu compoziţia rocilor şi rezervele de materii prime - să dea sfaturi în 

momentul în care se iau hotărâri unde şi cât de adânc să se foreze în sol - să pună 

în aplicare descoperirile făcute, să dreneze sau să controleze apele subterane, 

minele şi alte facilităţi - să coopereze cu alţi specialişti cum ar fi seismologi, 

specialişti în măsurători cu raze X etc. - să tragă concluzii din rapoarte, cu privire 

la rezultatele cercetărilor geologice terminate sau în stadiu de evaluare - să ţină 

înregistrări şi documente din domeniul geologiei. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se face parţial în 

laboratoare şi birouri, dar în cea mai mare parte se desfăşoară în aer liber în 

condiţii de vreme schimbătoare. Puteţi lucra şi cu obiecte greu accesibile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai des folosite instrumente 

şi echipamente, sunt echipamentele de laborator, tehnologiile de forare, aparatele 

de măsurare şi de diagnosticare, instrumente de luat mostre de roci, computere, 

hărţi şi echipamente de birotică. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate sau o şcoală post-

liceală în domeniu, cu specializare în geologie; aveţi nevoie de asemenea de 

imaginaţie spaţială, de abilitatea de a lucra sistematic, precis şi de a vă organiza 

munca. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Ghid de turism 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Obligaţiile ghidului sunt acelea de a însoţi 

grupuri de vizitatori în diferite locuri turistice, la castele, la palate, în muzee, în 

galerii de artă şi în alte locuri memoriale şi de cultură. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să dea informaţii pe perioada 

deplasării grupului de turişti şi să răspundă întrebărilor vizitatorilor, adesea într-o 

limbă străină. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În castele, în palate, în 

muzee şi în alte locuri de obicei cu importanţă istorică sau de atracţie naturală. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Exprimarea verbală, înregistrări 

pe casete şi pe bandă video, alte echipamente media (care pot fi folosite ca parte a 

turului turistic), ghiduri etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, să aveţi cunoştinţe de 

istorie şi de cultură, să cunoaşteţi clădirile cu însemnătate istorică, să aveţi o 

memorie bună, o exprimare bună şi o voce plăcută. Să vă puteţi exprima uşor în 

limbi străine. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Ghid montan 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Ghidul montan este acea persoană care se 

ocupă de persoanele care fac excursii pe munte, îi organizează şi are grijă să le 

asigure echipamentul tehnic necesar. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să însoţească pe cei care fac 

trasee montane şi pe căţărătorii pe munte, să le dea sfaturi şi în cazuri critice, să le 

acorde primul ajutor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară pe 

munte, frecvent în condiţii de vreme extrem de variate. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament montan şi de 

telecomunicaţii. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi condiţie fizică bună, abilitate şi 

agilitate şi capacitatea de a găsi drumul în teren dificil. Munca vă poate solicita 

fizic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Ghid turistic 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui curier de călătorie este de a 

supraveghea excursiile din ţară şi din străinătate sau alte evenimente similare, şi 

aceea de a pune la dispoziţie participanţilor informaţii, sfaturi şi alte servicii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să însoţească grupuri turistice 

în ţară şi în străinătate pe perioada excursiilor - să organizeze şi să însoţească 

grupuri în străinătate şi să dea informaţii calificate şi răspunsuri la întrebări (în 

particular, în turnee numite călătorii de explorare) - să verifice prezenţa 

participanţilor - să ofere programe complete pentru excursie, inclusiv procurarea de 

bilete de acces, tichete de pasager, rezervări la restaurant, plăţi în grup la 

restaurante etc. - să rezolve anumite cerinţe speciale ale participanţilor, să rezolve 

problemele acestora în raport cu angajaţii hotelului sau cu membrii grupului - să 

rezolve probleme care apar în timpul excursiei (cum sunt furturi, îmbolnăviri, 

pierderea documentelor de călătorie, rezervări neonorate etc.), inclusiv să 

negocieze când este necesar cu autorităţile locale, poliţie, spitale, companii de 

asigurare şi alte instituţii - să ia decizii în caz de schimbări necesare în program - să 

traducă acolo unde este necesar - să negocieze cu partenerii străini - să pună la 

dispoziţie servicii auxiliare către participanţi (exemplu, plimbări cu barca), inclusiv 

să cumpere bilete şi să achite facturi (în valută străină) - să asigure supraveghere 

materială şi financiară în timpul excursiei - să organizeze şi să acompanieze 

grupuri străine în ţara natală şi să facă comentarii şi interpretări calificate, să 

efectueze alte activităţi organizatorice. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

aer liber în oraşe, centre de recreere, la ţară, în cadrul monumentelor naţionale, în 

autocare etc. Condiţii de vreme schimbătoare, lucrul în aer liber şi de obicei peste 

program precum şi perioade lungi de deplasare departe de casă, toate sunt 

inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Exprimarea verbală şi ocazional 

folosirea microfonului, sau a telefoanelor mobile etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, să aveţi cunoştinţe de 

limbi străine, să ştiţi cum să vă purtaţi cu oamenii, să vă exercitaţi autoritatea, să 

dovediţi că sunteţi o persoană de încredere, să aveţi o memorie bună, să aveţi 

calităţi de organizator, să fiţi capabil şi dornic de a învăţa continuu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Giuvaergiu (în sticlă) 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Giuvaergiul care lucrează în sticlă execută 

diferite obiecte din sticlă, de obicei pentru uz decorativ şi alte bijuterii de aplicat pe 

haine. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească, să asambleze 

şi să finiseze accesorii din sticlă şi părţi ale acestora pentru producţie; să sufle, să 

dea formă şi să modeleze mărgelele de sticlă; să execute flori de sticlă; să facă 

nasturi din sticlă; să modeleze anumite obiecte mici din sticlă prin folosirea 

arzătorului cu petrol; să finiseze şi să asambleze coliere, broşe, cercei, ornamente 

de Crăciun, rozarii etc.; să aplice foiţă de aur şi argint, pulberi colorate şi 

decorative pentru a crea anumite obiecte; să modeleze figurine umane din diverse 

tipuri de sticlă folosind arzătorul; să trateze nasturii şi perlele din sticlă cu soluţii 

(coloranţi, lacuri, argint şi gelatină); să controleze şi să opereze cu echipamentul de 

degresat, de turnat şi de curăţire ultrasonică a produselor; să elaboreze schiţe şi să 

facă seturi complete de ornamente din sticlă pentru costume şi modele noi. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de lucrat sticla 

sau în ateliere de ornamente pentru costume sau în fabrici. Contactul cu substanţele 

chimice, temperaturile înalte şi zgomotul fac parte din condiţiile de muncă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Pipe de suflat, menghine, lampă 

de suflat, arzătoare, cuptoare şi alte echipamente. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională în 

domeniu sau un curs de calificare în fabricarea de ornamente din sticlă pentru 

haine, să aveţi îndemânare practică şi aptitudini pentru creaţia artistică. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Grafician audio-vizual 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca constă în elaborarea, pe baza 

solicitării clienţilor, de desene grafice pentru o gamă largă de activităţi, prin 

folosirea diverselor tehnici grafice, inclusiv grafica pe calculator. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să negocieze cu clienţii 

interesaţi în găsirea de anumite desene grafice, să stabilească ce anume doresc 

clienţii, să discute în prealabil ideile şi propunerile (în cazul reclamelor va trebui să 

cunoaşteţi câte ceva despre produsele şi serviciile ce urmează a fi promovate) - să 

facă desene grafice pentru cărţi şi reviste (sau doar pentru copertele cărţilor), 

pentru postere, afişe de mari dimensiuni, fluturaşi, invitaţii, calendare, sigle de 

societăţi, materiale de reclamă precum şi pentru reclame individuale în ziare, 

periodice şi cataloage, postere de reclamă şi reclame luminoase - să facă desene 

grafice pentru coperte făcute din hârtie, plastic sau alte materiale pentru diferite 

tipuri de produse, pentru coperte de CD şi casete - să facă desene grafice pentru 

programe pe computer - să facă părţi grafice dintr-un film, să lucreze la video-
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clipuri, în seriale şi programe de televiziune - să facă desene grafice pentru anumite 

stadii ale unor filme sau spectacole de teatru - să facă desene pentru desene 

animate, să urmărească intenţiile creative ale regizorilor de film şi ale artiştilor în 

domeniul vizual. Un grafician poate să elaboreze şi opere proprii de artă grafică. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei în studiouri de grafică sau în alte încăperi - unde mediul de lucru este de 

obicei plăcut, cu excepţia momentelor când se lucrează cu culori şi implicit cu 

anumite substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumentele de lucru includ 

diferite tehnici de pictură, programe de calculator şi instrumente de grafică asistate 

de calculator. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? De talent artistic, de simţ estetic, abilitate 

creatoare, inventivitate, răbdare. Ideal ar fi să fi terminat o şcoală secundară de artă 

sau o universitate cu specializare în artă, sau un curs de specializare în grafica 

publicitară. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Grafician designer audio 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui grafician audio este de a procesa 

părţile grafice ale unor programe sau filme de televiziune. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: lucrul cu programe de 

calculator în domeniul graficii, crearea de efecte speciale, realizarea grafică după 

indicaţiile regizorului şi designerului. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În studiouri de filme şi 

televiziune. Programul de lucru de obicei nu este fix (se lucrează nopţile şi în zilele 

libere etc.). 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologie multimedia sofisticată 

şi programe de calculator precum şi echipament normal de pictură. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Aveţi nevoie de calificare creativă, de simţ al 

culorilor, de simţ estetic. De asemenea trebuie să fi terminat o formă de educaţie 

secundară în profil artistic. 

 

 

Gravor în metal 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Gravorul în metal este specializat în gravarea 

literelor, cifrelor şi a altor semne cu ajutorul maşinii de gravat. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să graveze suprafeţe de metal 

sau alte obiecte, să facă ştampile, sigilii, monezi sau medalii etc., sau să graveze 

ornamente pe suprafeţele diferitelor obiecte, arme etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere unde este 

oarecare murdărie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumente şi echipamente de 

gravat, poanson, dorn, ciocane, dălţi etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională în 

domeniu şi să aveţi îndemânare manuală. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Grădinar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria unui grădinar este aceea de a cultiva 

şi de a îngriji tot felul de legume, ciuperci, flori, plante decorative şi arbuşti. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească manual terenul 

de cultivat prin săpare, greblare, însămânţare etc. - să fertilizeze - să însămânţeze şi 

să planteze răsaduri - să planteze şi să întreţină pomii fructiferi şi arbuştii 

decorativi - să culeagă fructele - să protejeze plantele contra dăunătorilor şi bolilor 

- să planteze gazon pe terenurile de sport şi să-l întreţină - să tundă anumiţi arbuşti 

şi tufe decorative - să presteze activităţi de manipulare şi de livrare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară într-

o serie largă de locaţii, începând cu sere, terenuri agricole, grădini şi parcuri şi 

uneori în baze sportive. Munca implică timp petrecut foarte mult în aer liber, dar şi 

lucrul în sere şi în spaţii închise. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai des folosite sunt uneltele 

de grădinărit, cum sunt cazmale, hârleţe, lopeţi, sape, roabe şi prăşitoare 

motorizate, cultivatoare şi alte utilaje, cum sunt tractoare, fierăstraie electrice, 

pulverizatoare şi aruncătoare de substanţe contra dăunătorilor şi mai presus de 

toate, propriile mâini. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi atitudine pozitivă faţă de terenul agricol şi plante în general, să aveţi 

răbdare, condiţie fizică bună, abilitate de a vă organiza corespunzător activitatea 

proprie şi putere de a lucra cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Gropar / săpător de morminte 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Săpătorul de morminte poate fi angajat de o 

întreprindere de pompe funebre, dar de obicei este angajat de un cimitir sau de 

consiliul local. Ocupaţia acestuia este de a săpa gropile din cimitir înainte de 

înmormântarea cuiva. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să sape groapa cu cazmaua şi 

lopata iar după ce cosciugul este coborât în groapă şi ceremonia funerară s-a 

încheiat, să-l îngroape. Se ocupă şi de curăţarea gropilor vechi pentru a putea fi 

reutilizate; îndepărtează florile uscate şi are grijă de grădinile cimitirului. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Meseria poate fi 

deprimantă, deoarece se intră în contact cu rude ale mortului şi în general 

atmosfera este de tristeţe. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cazmale, lopeţi, scări, materiale 

de construcţie, ciment, ipsos, nisip, piatră etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Nu există studii speciale pentru această 

meserie. Întrucât ocupaţia este practicată de o minoritate redusă şi de regulă nu este 

foarte populară, există relativ puţine oportunităţi de formare profesională. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Gunoier 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Gunoierul este persoana care colectează 

resturile menajere şi le îndepărtează din clădiri, curţi, străzi şi alte locuri publice. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să colecteze gunoaiele, să le 

pună în containere mari; să colecteze gunoaiele şi să le încarce în vehicule speciale. 

În unele ţări se face colectarea deşeurilor menajere pentru reciclare. Gunoierii 

lucrează în echipe, de obicei un membru al echipei conduce maşina de gunoi, iar 

ceilalţi mânuiesc şi descarcă lăzile de gunoi în maşini. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În clădiri, curţi, pe străzi 

şi în alte locuri publice, se lucrează în aer liber, cu expunere la mizerie, praf şi 

mirosuri de gunoaie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament de curăţat, cărucioare 

pentru gunoi, pubele pentru gunoaie, mănuşi groase de protecţie şi alt echipament 

de protecţie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare la locul de 

muncă, să aveţi răbdare, să cunoaşteţi regulile de sănătate şi protecţia muncii şi să 

aveţi condiţie fizică bună. Lucraţi de regulă în echipă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 
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carieră. Munca implică condiţie fizică bună şi riscuri de îmbolnăvire din 

manipularea gunoaielor. 

 

 

Herghelegiu 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Grăjdarul are grijă de caii dintr-un grajd (sau 

o şcoală de călărie). 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să hrănească caii cu nutreţ 

corespunzător, să-i scoată afară la exerciţii, să-i ţesale, să-i spele, să-i potcovească, 

să-i despăducheze şi să-i trateze în cazul unor răniri sau boli uşoare. Să asiste 

iepele în momentul în care fată şi să aibă grijă de mânji. Poate să răspundă, de 

asemenea, de harnaşamente, şei, scări de şa etc. şi să ajute la pregătirea curselor de 

cai. Să cureţe grajdurile, să înlocuiască aşternuturile când este nevoie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Mediul de lucru este 

murdar şi cu mirosuri puternice uneori. Puteţi fi expus la înţepături de insecte, 

purici sau căpuşe. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? O serie de materiale cum ar fi fân, 

paie şi furaje preparate. Piepteni, perii şi cârpe, materiale de lustruit şi de curăţat, 

lopeţi şi mături. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Nu aveţi nevoie de o şcoală specială. 

Experienţa se câştigă odată cu munca şi cu crescutul animalelor. Avansarea în 

carieră poate fi obţinută în ferme mari unde se cresc animale sau în grajduri mari 

pentru cai pentru curse unde puteţi dobândi funcţia de grăjdar şef, maistru, director 

etc. Unii grăjdari care lucrează în grajduri pentru caii de curse pot avansa devenind 

instructori şi îşi pot deschide propria unitate. Vă puteţi specializa în domeniul 

veterinar, dar pentru aceasta este nevoie de studii superioare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Hidrolog 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Hidrologul monitorizează debitul şi 

cantitatea de apă şi prognozează nivelul râurilor şi al lacurilor. Funcţia unui 

hidrolog este extrem de importantă în timpul inundaţiilor sau când există pericolul 

de inundaţii. În astfel de situaţii speciale, acesta cooperează cu meteorologii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să monitorizeze debitul şi 

cantitatea de apă în condiţii normale de curs, să proceseze datele colectate, să 

actualizeze aceste date şi să prognozeze evoluţia ulterioară a nivelului cursurilor de 

apă. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În principal munca se 

desfăşoară în birou. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi alte echipamente de 

birou, aparate de măsurat. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii medii, liceul sau o 

universitate sau o facultate, să vă placă să lucraţi în domeniul apelor şi în general în 

natură. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Impresar / director de promovare artistică 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Directorul de promovare artistică este 

persoana care se ocupă de organizarea de concerte sau de diferite spectacole şi 

acţiuni artistice. Spectacolele includ atât apariţii în ţară cât şi în străinătate pentru 

diverşi artişti locali precum şi spectacole care promovează artiştii străini pe 

teritoriul altei ţări. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să contacteze artiştii sau pe 

agenţii acestora - să negocieze cu aceştia condiţiile de desfăşurare a spectacolelor, 

termenii de finanţare şi termenele de îndeplinire a contractelor - să caute locurile 

pentru desfăşurarea spectacolelor (centre culturale, săli de concerte, stadioane etc.) 

- să negocieze cu conducerea acestor localuri cu privire la condiţiile de închiriere şi 

de desfăşurare a programului artistic respectiv - să încheie contracte cu artiştii şi 

organizatorii de spectacole - să stabilească serviciile necesare pentru organizarea 

spectacolelor, să ia măsuri pentru închirierea unor astfel de servicii - să se ocupe de 

distribuirea biletelor de spectacol - să organizeze campanii de promovare, inclusiv 

să stabilească ce afişe şi postere vor fi folosite pentru spectacol - să hotărască 

bugetul pentru fiecare eveniment în parte - să negocieze cu sponsorii - să 

monitorizeze îndeplinirea şi organizarea din punct de vedere financiar pentru 

fiecare eveniment artistic în parte. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri obişnuite dar se 

fac numeroase deplasări. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai frecvent folosesc 

telefonul, faxul, tehnologia informatică şi alte echipamente de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, să fiţi bun organizator şi 

să aveţi înclinaţii pentru a vă putea vinde serviciile. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Imprimător textile 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Imprimătorul de textile imprimă pe diferite 

textile figuri, inscripţii sau modele de acest gen. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească rolele şi 

ustensilele de imprimat, vopselele şi substanţele chimice, să pregătească textilele 

înainte şi după procesul de imprimare. Acesta întreţine maşinile şi echipamentul 

folosit. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de imprimat 

sau în fabrici. Se lucrează în zgomot şi în contact cu anumite substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În primul rând maşini de 

imprimat, linii de producţie automatizate, ustensile şi alte unelte şi aditivi. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi aptitudini practice şi un simţ estetic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Infirmier 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de infirmier constă în muncă auxiliară 

şi asistenţă în activităţi medicale. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să asiste surorile medicale şi 

doctorii - să asigure îngrijirea de bază a pacientului (adică igiena, pregătirea 

pacientului pentru examinare şi/sau operaţie) - să administreze anumite tratamente 

simple - să dea primul ajutor pacientului în cazul pierderii funcţiilor vitale, în 

secţiile de reanimare sau la locului accidentului - să asigure aplicarea principiilor 

de dezinfecţie şi sterilizare (adică folosirea de substanţe de dezinfectare) - să aibă 

grijă de paturi şi de alte echipamente şi materiale în cadrul spitalelor - să aibă grijă 

de lenjeria spitalelor (transportul lenjeriei folosite în locuri sigure şi înlocuirea 

acesteia) - să mânuiască materiale biologice (sânge, urină) - să spele instrumentele 

de spital - să menţină contactul cu pacienţii şi să-i încurajeze - să acorde ajutor în 

caz de catastrofe naturale sau în caz de urgenţe - să ajute la transportul decedaţilor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În cabinete de prim ajutor 

şi în spitale precum şi în cadrul comunităţii. Lucrul în schimburi face parte din 

muncă, ceea ce nu este uşor de acceptat. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Facilităţi mobile de transport 

pacienţi şi material sanitar, tehnologie pentru bandaje, dezinfectante şi propriile 

mâini. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniul medical, să aveţi practică, o atitudine pozitivă faţă de oameni, în general, 
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şi pacienţi, în special. Aveţi de asemenea nevoie de mâini îndemânatice, condiţie 

fizică bună, să fiţi curat şi să puteţi reacţiona rapid în caz de urgenţe. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră 

 

 

Infirmieră în pediatrie 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Sarcina unei surori medicale în pediatrie este 

de a acorda îngrijirile de bază copiilor bolnavi şi de a le ajuta pe surorile medicale 

calificate în pediatrie, în munca lor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Să asiste surorile medicale calificate şi doctorii - 

(de exemplu, să bandajeze, să ia temperatura, să aplice unguente şi altele de acest 

gen) - să administreze medicamentele prescrise - să asigure primul ajutor în caz de 

criză - să pregătească, să însoţească sau să transporte copii la locurile de examinare 

sau în blocurile operatorii - să ajute copiii după operaţie, sau după accident sau 

dacă copilul este imobilizat din cauza bolii lui, să-i schimbe poziţia în pat, să se 

îngrijească de igiena lui personală; să le toarne lichidele, să-i hrănească, dacă este 

nevoie, să le schimbe hainele, să cureţe noptiera de lângă paturi - să întreţină o 

bună relaţie cu copilul - să se îngrijească de copil pe perioada şederii în spital sau 

în creşă - în cazul copiilor mici, să le schimbe scutecele, să îi spele, să îi îmbrace 

sau să-i ajute să se îmbrace, precum şi să le asigure siguranţa, supravegherea 

activităţilor, să le citească poveşti, să le cânte, să-i înveţe poezii şi povestioare şi 

alte lucruri de acest gen - să-i obişnuiască cu principiile de dezinfecţie şi sterilizare 

şi mânuirea materialelor biologice (de exemplu, testul de sânge, cum se dă acesta 

la laborator pentru examinare, cum se aruncă în condiţii de securitate) - să spele 

toate instrumentele şi echipamentele folosite şi să schimbe aşternuturile. Infirmiera 

în pediatrie poate lucra şi ca bonă (calificată) în familie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

spitale, sanatorii, creşe şi alte asemenea aşezăminte, posibil în familii; este 

necesară munca în schimburi şi ore de noapte. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Munca se face folosind, de 

exemplu, bandaje, siringi, instrumente de tăiat, atele, dezinfectante şi termometre, 

precum şi cărucior cu rotile. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Cel puţin o calificare inferioară în domeniul 

medical, să stabiliţi relaţii bune cu copii, să înţelegeţi cum să-i trataţi, să aveţi 

autoritate, să fiţi o persoană care inspiră încredere, să fiţi calificat în acest sens şi să 

aveţi răbdare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Această meserie vă poate solicita fizic. 
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Inginer (producţie şi exploatare) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Inginerul de sisteme evaluează situaţia 

existentă într-o companie de producţie sau exploatare, propune măsuri de creştere a 

eficienţei proceselor în întreaga organizaţie şi asigură sau verifică aplicarea 

acestora. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să încerce să obţină 

funcţionarea cea mai eficientă a proceselor într-o organizaţie, să asigure 

funcţionarea lor corectă şi eficace împreună. Acest lucru implică stabilirea şi 

folosirea optimă a fluxului de informaţii dintre management şi departamente, 

folosirea cât mai eficientă a producţiei, maşinilor şi echipamentului, administrarea 

magaziilor, transportul în interiorul companiei etc. Lucrează împreună cu o serie de 

membri ai personalului, inclusiv cu directorul financiar, administratorul de reţea şi 

cu şefii de servicii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Oriunde îşi desfăşoară 

activitatea organizaţia în mod curent. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatizată şi alte 

echipamente de birou şi echipamente de comunicaţie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat facultatea în domeniu, să aveţi o 

judecată bună, o atitudine generală bună pentru munca sistematică. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inginer / tehnician de protecţia muncii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Inginerul de protecţie a muncii este însărcinat 

cu obligaţia de a asigura sănătatea şi siguranţa forţei de muncă ocupate din cadrul 

anumitor organizaţii, la toate locurile de muncă şi în alte unităţi organizatorice. 

Inginerul de protecţie a muncii este în mod obişnuit angajat în funcţii care pot să 

nu aibă subordonaţi, având astfel un statut relativ independent. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Activitatea acestora se poate îndrepta spre 

diferite organizaţii; acest lucru reprezintă consecutiv o întreagă gamă de profesiuni 

(exemplu: inginer mecanic sau electric, inginer constructor, chimist etc.) 

Responsabilitatea constă în asigurarea de condiţii de protecţie a muncii în toate 

activităţile desfăşurate în interiorul companiei, pregătirea de norme de securitate în 

cadrul companiei pentru fiecare loc de muncă în parte şi pentru fiecare echipament, 

evaluarea procedurilor proceselor din punct de vedere al sănătăţii şi securităţii 

ocupaţionale în operaţiuni care implică substanţe toxice, carcinogene sau alte 

substanţe dăunătoare, propuneri de modificări, investigaţii ale accidentelor 
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industriale, inclusiv pregătirea şi discutarea înregistrărilor relevante, pregătirea de 

analize ale ocurenţei accidentelor, inclusiv propuneri pentru măsurile de remediere. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Tehnicianul de protecţie 

a muncii lucrează în general în birouri dar şi în uzine şi în centralele unde se 

impune supravegherea sănătăţii şi securităţii forţei de muncă; acestea pot include 

fabrici, şantiere de construcţie, ateliere de reparaţii şi întreţinere, localuri de 

vânzare cu ridicata şi cu amănuntul, depozite, laboratoare dar şi birouri de 

proiectare, centre de calcul şi zone publice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Munca se desfăşoară cu 

echipamente uzuale de birou şi cu echipamente de calcul, instrumente de măsurare 

a factorilor relevanţi cu privire la protecţia muncii (exemplu: de măsurare 

temperatură, zgomot, prezenţa unor gaze nocive etc.). 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Candidaţii care au succes în această meserie 

sunt absolvenţi de universitate sau de colegii în profilul respectiv (exemplu: 

ingineri, inginer electrician, inginer din industria textilă, din industria chimică etc.) 

şi care au cunoştinţe de tehnologie, dau dovadă de acurateţe, de abilitatea de a 

analiza problemele şi de abilitatea de a comunica cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inginer / tehnician ventilare aer în mină 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnicianul responsabil cu ventilarea aerului 

în mină proiectează şi conduce lucrări de ventilare a minelor, pentru a reduce 

nivelul de praf şi de gaze şi pentru a regla fluxul de aer în interiorul minelor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să proiecteze sistemele de 

ventilaţie în mine, inclusiv sisteme de citire a cantităţilor necesare. Să administreze 

şi să controleze munca pentru a preveni incendiile sau exploziile. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Atât în minele subterane 

cât şi de suprafaţă, unde nivelul de zgomot, praf şi murdărie este destul de mare şi 

unde lucrul în schimburi este inevitabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatizată, alte 

echipamente şi tehnologii de birou şi de măsurat. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul cu diplomă de 

bacalaureat, să aveţi o diplomă de facultate, să lucraţi sistematic şi să aveţi 

cunoştinţe de tehnologie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Inginer cu protecţia muncii în mină 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Inginerul de protecţia muncii din mină are 

obligaţia să monitorizeze condiţiile de sănătate ocupaţională şi protecţia muncii din 

minele subterane. Acesta investighează accidentele de muncă şi alte evenimente 

extraordinare petrecute în mine subterane şi întocmeşte analizele corespunzătoare. 

Stabileşte, de asemenea, măsurile de sănătate ocupaţională şi protecţia muncii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? La suprafaţă şi în 

subteranul minelor. Efectele adverse pot include zgomot, praf şi lucrul în 

schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumente de măsură, computer 

şi echipament de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate sau un liceu de 

specialitate, să aveţi abilitate de lucru sistematic, respect pentru reguli şi standarde 

de siguranţă, să aveţi capacitate tehnică şi abilitate să negociaţi. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inginer de computere / tehnologie informatică 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca acestuia este de a se asigura că 

echipamentul computerizat funcţionează corect şi poate fi operat de utilizator. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să asigure buna funcţionare şi 

optimizarea operaţiilor echipamentului de computer conform cerinţelor, să 

identifice şi să repare defecte de hardware, să identifice erorile de software şi să le 

înlăture, să aplice programe de testare pentru identificarea şi înlăturarea erorilor, să 

înlăture aceste erori şi/sau să reinstaleze aplicaţiile de software, să modifice 

programele existente sau să creeze propriile programe pentru verificarea erorilor, 

să întreţină programe software şi documentaţii, aplicaţii şi programe antivirus, 

îndepărtarea virusurilor din calculator, să folosească subcontractori externi pentru 

reparaţii computere şi componente, să invite ofertanţi de la companii sub-

contractoare, să organizeze proceduri de licitaţie să emită comenzi şi să 

stăpânească procedurile de achiziţii, de furnizare şi instalare a echipamentului, de 

punere în funcţiune a echipamentelor noi, să ofere consultanţă şi să iniţieze pe 

utilizatorii de hardware şi software. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri sau 

laboratoare, unde mediul de lucru nu prezintă probleme. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament computerizat, 

programe de testare şi de depanare, şi ustensile manuale uzuale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu sau liceul, sau mai bine să fiţi deţinător de diplomă de studii superioare în 
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tehnologia informatizată sau în hardware, să aveţi o serie de abilităţi, interes pentru 

tehnică, să fiţi practic, răbdător şi să doriţi să învăţaţi. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inginer de standarde 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Inginerul de standarde este lucrătorul care 

monitorizează evoluţia standardelor şi a normelor tehnice şi este răspunzător de 

asigurarea folosirii unor standarde corecte şi aprobate în compania sau în grupurile 

de companii respective. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să introducă standardele în 

cataloage şi să elimine standardele perimate. Răspunde de crearea de norme şi 

standarde interne numai pentru folosinţă într-un anumit domeniu. Poate fi 

considerată o muncă pură de birou, dar dacă meseria este de inginer adevărat, 

munca va include şi stabilirea de standarde şi parametri tehnici pentru produse, 

procedee şi proiecte etc., evaluarea de date dintr-o gamă largă de surse, precum şi 

pregătirea specificaţiilor şi revederea periodică a setului de standarde folosite. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? De obicei în birouri şi 

uneori în ateliere sau uzine industriale, unde se lucrează uneori în zgomot. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament computerizat şi alte 

accesorii de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii superioare, să aveţi putere 

de lucru sistematic şi cunoştinţe tehnice temeinice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inginer de sunet 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Inginerul de sunet reglează şi operează cu 

echipament de sunet în teatre, săli de concert, la studiourile de film, radio şi la 

emisiuni de televiziune. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să proceseze şi să înregistreze 

benzi audio vizuale pentru public (CD, video-casete etc.) şi produse media (jocuri 

pe calculator), inclusiv să regleze şi să facă ajustări la sunetele de pe bandă. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În teatre, săli de concert, 

studiouri de film, studiouri de înregistrare. Se lucrează peste orele de program 

frecvent. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament pentru reproducerea 

sunetului, echipament de înregistrare sunet, echipament de emisie, echipament de 

studio şi tehnologie informatizată. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu, cunoştinţe de 

tehnologie, un auz bun şi putere de concentrare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inginer de zbor 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Inginerul de zbor verifică starea tehnică a 

avionului şi dacă rezervele de combustibil sunt complete şi corecte. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să identifice şi să remedieze 

anumite disfuncţii atât pe timpul zborului, cât şi înaintea zborului cu avionul, să 

examineze şi să asigure o serie de reparaţii mai mari cu ajutorul mecanicilor de 

specialitate. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? La bordul avioanelor, 

ceea ce înseamnă că trebuie să facă faţă unor altitudini înalte, lucrul în schimburi şi 

perioade lungi de deplasări departe de casă, precum şi anumite riscuri. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ustensile manuale, instrumente 

de navigaţie şi sisteme de control folosite pe aeronave. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate în domeniu, să 

aveţi practică la locul de muncă precum şi să îndepliniţi şi alte condiţii (cum sunt 

cele de sănătate, să cunoaşteţi limbi străine, să fi avut ore de zbor la activ etc.) 

conform cerinţelor reglementărilor şi standardelor de zbor în vigoare; de asemenea 

aveţi nevoie de reacţii şi judecată rapidă şi de cunoştinţe tehnice temeinice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inginer efecte speciale 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Inginerul de efecte speciale asigură mediul 

tehnic la filmare în conformitate cu intenţiile regizorului de film, ale artiştilor şi ale 

graficienilor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să creeze efecte speciale de tot 

felul în secvenţele de film. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În studiouri de film. Se 

lucrează frecvent peste orele de program. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Camere pentru efecte speciale, 

computere şi programe adecvate. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul cu specializare în 

domeniul artistic, să aveţi ochi pentru detaliu, să fiţi punctual, să puteţi să vă 

concentraţi. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inginer energetician 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Obligaţia unui specialist este de a se asigura 

că organizaţia unde este angajat este alimentată cu surse de energie necesare 

(electricitate, gaze, apă) şi de a avea grijă ca sursele acelei energii să fie folosite în 

mod economic. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să monitorizeze şi să asigure o 

alimentare promptă a organizaţiei pentru toate sursele de energie; să se asigure că 

energia pusă la dispoziţie este folosită economic în cadrul organizaţiei - să verifice 

calitatea surselor de energie pentru organizaţie, să inspecteze locurile de alimentare 

cu energie şi să gestioneze sistemul de control al energiei, dacă este necesar - să 

repare şi să întreţină echipamentul de furnizare a energiei - să ţină înregistrări şi 

rapoarte cu privire la energia consumată şi furnizată, să calculeze costurile 

energiei; să facă analize financiare cu privire la gestionarea energiei, să facă 

evaluări economice de posibilă economisire a energiei - să emită propuneri de 

măsuri pentru reducerea consumului de energie - să se asigure că reglementările cu 

privire la protecţia calităţii aerului şi a mediului înconjurător în general sunt 

respectate - să creeze iluminatul corespunzător şi aerul condiţionat la locurile de 

muncă - să discute condiţiile de alimentare cu energie cu autorităţile în drept, 

inclusiv responsabilităţile în acest sens. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se face de obicei 

în birouri şi în spaţii industriale; în unele cazuri pot exista nivele crescute de 

zgomot sau temperaturi înalte. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Principalele instrumente şi 

echipamente folosite includ echipamentele uzuale de birou, de exemplu un 

computer, iar în atelierele industriale şi în fabrici, un astfel de specialist va lucra cu 

tehnologii de măsurat şi de automatizare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Absolvirea unei şcoli secundare, post-liceale 

sau universităţi în domeniul ingineriei electrice sau al ingineriei mecanice, ideal ar 

fi cu specializare în energetică. Se cere de asemenea o pasiune pentru această 

muncă, o bună pregătire, abilitate de lucru cu cifrele şi acurateţe. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inginer forestier 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Directorul responsabil cu tăierile arborilor 

lucrează în domeniul tăierilor arborilor din cadrul autorităţii forestiere. Inginerul 

responsabil cu tăierile de arbori are oportunităţi ocupaţionale în întregul sector 

forestier - în pădurile proprietate particulară, în firme specializate în tăierea 

arborilor, dar şi în industrii înrudite - industria forestieră, firme forestiere sau 

similare etc. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească planuri şi 

proiecte anuale de tăiere a arborilor. Împreună cu administratorul de păduri, este 

responsabil cu tăierea lemnelor în conformitate cu un anumit grafic; înainte de 

începerea lucrărilor, să pregătească locul unde urmează a fi tăiaţi arborii, să aleagă 

tehnologia adecvată acestei munci, pentru a evita producerea de daune la vegetaţia 

forestieră din jur. Să asigure prelucrarea şi utilizarea economică a lemnului, 

respectarea condiţiilor tehnice cerute, a standardelor şi acordurilor contractuale în 

procesul de producţie şi de livrare a produselor. Să monitorizeze respectarea 

normelor de sănătate şi protecţie a muncii la locul de muncă, să creeze condiţii 

pentru îndeplinirea în siguranţă a activităţii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În cea mai mare parte în 

aer liber, de aceea condiţiile de vreme determină calitatea condiţiilor de lucru. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Telefoane mobile, vehicule 

motorizate. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau o universitate cu 

specializare în silvicultură sau tăierea arborilor. Să fiţi familiarizat cu problemele 

silviculturii, să aveţi cunoştinţe temeinice cu privire la cultivarea şi tăierea 

arborilor, să cunoaşteţi procesul tehnic, să aveţi capacitatea de a conduce o echipă 

de lucru, să ştiţi să trataţi oamenii cu tact, să aveţi calităţi de organizator, 

capacitatea de a acţiona independent, să fiţi perseverent, capacitatea de a anticipa 

situaţiile critice etc. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inginer instalator 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Inginerul instalator prestează activităţi de 

tipuri foarte diferite de inginerie generală în uzinele care produc piese, unde munca 

cere deprinderi tehnice de ordin general şi mai puţin o specializare îngustă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească schiţe simple 

pentru efectuarea unor anumite procese, să poansoneze şi să cableze diferitele părţi 

lucrate manual sau mecanic prin pilire, tăiere cu fierăstrăul, batere la cald, îndoire, 

perforare, ranforsare, alezare şi tăiere cu burghiul, precum şi să prelucreze diferite 

piese la strung, cu freza, cu maşina de şlefuit etc., să asambleze părţile prelucrate şi 

ansamblele prin îmbinare cu bolţuri, prin nituire, prin lipire cu aliaj dur şi prin 

sudare, să asambleze maşinile de fabricat, generatoare de utere, de transport şi de 

alt tip, maşinile controlate pe calculator, unităţile şi liniile de fabricaţie, să facă 

teste de punere în funcţiune pentru maşini şi echipamente, să întreţină ustensilele 

de lucru, maşinile şi alte echipamente. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară într-

o gamă variată de fabrici, în ateliere tehnologice şi la locul instalaţiilor de 

alimentare, unde expunerea la zgomot, lubrifianţi şi alte murdării, sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? de regulă se folosesc strunguri, 

maşini de frezat, de alezat, mandrine / maşini de perforat, maşini de sudură, aparate 

şi instrumente de calibrat, pile, foarfeci, maşini de biguit, maşini de filetat, chei 

fixe, şurubelniţe şi propriile mâini. Materialele cu care se lucrează sunt metalele. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională în 

domeniu, să aveţi imaginaţie spaţială, acurateţe, imaginaţie tehnică, dexteritate, 

precizie, reacţii rapide şi abilitate de a improviza. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inginer lucrări de detonare 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Inginerul responsabil cu lucrări de detonare 

stabileşte procedurile pentru lucrări de detonare în mine. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să conducă munca 

artificierilor care efectuează lucrări de puşcare, să verifice respectarea regulilor de 

protecţie a muncii. Să evalueze şi să coordoneze consumul de explozivi, să 

organizeze munca celor care răspund de depozitarea explozivilor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Atât în mine de 

adâncime, cât şi de suprafaţă, unde nivelul de praf, zgomot şi poluare este mare. Se 

lucrează în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatizată şi alte 

echipamente de birou. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul cu diplomă de 

bacalaureat, sau să aveţi studii superioare, o diplomă de facultate, să lucraţi 

sistematic şi să aveţi cunoştinţe de tehnologie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inginer maritim / maşinist 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui inginer maritim include operarea 

fără probleme şi optimă a echipamentului mecanic, electric şi electronic de pe navă 

şi alte unităţi precum şi repararea acestora. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să se asigure că unităţile de 

propulsie şi alte maşinării şi echipamente ale navei funcţionează normal, să facă 

verificări la mecanismele de ungere, răcire şi la cele de abur, la sistemele de 

semnalizare, la sistemele de încărcare baterii, la pompele de presiune şi la alte 

instrumente şi sisteme, să verifice funcţionarea lor, să întreţină unităţile de 

propulsie şi alte maşinării şi echipamente ale navei, să lucreze şi să repare toate 

sistemele mecanice, electrice şi electronice de navigaţie, să întreţină şi să repare 

sistemele hidraulice, echipamentul de presiune şi sistemele de alimentare cu apă, 

inclusiv ale filtrelor bacteriologice, motoarelor electrice şi generatoarelor, 

luminilor, semnalizatoarelor şi sistemelor de distribuţie a energiei, inclusiv 

sistemele de alarmă şi de blocare, să facă reparaţii şi să întreţină bărcile de salvare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

sala maşinilor de pe diferite nave şi ambarcaţiuni. În această muncă mediul de 

lucru poate crea probleme pentru cei care suferă de rău de mare, se lucrează în 

zgomot, praf şi în schimburi. Munca implică şi perioade lungi departe de casă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cele mai folosite sunt: chei de 

piuliţe, şurubelniţe, pistoale de ungere, manometre, echipamente de testare circuite 

şi alte maşinării şi echipamente mecanice şi electrice. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală tehnică în domeniu, o 

gândire de inginer, să aveţi dexteritate la lucrul manual, reacţii rapide, abilitate de a 

lucra în echipă, auto-disciplină şi să fiţi persoană de încredere. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inginer mecatronic 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Profesiunea de inginer mecatronic reprezintă 

denumirea unei ocupaţii destul de noi - o combinaţie între experienţa şi calificarea 
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din domeniul echipamentului electrotehnic, electronică, mecanică, hidraulică, 

computere, electro-tehnologie şi tehnologia mecanică. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să dezvolte, să producă, să 

asambleze, să regleze, să măsoare, să diagnosticheze şi să repare elemente, părţi, 

noduri, circuite, maşini şi sisteme din ansamblele producţiei mecatronice. 

Sistemele mecatronice sunt compuse din diferite purtătoare de energie şi controlate 

numeric, cel mai adesea prin sisteme distribuite. Aceste calităţi speciale permit 

inginerului mecatronic să comunice eficient şi să coopereze cu alţi specialişti din 

domeniile mecanică, electro-tehnologie, electronică, tehnologie automatizată şi alte 

domenii înrudite. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri şi fabrici 

precum şi în alte spaţii similare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ca şi alţi profesionişti din 

domeniul tehnic, inginerii mecatronici folosesc pe scară largă tehnologia 

computerizată. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi o gândire tehnică excelentă, 

creativitate, abilitatea de a urmări temeinic o problemă, să aveţi precizie în muncă 

şi bineînţeles să respectaţi cu stricteţe normele de sănătate şi protecţie a muncii. 

Capacitatea de a lucra în echipă iar uneori aceea de conducător completează 

cerinţele necesare unei astfel de ocupaţii, alături de comunicare, evitarea 

conflictelor şi altele. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inginer organizarea muncii (aparate electronice) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Un astfel de inginer stabileşte de câţi 

muncitori şi de cât timp este nevoie pentru fiecare procedură tehnologică dacă se 

utilizează un anumit echipament, o anumită maşină, instrument sau unealtă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să analizeze procedeele 

tehnologice în procesul de producţie a aparatelor electronice, să pregătească studii 

de folosire a timpului (să facă aşa zisa oglindă a muncii zilnice). Să analizeze şi să 

evalueze aceste studii de folosire a timpului şi, pe baza acestor analize să elaboreze 

norme de producţie sau să evalueze normele şi standardele de lucru existente, 

timpul şi personalul necesar pentru producţia de aparate electronice. Lucrătorii din 

atelierele de producţie şi cei din fabrică sunt plătiţi în funcţie de norme şi 

standarde. Să facă analize ale modului în care sunt aplicate normele de producţie 

definite, să analizeze calitatea producţiei (numărul de rebuturi). Să sugereze 

proceduri de lucru noi şi mai eficace pentru realizarea unei productivităţi mai mari 

şi pentru obţinerea unei calităţi mai bune în producţia de aparatură electronică. Să 

elaboreze proiecte complexe de organizare a muncii, să creeze seturi de norme şi 
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standarde complexe de forţă de muncă, timp şi personal administrativ necesar în 

producţia de aparatură electronică. Poate deţine funcţia de director cu organizarea 

şi normarea muncii. Cooperează cu ceilalţi tehnicieni responsabili de pregătirea şi 

planificarea procesului de producţie a aparaturii electronice; în majoritatea 

cazurilor cooperează cu tehnologi şi cu directorii de producţie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri sau încăperi 

similare sau direct în ateliere sau fabrici. În atelierele unde se produc elemente şi 

componente electronice mediul de lucru este curat, chiar steril, lucrându-se în 

echipament special. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite aparate de măsură, 

cronometre, computere, ceasuri, echipamente uzuale de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală medie profesională în 

domeniul electronicii (de exemplu, inginerie electrică cu specializare în curent de 

joasă tensiune) sau să aveţi studii superioare în electronică şi microelectronică. 

Trebuie să aveţi răbdare, să abordaţi munca cu precizie, să aveţi calităţi de 

organizator, să ştiţi să lucraţi sistematic, să aveţi cunoştinţe de matematică etc. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inginer proiectant de echipament electric 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Inginerul proiectant de echipament electric 

concepe şi proiectează diferite echipamente şi detalii electrotehnice ale unor părţi 

componente din proiecte mai mari. Acestea pot fi desene ale întregului produs finit 

(cum sunt echipamentele de producere a energiei electrice, maşini sau motoare 

electrice, echipament de control) sau numai ale unor părţi din acesta. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Proiectele se bazează pe calcule; noile proiecte 

de echipament sau părţi componente sunt implementate numai după verificări prin 

calcule la toţi parametrii, după determinarea materialelor corespunzătoare şi după 

verificarea regulamentelor şi standardelor de protecţie muncii în vigoare. Inginerul 

proiectant de aparatură electro-tehnică se consultă cu inginerii din cercetare şi 

dezvoltare, cu inginerul proiectant şef şi cu tehnologul de producţie. Colaborează 

cu personalul tehnic implicat în realizarea proiectului ca prototip. După testarea 

proiectului în funcţiune, inginerul face modificările necesare în schiţe. Apoi 

înmânează documentaţia celor care răspund de aplicarea ei în procesul de 

producţie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri şi spaţii 

aferente, inclusiv în unităţi de proiectare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se folosesc cel mai frecvent 

computere. Schiţele şi planurile se fac în sistem CAD (sistem asistat de calculator) 

iar imprimarea planurilor se face pe plotere computerizate. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studiile într-o şcoală tehnică cu 

profil electrotehnic sau să aveţi studii superioare, facultate sau universitate. 

Ocupaţia presupune cunoştinţe extrem de temeinice atât în ce priveşte gândirea 

logică, cât şi abilitatea de a rezolva probleme practice şi tehnice; aveţi nevoie de o 

bună viziune spaţială şi de creativitate tehnică. Independenţa gândirii, 

responsabilitatea, precizia şi răbdarea sunt elemente la fel de importante. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inginer proiectant de sisteme electrice şi energetice 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria înseamnă crearea de concepte şi 

planuri pentru sistemele electro-tehnice şi instalaţiile energetice. De regulă, acestea 

sunt instalaţiile pentru producţia şi distribuţia de energie electrică, pentru 

echipamente acţionate electric, pentru maşini unelte, alarme electrice şi sisteme de 

control, specificaţii pentru planuri şi echipament electric folosit în condiţii de 

operare dificile (praf, explozivi, umiditate, temperaturi înalte). 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: inginerul proiectant de sisteme 

electrice şi energetice cooperează în stabilirea ariei de cuprindere a unor proiecte 

mari de investiţii. Lucrează în echipă cu inginerii proiectanţi din domeniile 

analoge, cu inginerul şef de proiect, uneori şi cu investitorii. Eficienţa muncii lor 

este direct proporţională cu capacitatea de a obţine şi de a da la timp informaţii, cu 

eficienţa în aducerea la zi a bazei de date tehnice şi economice şi cu capacitatea de 

a-şi evalua creaţiile din domeniu. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În uzine electrice şi de 

producere a energiei, în special în birouri. Echipamentul electric ca atare este 

folosit totuşi în condiţii de operare destul de dificile (praf, substanţe explozive, 

umiditate, temperaturi înalte). 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatizată şi 

echipament uzual de birou şi de proiectare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Aveţi nevoie de studii superioare cu 

specializare în inginerie electrică sau o universitate tehnică, eventual un certificat 

de calificare în profil electro-tehnic de la o şcoală secundară sau de meserii. Este o 

profesie foarte solicitantă din punct de vedere intelectual. Trebuie să aveţi o 

gândire tehnică, imaginaţie spaţială şi creativitate tehnică. Sunt indispensabile 

aptitudinile de organizator şi de coordonator şi capacitatea de lucru în echipă. 

Importantă este şi independenţa de gândire, precizia, abilitatea de a vă concentra şi 

răbdarea. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Inginer şef de schimb 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Inginerul şef de schimb conduce procesul de 

generare a energiei dintr-o uzină electrică în perioada schimbului său. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să supravegheze, să 

coordoneze şi să stabilească activităţile muncitorilor din schimbul său, să rezolve 

problemele de urgenţă, să răspundă de funcţionarea efectivă a uzinei generatoare 

de energie, de regulile de sănătate şi protecţie a muncii, să acţioneze în calitate de 

director pe timpul schimbului doi şi trei. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? La uzine energetice. Se 

lucrează în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi alte tehnologicii 

informatizate, telefoane mobile, foi de pontaj şi documente similare. Panouri de 

control pentru uzina energetică. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat facultatea în domeniul 

ingineriei, să aveţi capacitatea să faceţi judecăţi rapide şi capacitate de reacţie 

rapidă. Această funcţie necesită o lungă experienţă în muncă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inginer telecomunicaţii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Inginerul de telecomunicaţii funcţionarea 

tehnică în cadrul sistemelor de telecomunicaţii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să supravegheze operaţiunile 

tehnologice din telecomunicaţii, să rezolve plângerile şi să planifice actualizarea şi 

dezvoltarea în continuare a sistemelor de telecomunicaţii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În medii de lucru care nu 

ridică probleme deosebite. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatizată şi alte 

echipamente de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul cu diplomă de 

bacalaureat, preferabil să aveţi studii superioare, o facultate de ingineri, aptitudini 

de organizator, să lucraţi sistematic şi să aveţi cunoştinţe de tehnologie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Inginer terasamente 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Inginerul de ecartament construieşte, 

întreţine şi repară şine de cale ferată. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: Obligaţiile includ: să lucreze, 

să regleze şi să repare maşinile şi echipamentul de construcţie, întreţinere şi 

reconstrucţie a şinelor de cale ferată. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În gări şi depouri, unde 

se lucrează în zgomot, praf şi mizerie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite instrumente tehnologice 

de îndepărtare a pământului, macarale pe şine şi alte tehnologii grele, precum şi 

unelte manuale de meşteşugar. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu, abilitatea de a 

reacţiona rapid şi cunoştinţe tehnice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inginer termotehnic şi de ventilaţie 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui inginer termotehnic este de a 

asambla, instala, regla şi repara echipamentul şi sistemele de încălzire. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să asambleze, să 

dezasambleze şi să repare instalaţiile de apă caldă şi conductele de abur - să 

asambleze pompele de la sistemele de circulaţie pentru apă caldă - să asambleze, 

dezasambleze şi să repare boilere casnice, panouri de încălzire şi radiatoare, 

inclusiv distribuţii complete de ţevi şi lucrări pregătitoare auxiliare - să efectueze 

lucrări la sistemele de încălzire inclusiv la echipamentul lor de reglare şi siguranţă 

– instalarea şi repararea sobelor cu gaz, sudarea unor piese pentru sisteme de 

încălzire centrală - instalaţii la sisteme de încălzire sub presiune, inclusiv reglarea 

şi punerea lor în funcţiune conform standardelor solicitate - boilere şi alte 

echipamente similare, care au comandă automată, sisteme de măsură şi elemente 

automate - acestea includ reglarea lor şi după punerea în funcţiune - dacă este 

necesar, lucrări de zidărie minore sau lucrări concrete asociate cu încălzirea. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În diferite locuri, clădiri, 

facilităţi publice şi clădiri nou construite. Locurile de muncă pot fi greu accesibile 

iar condiţiile de vreme schimbătoare şi contactul cu gaze, ambele sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? De regulă se folosesc unelte 

simple de meşteşugar cum sunt şurubelniţe, chei fixe, cleşti, aparate de măsurat 

gazul etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să fi trecut un examen de specialitate în domeniu pentru lucrul cu gazele, să aveţi 
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cunoştinţe tehnice, îndemânare manuală, reacţii rapide şi să fiţi o persoană de 

încredere. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inspector / controlor de calitate 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca implică monitorizarea conformităţii 

produselor cu cerinţele de calitate, asigurându-se că acestea îndeplinesc standardele 

de calitate şi siguranţă. Aceşti inspectori lucrează într-o gamă largă de societăţi şi 

ramuri industriale. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să inspecteze materiile prime, 

produsele semifinite şi alte componente precum şi documentele care le însoţesc, să 

întocmească certificate de calitate, să ia hotărâri cu privire la folosirea lor, să 

rezolve plângerile despre calitate, să constituie standarde şi proceduri interne, să 

organizeze efectuarea verificărilor / inspecţiilor pe parcursul fabricaţiei, al operării 

sau al altor proceduri, să ia decizii de reparare sau să dea la rebut anumite produse 

sau materiale, să respingă sau să oprească livrarea de produse care nu îndeplinesc 

standardele, să monitorizeze calitatea producţiei şi să sugereze măsuri de remediere 

pentru a se obţine nivelul de calitate dorit, să planifice inspecţii de control al 

calităţii, să emită documentaţia de calitate şi alte certificate cu privire la rezultatele 

inspecţiei, să ţină dosare cu privire la controlul de calitate şi să rezolve plângerile 

cu privire la calitatea produsului. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei în birouri unde mediul de lucru este relativ confortabil. Totuşi, se fac şi 

vizite în zonele de producţie din când în când, iar condiţiile de lucru pot fi 

variabile, în funcţie de procesul de producţie existent - în unele cazuri acestea pot 

fi mai neplăcute decât altele. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În principal se lucrează cu 

echipamente de calcul şi de măsurare corespunzătoare aspectelor de control al 

calităţii. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat cel puţin liceul sau studii medii 

cu profil de control al calităţii în domeniul respectiv, să daţi dovadă de 

consecvenţă, acurateţe, o judecată bună, abilităţi de organizator şi de învăţare 

rapidă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Inspector / responsabil cu paza contra incendiilor 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Responsabilul cu paza contra incendiilor se 

ocupă de prevenirea incendiilor într-o organizaţie. Este cunoscut şi sub denumirea 

de tehnician responsabil cu paza contra incendiilor. La un nivel mai înalt, acesta 

poate fi chiar inspectorul responsabil cu paza contra incendiilor, în special în 

organizaţii unde pericolul de incendii este foarte crescut. În acest caz, obligaţiile 

includ examinarea cauzelor care ar putea duce la izbucniri de incendii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să urmărească respectarea 

reglementărilor privind paza contra incendiilor şi să elaboreze regulamente interne 

de prevenire a incendiilor. Să propună schimbări în procesele tehnologice în 

vederea prevenirii incendiilor. Să organizeze instruirea cu privire la prevenirea 

incendiilor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Atât în cadrul clădirilor 

cu birouri, cât şi în fabrici şi ateliere, depozite şi alte clădiri de acest fel din cadrul 

organizaţiei. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia computerizată şi alte 

echipamente de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul cu diplomă de 

bacalaureat, să aveţi aptitudini tehnologice şi să abordaţi sistematic munca 

respectivă. Calificarea pentru inspector responsabil cu paza contra incendiilor se 

obţine în baza unor teste oficiale în urma cărora se emite un certificat. Această 

calificare poate fi solicitată şi în cazul în care urmaţi un liceu de specialitate în 

domeniu. Cei care urmează o facultate în domeniu pot obţine diplomă în 

specializarea paza contra incendiilor. Munca unui inspector responsabil cu paza 

contra incendiilor necesită ca persoana să dea dovadă de inteligenţă, spirit de 

observaţie, de evaluare a situaţiei. Acesta trebuie să aibă o gândire tehnică şi 

aptitudini de organizator, lucruri indispensabile pentru un inspector. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inspector comercial / măsuri şi greutăţi 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Inspectorul comercial / inspectorul 

responsabil cu măsurile şi greutăţile examinează locurile unde se desfăşoară 

activitatea comercială pentru a se asigura de utilizarea corectă a măsurilor şi 

greutăţilor la lucru şi monitorizează aplicarea reglementărilor de preţuri sau de 

cântărire, referind cazurile importante funcţionarilor superiori şi directorilor 

guvernamentali. În anumite împrejurări, pot fi împuterniciţi să recurgă la acţiuni în 

justiţie. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să examineze locurile unde se 

face comerţ pentru a se asigura de folosirea măsurilor şi greutăţilor corecte la 

lucru; monitorizează respectarea regulamentelor de preţurilor; monitorizează 

descrierea bunurilor şi produselor şi se asigură că descrierile corespund cu 

produsele, se ocupă în general de probleme privind protecţia consumatorilor în 

general. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În general în birouri sau 

spaţii similare, însă inspectorii comerciali merg frecvent pe teren, la magazine şi în 

alte locuri unde se face comerţ, pentru verificări şi investigaţii cu privire la 

reclamaţii. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatizată, telefon, 

fax, eventual alt echipament de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate, să aveţi răbdare, să 

puteţi comunica uşor cu oamenii, să aveţi abilitatea de a vă exercita autoritatea şi 

de a câştiga respectul oamenilor. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inspector de construcţii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Inspectorul de construcţii monitorizează şi 

controlează procedeele tehnologice şi parametrii tehnici ale procesului de 

construcţie. Verifică dacă clădirea se construieşte în conformitate cu documentaţia 

din proiect şi cu condiţiile definite în autorizaţiile de construcţie şi dacă sunt 

respectate normele de protecţie a muncii şi sănătate pentru lucrătorii angajaţi la 

ridicarea clădirii. Verifică dacă în procesul de ridicare a clădirii sunt ameninţate 

condiţiile de mediu şi de interesele publice. Poate fi angajat de o companie de 

construcţie, de administraţia de stat, dar poate lucra şi ca liber profesionist. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să monitorizeze procesul de 

ridicare al clădirii; să monitorizeze calitatea şi cantitatea de muncă depusă şi dacă 

este în conformitate cu documentaţia din proiect, cu autorizaţia de construcţie, cu 

normele şi contractele tehnice; să menţină contactul cu maistrul de echipă, cu sub-

contractorii; să negocieze şi să se consulte cu ceilalţi parteneri şi instituţii implicate 

în construcţie; să noteze în jurnalul clădirii stadiul construcţiei şi progresul 

înregistrat. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În interior şi în exterior - 

condiţiile pot fi diferite, de la condiţii de vreme schimbătoare la şantiere unde se 

lucrează în praf, în căldură, frig sau umiditate etc. Inspectorul de clădiri se 

deplasează de la un teren la altul, face inspecţii la înălţime şi se poate deplasa pe 

mai multe şantiere în aceeaşi zi. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Automobil, echipament de birou, 

telefon, telefon mobil, calculator, laptop, calendar, jurnal zilnic, diferite 

instrumente de măsură - metru topografic, benzi, nivela cu apă etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat cel puţin o şcoală tehnică de 

construcţii sau liceul cu profil în construcţii. Uneori este necesară trecerea unui 

examen organizat de camera pentru inspectorii de construcţii. 

Inspectorul de clădiri trebuie să aibă o condiţie fizică bună, să aibă agilitate şi 

abilitate, să aibă cunoştinţe tehnice şi să aibă viziune în spaţiu. Să fie independent, 

să poată lua singur decizii, să fie responsabil, corect, comunicativ, să aibă calităţi 

de organizator, să fie prompt în rezolvarea problemelor, să aibă capacitatea de a se 

concentra la locul de muncă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inspector de protecţia mediului / inspector de mediu 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Obligaţia unui inspector pentru protecţia 

mediului este aceea de a monitoriza starea mediului şi de a găsi modalităţi de 

îmbunătăţire a acesteia. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: - să monitorizeze starea şi 

dezvoltarea mediului înconjurător în anumite locaţii - să stabilească şi să 

organizeze protecţia mediului înconjurător - să se asigure că reglementările de 

protecţie a mediului şi a resurselor naturale sunt respectate - să facă inspecţii pe 

teren şi să emită documentaţia corespunzătoare acolo unde este necesar - să 

supravegheze companiile cu privire la impactul negativ al acestora asupra mediului 

înconjurător - să sugereze soluţiile posibile la problemele de mediu, impunând 

amenzi şi chiar informând organele de poliţie - să pună la dispoziţia companiilor 

informaţii despre limitele pe care acestea trebuie să le respecte cu privire la 

protecţia mediul înconjurător - să facă inspecţii şi să monitorizeze starea mediului, 

el însuşi sau să angajeze firme specializate pentru aceste sarcini - să întocmească 

liniile directoare pentru protecţia şi folosirea mediului înconjurător - să impună 

respectarea intereselor de protecţie a mediului în folosirea terenului şi în 

procedurile de planificare, şi acolo unde au loc intervenţii importante ale omului 

asupra mediului şi asupra anumitor peisaje - să administreze zonele declarate 

protejate, parcurile naturale şi peşterile - să corespondeze şi să negocieze cu 

diferite instituţii şi firme, înregistrând documentele necesare şi să îndeplinească şi 

alte obligaţii administrative. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară 

parţial în aer liber, unde condiţiile de vreme sunt schimbătoare, şi parţial în birouri. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se foloseşte cel mai des 

tehnologia computerizată, telefonul, faxul, diferite echipamente de măsurare 

precum şi exprimarea verbală liberă. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate sau facultate cu 

specializarea în protecţia mediului sau orice altă formă de învăţământ superior 

similară sau o şcoală secundară.  

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inspector echipament de telecomunicaţii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Inspectorul de echipament de telecomunicaţii 

controlează parametrii tehnici şi operativi de la echipamentul de telecomunicaţii 

din departamentul repartizat lui. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să inspecteze şi să testeze 

modul de operare al echipamentului de telecomunicaţii. Să lucreze cu sisteme de 

testare computerizată şi să facă teste la liniile şi echipamentul de telecomunicaţii 

ale clientului. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Într-un mediu de lucru 

care nu prezintă aspecte neplăcute. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere, echipament de birou, 

echipament de măsurare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, sau studiile universitare, 

să fiţi capabil să judecaţi rapid şi să lucraţi sistematic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inspector echipament electric 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Inspectorul de echipament electric verifică 

starea tehnică a echipamentelor şi aparatelor electrice. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să lucreze în domeniul 

electric, să inspecteze circuitele şi sistemele de distribuţie, să verifice senzorii, 

regulatorii şi sistemele de protecţie electrice, sistemele de alarmă contra 

incendiilor, sistemele de securitate de pe aeroporturi etc. Inspectorul de obicei este 

specializat pe diferite tipuri de echipamente şi aparate electrice. Obligaţiile acestuia 

includ: să inspecteze starea tehnică a aparaturii şi echipamentelor, să facă controale 

şi analize conform normelor tehnice, reglementărilor de protecţie şi altor exigenţe 

tehnice, să ţină evidenţa şi să emită certificate oficiale pentru echipamentele 
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inspectate, să completeze documentaţia pentru organizaţii, să coordoneze şi să 

organizeze activităţi de inspecţie în respectivele organizaţii (acestea se referă 

numai la inspectorul şef). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere, fabrici şi 

clădiri de tot felul, în funcţie de specializare şi organizarea muncii de inspector sau 

la domiciliul clientului şi la locul unde se solicită inspecţie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În principal aparate de măsură, 

scanare, testare şi diagnosticare şi instrumente de control, instrumente manuale, 

echipamente de birou şi computere. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul în domeniul electric, să fi 

promovat un examen de inspectori, să aveţi cunoştinţe tehnice, precizie şi să fiţi o 

persoană de încredere. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inspector în industria de gaze 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Inspectorul din industria de gaze verifică 

starea tehnică a aparaturii şi echipamentului de gaze, precum şi presiunea gazelor 

în acestea. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Inspectorul se specializează adesea într-un 

anumit tip de dispozitiv sau echipament. Obligaţiile includ: să inspecteze starea 

tehnică a aparatelor şi echipamentelor; să facă controale şi analize în conformitate 

cu normele tehnice, reglementările de siguranţă şi cerinţele tehnice, să ţină 

evidenţe şi să emită certificate oficiale pentru echipamentele inspectate, să asigure 

documentaţia solicitată de organizaţii, coordonarea şi organizarea de activităţi de 

inspecţie în respectivele organizaţii (acestea se referă numai la inspectorul şef). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere, fabrici şi 

clădiri de tot felul, în funcţie de specializarea inspectorului, sau la domiciliul 

clienţilor la solicitarea acestora. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În principal aparate de măsură, 

scanare, testare şi diagnosticare şi instrumente manuale, echipamente de birou şi 

computere. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii secundare în domeniul 

gazelor, să fi promovat un examen de inspector, să aveţi cunoştinţe tehnice, 

precizie şi să fiţi o persoană de încredere. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Inspector maşini si echipamente 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Inspectorul de maşini se ocupă cu inspecţia 

stării tehnice a maşinilor şi echipamentelor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să inspecteze maşinile şi 

echipamentele folosite în industria constructoare de maşini, să facă inspecţii la 

macarale, echipamente de ridicat, echipamente hidraulice etc., la fierăstraie 

electrice şi la alte maşini şi echipamente, de regulă cu măsuri suplimentare de 

protecţie a muncii. Inspectorul este specializat adesea pe diferite tipuri şi 

dimensiuni de maşini şi echipamente. Trebuie să inspecteze condiţiile tehnice ale 

maşinilor şi echipamentelor, să facă controale şi analize în conformitate cu normele 

tehnice, reglementările şi regulile de siguranţă, să ţină evidenţa şi să emită 

certificate pentru echipamentele inspectate, să asigure documentaţia de inspecţie 

pentru organizaţii, să coordoneze şi să organizeze inspecţii la organizaţii (acestea 

se referă numai la inspectorul şef). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere, fabrici şi 

clădiri de tot felul, în funcţie de specializare şi organizarea muncii inspectorului 

sau la domiciliul clientului la solicitarea acestuia. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În principal aparate de măsură, 

scanare, testare şi diagnosticare şi instrumente manuale, echipamente uzuale de 

birou şi computere. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii medii în domeniul 

construcţiilor de maşini, să fi promovat examenul de inspector şi să aveţi 

cunoştinţe tehnice, precizie şi să fiţi o persoană de încredere. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inspector protecţia muncii şi calitate 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Aceşti inspectori inspectează, în numele 

guvernului sau al întreprinderilor industriale, locurile de muncă din punctul de 

vedere al protecţiei muncii, al siguranţei proceselor de producţie, sau a bunurilor 

produse, folosite sau vândute şi verifică respectarea regulilor de protecţie a 

sănătăţii şi mediului înconjurător şi a standardelor şi specificaţiilor de calitate ale 

producătorului. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să-i îndrume pe reprezentanţii 

muncitorilor şi angajatorilor cu privire la implementarea reglementărilor şi 

regulilor guvernamentale referitoare la siguranţa ocupaţională şi a mediului de 

muncă; să inspecteze locurile de muncă pentru a vedea dacă sunt respectate 

reglementările, regulile şi standardele referitoare la mediul de muncă, maşini şi 
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echipamente; să inspecteze produsele finite sau părţile componente pentru a vedea 

dacă sunt în conformitate cu specificaţiile şi standardele fabricantului. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În general în birouri, 

încăperi similare sau fabrici. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatizată, telefon, 

fax şi eventual şi alt echipament de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate şi să aveţi abilitate 

pentru comunicarea cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Inspector şcolar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Inspectorul şcolar monitorizează calitatea 

programelor şcolare şi a celor din institutele de educaţie. Monitorizează calitatea 

managementului şi organizarea în şcoli, verifică eficacitatea măsurilor adoptate de 

inspectoratul general al educaţiei şi de autorităţile administraţiei publice. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă inspecţii la orele de 

curs, să participe la teste de cunoştinţe ale elevilor, să analizeze activitatea 

acestora, să ia parte la examenele de sfârşit de an şi de absolvire. Să participe la 

discuţii şi interviuri cu directorii şi profesorii, să ia parte la şedinţele personalului 

didactic şi ale corpului de îndrumători din şcoli. Să investigheze şi să rezolve 

plângerile. Să monitorizeze respectarea standardelor şi reglementărilor juridice, 

educaţionale, de sănătate şi protecţie a muncii. Să informeze organele de conducere 

despre constatările inspecţiilor. Să dea instrucţiuni şi recomandări directorilor de 

şcoli şi licee în vederea eliminării punctelor slabe. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Ocupaţia aceasta implică 

deplasări frecvente. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Evidenţe şcolare, materiale şi 

teste din domeniul educaţiei, cărţi, materiale scrise, tehnologie informatică şi de 

comunicaţie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate cu profil pedagogic. 

În unele ţări, inspectorii sunt recrutaţi din cadrul profesorilor cu experienţă. 

Meseria implică rezistenţă la stres, aptitudini de comunicare cu străinii, abilitatea 

de a lua decizii rapide, de a vă exercita autoritatea în raport cu alţi oameni şi să 

aveţi un comportament de persoană de încredere. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Inspector vagoane de cale ferată 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Inspectorul de vagoane de pe calea ferată 

examinează vagoanele şi repară defecţiunile identificate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă inspecţii tehnice la 

vagoane, să repare defecţiunile găsite. Să verifice funcţionarea frânelor, să 

hotărască dacă trenul este apt pentru a pleca în călătorie în condiţii de siguranţă. 

Acesta poate însoţi trenurile în timpul călătoriilor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În gări şi depouri. Se 

lucrează în zgomot, praf şi murdărie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte manuale şi tehnologie de 

măsurare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu şi cunoştinţe de 

tehnologie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Instalator 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui instalator constă în pregătirea, 

turnarea, testarea, repararea şi reconstruirea sistemelor de ţevi (de apă şi de gaze) 

precum şi a sistemelor de scurgere şi a altor echipamente, care au legătură cu 

aceste sisteme (cum sunt de exemplu racorduri, valve, căzi de baie, vase toaletă, 

dispozitive cu gaz etc.) 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ în special: să taie, să îndoaie şi 

să sudeze ţevile, să taie capetele acestora, mă dea găuri pentru ţevile care trec prin 

pereţi, să instaleze, să înlocuiască şi să repare ţevăria, îmbinările şi garniturile 

acestora (de exemplu, racorduri, valve, căzi de baie, vase de toaletă, instalaţii de 

gaz etc.) în locuinţe şi în alte clădiri, să instaleze şi să regleze instalaţiile de gaz, să 

repare şi să întreţină aceste instalaţii, să verifice presiunea şi scurgerile de gaze prin 

metode de testare specifice, să instaleze, să repare şi să întreţină sistemele şi 

echipamentele de service de la uzinele şi laboratoarele chimice etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca de desfăşoară de 

obicei în interiorul sau în exteriorul clădirilor şi al şantierelor de construcţii, în 

locuinţe, uzine, ateliere şi laboratoare, unde sunt condiţii neplăcute, cum ar fi 

murdărie, grăsimi, obiecte la care este greu de ajuns şi uneori condiţii schimbătoare 

de vreme. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipamentele uzuale sunt scule 

de instalaţie şi alte echipamente de sudură (menghine, chei de piuliţe / buloane, 

instrumente de tăiat ţevi, fierăstraie), baroase, ustensile de măsurare a presiunii. 
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Aveţi nevoie de asemenea de dexteritate manuală. Metalele sunt materialele cu 

care se lucrează în general, înlocuite din ce în ce mai des de plastic. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu, de dexteritate manuală, de imaginaţie tehnică, de viziune în spaţiu, de 

încredere şi acurateţe. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Instalator / controlor coroziune 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Instalatorul de control al coroziunii 

instalează, întreţine şi repară echipamentul pentru protecţia împotriva coroziunii de 

pe conductele de gaz. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să instaleze şi să inspecteze 

staţii şi echipamente folosite pentru a diminua coroziunea datorată descărcării de 

electricitate statică între conductele de gaz şi pământ. Măsoară curentul electric 

prezent în pământ pentru a identifica aria cu probleme. Instalează materiale 

izolante la îmbinarea conductelor pentru a izola secţiuni ale conductei. Testează 

rectificatoarele pentru a depista dacă funcţionează şi le înlocuieşte acolo unde este 

necesar. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În locul unde sunt 

instalate conducte de gaze. Condiţiile de vreme schimbătoare, murdărie şi perioade 

lungi de deplasări, toate sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte manuale de meşteşugar şi 

alte echipamente. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Pentru a reuşi în această meserie aveţi nevoie 

de un curs de calificare în domeniu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Instalator / mecanic electrician 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca instalatorului este de a instala 

echipament electric, de a pune echipamentul în funcţiune, de a-l testa şi a 

recondiţiona sistemele de distribuţie cu energie - exemplu reţele şi instalaţii de 

conectare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: selectarea şi aprovizionarea cu 

materiale necesare şi echipamente electrice, inclusiv inspectarea lor, în special în 

clădiri, fabrici, facilităţi civile sau clădiri şi structuri agricole - construirea de 
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sisteme de iluminat public şi stradal; linii de tensiune, a centre de furnizare a 

energiei, a lumini de semnalizare pentru circulaţie şi a marcajelor luminoase, 

instalaţiile din uzinele electrice, staţiile de transformare, staţiile de comutare şi de 

alimentare, precum şi alte echipamente - instalarea sistemelor de cablu pentru 

tensiune înaltă şi foarte înaltă, controloarele cu şi fără contact, alarmele şi unităţile 

de măsură cu seturile de echipament la instalaţiile externe, să administreze şi să 

facă teste şi măsurători, şi să întreţină instrumentele folosite. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

mod normal la şantierele de construcţii pentru clădiri de tot felul. Veţi lucra adesea 

cu obiecte şi locuri greu de accesat iar munca poate solicita lucrul peste program şi 

în condiţii de vreme schimbătoare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? De obicei se folosesc instrumente 

electrice, de testare, de sudură, de pliere, precum şi şurubelniţe. Aveţi nevoie, 

bineînţeles de dexteritate manuală. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? De formare profesională în domeniu, 

dexteritate manuală, condiţie fizică bună, imaginaţie tehnică şi abilitate de 

concentrare la locul de muncă, de răbdare şi acurateţe. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Daltonismul poate fi uneori o problemă în cazul codării colorate a 

cablurilor. 

 

 

Instalator antene 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Instalatorul de antene instalează, repară şi 

înlocuieşte antenele de televiziune sau radio, antenele de satelit şi alte sisteme de 

comunicaţii situate pe orice fel de clădiri. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să instaleze, să repare şi să 

înlocuiască catargele aeriene, sistemele de antenă de transmitere şi primire şi 

antenele de satelit, să testeze puterea semnalului şi să găsească poziţia optimă 

pentru instalarea antenelor etc., apoi s-o fixeze şi s-o asigure şi s-o conecteze prin 

cablu la prizele interne din interiorul clădirii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară atât 

în interiorul, cât şi în exteriorul clădirii, în aer liber, se lucrează cu mâinile în sus şi 

de obicei la înălţimi mari, în condiţii de vreme schimbătoare şi adesea în afara 

orelor obişnuite de program. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte manuale de meşteşugar, 

scări mobile, instrumente de măsură şi alte echipamente adecvate. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi cunoştinţe tehnice, abilitatea de a reacţiona rapid şi dexteritate manuală. 

Nu trebuie să vă fie frică de lucrul la înălţime. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Instalator cabluri de telecomunicaţie 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Instalatorul de cabluri de telecomunicaţie 

instalează, conectează şi repară cablurile de telecomunicaţie. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să inspecteze şi să testeze 

liniile pentru depistarea defecţiunilor; să îmbine şi să repare diferitele cabluri 

folosite la telefoane şi alte mijloace de comunicaţie, să verifice presiunea şi 

protecţia cablurilor împotriva coroziunii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

cea mai mare parte în aer liber unde condiţiile de vreme sunt extrem de 

schimbătoare. Instalatorii pot lucra şi la înălţimi mari sau în spaţii strâmte şi pot 

lucra peste orele normale de program. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte manuale de meşteşugar, 

instrumente de măsurat şi alte accesorii speciale. Pot folosi de asemenea maşini de 

excavat şi alte echipamente grele pentru a săpa tranşee pentru tragerea cablurilor. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu, să aveţi cunoştinţe tehnice şi abilitatea de a reacţiona rapid precum şi 

dexteritate manuală. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Instalator de ţevi 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Instalatorul de ţevi produce, instalează şi 

repară părţi din ţevi şi ansamble de ţevi. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: Producerea de părţi de ţevi cu 

accesoriile lor din tablă subţire sau groasă, din foi de tablă şi din materiale 

nemetalice, manual sau cu maşina de tăiat, forjat, răcire la cald, sudură, îmbinare, 

finisare, să facă inserţii, să producă ţevi în spirală şi să facă diverse forme, să facă 

îmbinări pentru ţevi cu diametru mare sau formă neregulată, să asambleze 

sistemele de ţevi conform planurilor, sau uneori fără a avea desene complete, după 

model sau în conformitate cu situaţia din şantier, să fabrice vase de presiune şi 

rezervoare, instalarea unor sistemele de ţevi mari pentru mori de zahăr, containere 

de bere, fabrici de gaz şi cărbune, fabrici de ciment, rafinării de ulei etc. Se 

lucrează frecvent în locuri greu accesibile şi fără documentaţia necesară. 

Instalatorul face şi teste de presiune în ţevi. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

ateliere unde de obicei se lucrează în praf şi murdărie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se folosesc maşini de tăiat metal, 

de sudură, de îmbinare, maşini de polizat, de topit, şi aparaturi pentru măsurarea 

presiunii. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală tehnică în domeniu, să 

aveţi condiţie fizică bună, dexteritate manuală şi o viziune tehnică. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Instalator de ţevi 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Instalatorul de ţevi fabrică, instalează, repară 

şi reconstruieşte ţevi de orice fel. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să asambleze, să repare, să 

fabrice secţiuni de ţeavă din metale groase sau subţiri, din plastic sau din sticlă etc. 

- să asambleze şi să dezasambleze supape, bride, îmbinări extensibile, separatoare 

şi vase - să îmbine ţevile cu ajutorul şuruburilor, al aparatului de sudură, lipiturilor 

etc. ţevile de pe şantierele de construcţie - să asambleze tubulaturile şi să 

supravegheze instalarea acestora – acestea pot fi ţevi destinate transportului de apă, 

abur, substanţe chimice sau combustibil etc. în cadrul proceselor de răcire, 

încălzire, lubrifiere sau a altor procese. Instalatorii asamblează şi conducte de 

suprafaţă – de exemplu, pentru transportul petrolului sau gazelor – şi efectuează 

teste ale sistemului. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere unde se 

asamblează părţi de conductă precum şi în fabrici şi în alte locuri de asamblat ţevi 

şi în locuri unde se instalează conducta în întregime şi se dă în funcţiune; se 

lucrează şi în aer liber. Se lucrează în murdărie, zgomot şi uneori în spaţii 

restrânse, cu expunere la substanţe chimice, temperaturi înalte şi condiţii de vreme 

schimbătoare, în cazul desfăşurării muncii în aer liber. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Chei fixe, maşini de filetat, 

maşini de sudură, pistoale de sudură, maşini de îndoit, strunguri, perforatoare, 

maşini de ridicat. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi condiţie fizică foarte bună, să fiţi practic, să aveţi interes spre lucrări 

tehnice şi să aveţi viziune spaţială. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Instalator de ţevi pentru furnizarea de gaze 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca constă în asamblarea, instalarea, 

administrarea, repararea şi testarea sistemelor de alimentare cu gaze şi a 

echipamentului aferent. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească materialul 

pentru ţevi (inclusiv să taie ţevi, să pilească tăieturile, să le îndoaie etc.), să le 

asambleze, să le sudeze şi să le instaleze în secţiunile destinate ţevilor - să 

asambleze şi să instaleze ţevi de gaz, ţevi adiacente la case, valve şi contoare de 

gaz principale, să asambleze şi să instaleze ţevi de gaz şi echipament în unităţile 

industriale, să asambleze şi să instaleze staţii care distribuie gaz, să facă teste de 

scurgeri şi presiune în ţevi şi în echipamentul de gaz în conformitate cu standardele 

în vigoare, să repare şi să întreţină ţevile şi echipamentul de gaz, să remedieze 

defectele la ţevile în funcţiune prin ocoliri şi înlocuiri pentru a asigura funcţionarea 

neîntreruptă, să asambleze, să instaleze, să repare şi să întreţină sistemele complexe 

de ţevi de joasă şi înaltă presiune, să asigure asistenţă în caz de urgenţă pentru 

sistemele de conducte de gaz, să opereze sistemele de control, să întreţină şi să 

asigure service-ul echipamentului uzinei de distribuţie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară pe 

străzile din oraşe, în clădiri, în diferite uzine şi în case nou construite, unde accesul 

poate fi îngreunat, unde există condiţii de vreme schimbătoare, şi bineînţeles, unde 

contactul cu gazul este de aşteptat. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Principalele instrumente sunt cele 

folosite de un instalator, cum sunt şurubelniţe, cleşti, pile, sisteme de măsurare 

presiune etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu, să aveţi un certificat de instalator de gaze, să aveţi cunoştinţe tehnice, să 

fiţi priceput la lucrul cu mâinile, să aveţi reacţii rapide şi să fiţi o persoană de 

încredere. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Instalator instrumente din sticlă (ştiinţifice şi industriale) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Instalatorul de instrumente din sticlă fixează 

şi asamblează ţevi şi instrumente din sticlă inclusiv echipament industrial complex 

cum sunt coloanele de filtrare etc. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să producă anumite părţi ale 

acestor ansamble, cum sunt piese de conectare, suporturi, panouri suspendate etc. 

Să facă teste de presiune. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În laboratoare, în ateliere 

chimice şi altfel de ateliere. În munca lor, aceştia vin în contact cu anumite 

substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte şi dispozitive de strângere. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi dexteritate manuală şi cunoştinţe tehnice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Instalator maşină rotativă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Instalatorul de maşină rotativă este 

muncitorul care lucrează la instalarea, fixarea, conectarea şi repararea diferitelor 

piese dintr-o maşină rotativă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să lucreze motoare cu aburi, la 

compresor, la turbinele de apă şi abur, la pompe etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În fabrici, uzine electrice, 

în aer liber unde expunerea la zgomot, mizerie şi uneori lungi perioade de 

deplasări, este inevitabilă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte manuale de meşteşugar, 

instrumente de prindere, cricuri, şlefuitoare şi maşini de tăiat cu flacără. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi cunoştinţe tehnice şi dexteritate manuală. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Instalator stâlpi de telecomunicaţie 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Instalatorul de stâlpi de telecomunicaţie 

instalează reţeaua telefonică şi structurile acesteia. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să excaveze şi să facă fundaţii 

pentru stâlpii de telefon şi pentru turnurile de control, să fixeze şi să conecteze 

cabluri, întrerupătoare şi alte echipamente şi să le împământeze. Instalatorii urcă pe 

stâlpi şi lucrează cu mâinile în sus pe stâlpi, scări şi alte structuri. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se prestează în 

mare parte în aer liber, la înălţimi mari şi în afara orelor obişnuite de program. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte manuale de meşteşugar şi 

instrumente de măsură. Acestea includ şi echipament greu de excavat şi alte 

maşinării. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi cunoştinţe tehnice, abilitatea de a reacţiona rapid şi să aveţi dexteritate 

manuală. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Instructor / antrenor 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Sarcina unui antrenor este de a antrena 

sportivii în anumite sporturi. De obicei, antrenorii sunt foşti sportivi care după ce s-

au retras din sport devin antrenori. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să planifice şi să organizeze 

pregătirea sportivilor - să predea anumite tehnici de bază pentru sportul în cauză, 

dezvoltând abilitatea sportivilor pentru a le creşte performanţele - să facă analiza 

performanţelor individuale ale sportivilor şi ale echipelor sportive şi să participe la 

antrenarea acestora - să motiveze sportivii pentru competiţia finală - să 

selecţioneze sportivi pentru anumite competiţii, întruniri sportive, meciuri şi alte 

evenimente de acest gen - să dea sfaturi participanţilor la competiţiile sportive - să 

raporteze conducătorilor şi directorilor de club performanţele obţinute, eventual să 

reprezinte sportivii în public - să caute noi talente - să coopereze cu medici şi cu 

psihologi. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Activitatea se desfăşoară 

pe toate stadioanele sportive de diferite tipuri - în săli de gimnastică, în săli 

acoperite, pe stadioane în aer liber, în ştranduri, piscine, pe piste, pe pârtii de schi 

etc. Absenţa îndelungată de acasă şi condiţiile de vreme schimbătoare, ambele sunt 

inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumentele şi echipamentul 

folosit în sportul respectiv, simulatoare de exerciţiu, cronometre şi aparate de 

măsură, aparate de înregistrat video pentru analizarea meciurilor şi a 

performanţelor obţinute. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii superioare în specializarea 

educaţie fizică şi sport sau să fi terminat cursuri de acest gen - există numeroase 

clase de antrenori iar unul dintre criteriile de clasificare a acestora este gradul de 

profesionalism pe care îl au în momentul angajării lor ca antrenori. Antrenorii 

trebuie să aibă suficientă autoritate, trebuie să fie capabili să comunice cu oamenii, 

în special cu cei tineri, trebuie să aibă talent organizatoric, abilitatea de a lua 

deciziile rapid, să aibă condiţie bună fizică şi bineînţeles, o bună experienţă în 

sportul pe care-l antrenează. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Instructor conducere auto 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Instructorul de conducere auto predă teoria 

conducerii şi cunoştinţe de întreţinere a maşinii alături de cursuri de conducere 

practică. Aceştia predau regulile şi reglementările cu privire la traficul rutier 

("codul rutier"), precum şi la alte feluri de vehicule (tramvaie, trenuri etc., în 

conformitate cu mijlocul de transport în cauză). 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să predea cursuri cu privire la 

regulile şi reglementările care guvernează traficul rutier (tramvaie sau alte mijloace 

de transport) - să predea cursuri despre construcţia şi funcţionarea vehiculelor şi a 

părţilor lor componente - să predea metode de conducere - să dea lecţii de 

conducere pe simulatoare de conducere, în cazul maşinilor, uneori chiar pe poligon 

- să dea lecţii de conducere în diferite condiţii de trafic (suburbii, oraşe mari, 

drumuri cu viraje, semafoare, intrarea şi ieşirea de pe benzile de circulaţie, treceri 

la nivel etc.) – pregătirea pentru situaţii speciale: pornirea din pantă, parcarea 

maşinii etc. să asigure siguranţa elevilor pe perioada curselor de învăţare - să 

predea şi să facă demonstraţii practice de întreţinere de bază cu elevul – să-i înscrie 

pe elevi la examene, să participe cu aceştia pe perioada testelor de conducere - în 

cazul autoturismelor, câteva curse de antrenament pentru cei care au deja carnet de 

conducere dar nu au condus de mult timp şi doresc să-şi recâştige dexteritatea la 

conducere. Unii instructori sunt specializaţi în lecţii practice de conducere, alţii 

predau numai cursuri teoretice. 

[Aceste responsabilităţi şi activităţi pot fi diferite de la o ţară la alta, în funcţie de 

regulamentele naţionale]. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se face de obicei 

în sălile de clasă din cadrul şcolilor de şoferi, pe poligoane şi bineînţeles pe 

drumurile publice sau pe şinele de tramvai. Se lucrează în stres, pe lângă condiţiile 

de trafic, care sunt dificile chiar pentru şoferii experimentaţi. Pe perioada 

instrucţiei practice în ce priveşte conducerea, se lucrează în aer liber şi în afara 

orelor obişnuite de program. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Autoturismul care de obicei este 

folosit pentru orele de conducere, simulatoare cu programe de condus sau de trafic, 

machete etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat cel puţin o şcoală profesională, 

să posedaţi carnet de conducere şi un curs de calificare pentru predarea orelor de 

conducere pe vehiculul respectiv, să aveţi putere de concentrare, reacţii rapide, să 

fiţi o persoană de încredere şi să aveţi abilitatea de a preda cursuri oamenilor. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Instructor de zbor 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Instructorul de zbor antrenează piloţii în 

devenire şi alţi solicitanţi care fac parte din echipajul de zbor - ingineri de trafic 

aerian, navigatori, operatori radio, care au terminat o facultate de specialitate şi 

sunt angajaţi de companii de zbor, de unităţi civile sau de stat din cadrul aviaţiei. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să predea lecţii de zbor, să 

facă antrenamente practice şi testări cu echipajul - să elaboreze şi să predea cursul 

de formare - să testeze nivelul capacităţilor de pilotare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În cabine de zbor, în 

centre de antrenament, în clase şi aule pentru instrucţia premergătoare zborului. Pe 

perioada zborului se lucrează în zgomot puternic, vibraţii şi corpul este supus unor 

presiuni diferite din cauza acceleraţiei şi a deceleraţiei. Zborurile sunt efectuate 

ziua şi noaptea, indiferent de sezon sau de vreme. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Avioane speciale cu sistemele 

duale de control al zborului şi loc pentru instructor, aparaturi speciale pentru 

instruire - simulatoare etc., aparate de comunicaţie cu elevul pe timpul zborului, 

diferite documentaţii - instrucţiuni, manuale etc. În timpul zborului se foloseşte 

echipament de lucru. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de instructori după 

terminarea facultăţii cu specializare în "tehnica şi tehnologia aviaţiei". Stare fizică 

şi mentală bună, să aveţi viteză de reacţie şi precizie, să vă coordonaţi mişcările, să 

aveţi abilitatea de a vă concentra, să aveţi atenţie distributivă şi reacţii rapide, să 

puteţi lua rapid decizii în situaţii critice, să aveţi rezistenţă la stres, abilitatea de a 

combina şi interpreta diferite date, rapiditate în gândire, auto-disciplină, să puteţi 

lucra în echipă, să puteţi comunica, toate acestea sunt extrem de importante. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Această ocupaţie poate implica teste de sănătate pentru solicitanţi, 

deoarece sănătatea este un factor important de siguranţă. 

 

 

Interpret / translator 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Interpretul de obicei interpretează cuvintele 

exprimate într-o limbă străină, le parafrazează în propriul limbaj, în timp ce 

traducătorul traduce în scris astfel de cuvinte din limbă străină în limba maternă. În 

ambele cazuri, meseria constă în a rosti o cuvântare sau a elabora un document 

care să sune ca şi când ar fi fost creat de la bun început în această a doua limbă. În 

general oamenii se specializează fie în interpretare, fie în traducere, şi în anumite 

domenii sau subiecte ale literaturii. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: interpretarea cuvintelor rostite 

sau traducerea unui text dintr-o limbă străină - acest lucru include interpretarea / 

traducerea de termeni profesionali sau tehnici specifici, care necesită cunoştinţe 

lingvistice şi de terminologie de specialitate complexe - există diferite forme de 

interpretariat - interpretariatul de conferinţă implică traducerea simultană, 

interpretul ascultă într-o limbă şi vorbeşte în alta, în timp ce vorbitorul continuă să 

vorbească, interpretariatul pentru comunitate sau serviciile publice, când interpretul 

acţionează ca om de legătură într-o conversaţie dintre doi oameni care nu vorbesc 

unul limba celuilalt – interpretarea se poate referi şi la limbajul semnelor (folosit 

de obicei pentru surzi sau hipoacuzici) - traducătorii adaptează şi traduc din limbi 

străine în funcţie de solicitările utilizatorilor locali - adaptează şi procesează 

materialul intern pentru folosirea lui în străinătate (cum sunt lucrările unei 

conferinţe, publicitate, articole pentru periodice etc.) - procesează traduceri de 

specialitate folosind terminologie profesională şi redau sensul original foarte precis 

- traduc documente juridice folosind terminologie de specialitate în drept - traduc 

opere literare, fără alterarea valorii lor artistice. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

birouri, săli de conferinţă, în camere de şedinţe, fără probleme deosebite de mediu, 

însă se poate lucra de obicei şi în aer liber, peste orele de program, în deplasări care 

implică lipsă de acasă pe perioade lungi, în special pentru interpreţi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai des folosite sunt 

echipamentele de birou, computere, instalaţii de interpretare şi bineînţeles, 

exprimarea verbală. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să cunoaşteţi perfect limba în cauză, 

cunoştinţe de viaţă, să cunoaşteţi instituţiile şi obiceiurile locale, o memorie bună, 

o prezenţă manierată şi cultivată, răbdare, precizie şi un auz bun (dacă sunteţi 

interpret). 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Istoric 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Istoricul studiază condiţiile şi factorii 

dezvoltării societăţilor umane precum şi comportamentul uman şi impactul 

acestuia asupra sistemelor şi grupurilor sociale în trecut. Istoricul explică şi 

clarifică diferitele surse scrise sau alte surse (cum sunt lucrările de artă, obiectele 

găsite în urma săpăturilor, forme de aşezări, limbi vorbite în trecut, comportamente 

sociale). 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Istoricul poate studia istoria politică, economică, 

socială sau culturală. În practică, poate fi specializat într-un anumit domeniu, cum 
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ar fi antichitatea, evul mediu, epoca modernă, epoca contemporană; poate face 

cercetări şi în demografie şi în alte domenii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În biblioteci, arhive, unde 

găseşte materialele necesare pentru cercetare, de exemplu, documente şi acte 

oficiale sau documente politice, dar uneori şi pe teren, pe şantiere arheologice sau 

de construcţii. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Filme, documentaţie fotografică, 

aparatură de înregistrare, unelte manuale de scris, cărţi şi documente. Cooperează 

strâns cu istoricii din alte discipline cum sunt genealogie, heraldică, numismatică, 

geografie, paleografie şi altele. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate sau facultate de 

arte cu specializare în istorie, adesea în combinaţie cu alte subiecte de studiu (cum 

sunt arheologia, ştiinţele politice) sau în cadrul pregătirii ca profesor de istorie sau 

de alte materii, în combinaţie cu limbi străine, filozofie, estetică, pedagogie etc. 

Munca este o muncă intelectuală solicitantă. Necesită o gândire logică avansată, o 

memorie excelentă, posibilitatea de a vă exprima corect (atât verbal cât şi în scris). 

Calităţi importante sunt răbdarea şi precizia în muncă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Îmblânzitor de animale sălbatice 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Îmblânzitorul îmblânzeşte animale sălbatice, 

de exemplu, lei, tigri, elefanţi etc. Acesta are ca obiectiv îmblânzirea animalelor 

pentru ca acestea să apară în numere de spectacole de circ. Pe lângă spectacolele 

din circuri, mai poate lucra şi în grădini zoologice. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să antreneze animalele; să le 

pregătească şi să le îmblânzească; să le hrănească; să le ţină cuştile curate; să le 

antreneze, să îmblânzească animalele sălbatice folosind diferite metode, de 

exemplu recompense pozitive sau negative etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În circuri sau grădini 

zoologice. Se lucrează în deplasări pe perioade lungi iar acest lucru implică o viaţă 

nomadă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Bice, diferite alimente, mingi, 

materiale de curăţenie etc. Îmblânzitorii folosesc acestea instrumente pentru 

îmblânzirea animalului, pentru a-l hrăni, a-l ţine curat şi a prezenta spectacole. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Este important pentru îmblânzitorul de 

animale să iubească animalele, să fie foarte bine informat despre modul de viaţă al 

animalelor. Trebuie să aibă răbdare, perseverenţă, să poată comunica uşor cu 

animalul şi să aibă condiţie fizică bună. 



 226 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Împachetator 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de împachetator este aceea de a 

împacheta şi de a livra bunuri. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Împachetatorul împachetează produse de orice 

fel din materiale solide pentru a le proteja - asamblează cutiile de carton sau 

containerele de transport - pune mărfurile pe paleţi - introduce manual marfa 

voluminoasă în saci, cutii sau containere şi le cântăreşte - aplică pe pachete etichete 

cu denumirea şi greutatea acestora - sigilează manual sacii din plastic sau mecanic 

prin presare la cald - repară cutiile sau alte containere - operează pe liniile de 

împachetare şi coordonează deplasarea acestora pe bandă - curăţă, unge şi întreţine 

maşinile de împachetat precum şi alte echipamente de acest gen. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În spaţiile destinate 

livrării sau în cadrul societăţilor comerciale de producţie, în medii unde este praf şi 

zgomot. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai frecvent folosite sunt 

maşinile şi echipamentele de împachetat, instrumentele simple care ajută la 

împachetatul manual, uneltele de scris; abilităţile de lucru manual sunt condiţii 

esenţiale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Îndemânare, răbdare, atenţie distributivă şi 

atenţie la locul de muncă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Această meserie cere efort fizic. 

 

 

Îngrijitor 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de Îngrijitor constă în curăţarea 

diferitelor spaţii, inclusiv apartamente, birouri, vehicule de transport etc. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă curăţenia uzuală şi să 

întreţină ordinea (în special în birouri, şcoli, instituţii de sănătate publică, inclusiv 

pe coridoare, pe scări, în curţile interioare, în parcări etc.) - să cureţe spaţii mari 

folosind aspiratoare - să spele toate tipurile de ferestre, să dezasambleze piese 

pentru a fi curăţate, dacă este necesar - să cureţe şi să dezinfecteze chiuvete şi alte 

încăperi sanitare - să facă curăţenie generală după zugrăveli, de exemplu etc. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În spaţii largi, diferite, 

începând cu clădiri, şantiere de construcţie, hale industriale, spitale şi până la case 

particulare. Mediul de lucru este de obicei murdar, uneori cu locuri greu accesibile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Pămătufuri, mături, cârpe de 

curăţat podele, perii de curăţat, aspiratoare, detergenţi pentru covoare şi alte 

ustensile şi mecanisme de curăţat, inclusiv maşini auto-propulsate precum şi 

propriile mâini şi picioare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Meseria nu necesită calificare specială, dar 

trebuie să daţi dovadă de punctualitate şi dorinţă de a face această meserie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Îngrijitor animale de laborator 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Îngrijitorul animalelor de laborator este 

muncitorul care hrăneşte, creşte şi are grijă de animalele ţinute în scopuri de 

experimente şi de laborator. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească şi să 

cântărească dozele de hrană pentru animalele ţinute în scopul experienţelor de 

laborator, să le hrănească şi să le cureţe cuştile, să monitorizeze starea de sănătate a 

animalelor, să aibă grijă în general de ele, sau să cheme un veterinari la nevoie. 

Îngrijitorul cu mai multă experienţă poate lua parte şi la experimentele ştiinţifice 

făcute pe animale. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În interiorul facilităţilor 

care găzduiesc astfel de animale pentru experimente; se lucrează în mirosuri 

neplăcute şi în contact cu păr de animale (care provoacă uneori alergii). Toate sunt 

inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumente diferite şi specifice 

din punct de vedere tehnic pentru experimente pe animale, dacă îngrijitorul 

lucrează într-un laborator sau o instituţie de experimentare, însă grija de zi cu zi 

pentru animale solicită echipamente şi instrumente mai simple pentru curăţenie şi 

administrarea hranei. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu. 

O anumită pregătire sau calificare ştiinţifică sunt de dorit. Aveţi nevoie să daţi o 

atenţie deosebită detaliilor şi să ţineţi evidenţe exacte. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Îngrijitor animale de serviciu 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Îngrijitorul animalelor de serviciu are de 

obicei grijă de animalele care îndeplinesc anumite servicii, cum sunt câinii, caii şi 

uneori alte animale de muncă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească şi să 

cântărească dozele de hrană pentru animalele ţinute pentru serviciu sau muncă, să 

le hrănească şi să le cureţe cuştile, să monitorizeze starea de sănătate a animalelor, 

să aibă grijă în general de ele, sau să cheme un veterinari la nevoie. Poate scoate 

animalele din adăpost pentru exerciţii zilnice. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În grajduri, staule, cuşti 

sau alte adăposturi pentru animalele de serviciu şi în aer liber atunci când scoate 

animalele la exerciţiu. Se lucrează cu diverse tipuri de murdărie, în mediu cu 

mirosuri neplăcute, în condiţii de vreme schimbătoare, în contact cu păr de animal 

(care poate provoca uneori alergii). 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte şi echipament pentru 

administrarea hranei şi asigurarea curăţeniei animalelor. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu şi să aveţi o atitudine pozitivă faţă de animale. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Îngrijitor de şcoală 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Îngrijitorul de şcoală deschide şi încuie şi în 

general are grijă de clădirea şcolii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să deschidă şi să încuie 

clădirea şcolii, să facă curat în zonele exterioare din perimetrul şcolii, să se ocupe 

de sistemul de încălzire, să execute lucrări simple de reparaţii la instalaţiile şcolii şi 

să contracteze lucrători externi pentru reparaţii majore. Are responsabilitatea să 

asigure securitatea clădirii şcolii, a proprietăţii şi a anexelor acesteia. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În incinta şcolilor. Uneori 

îngrijitorul de şcoală poate să fie cazat în imediata apropiere a şcolii sau chiar în 

incinta acesteia. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte manuale de meşteşugar, 

boilerul de la centrala termică, seturi de chei etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificare la locul de muncă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Îngrijitor în grădina zoologică 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Îngrijitorul sau crescătorul de animale de la 

grădina zoologică are grijă de animalele sălbatice care sunt ţinute în cuşti speciale 

cum sunt cele din parcurile zoologice sau din alte facilităţi. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să aibă grijă de animale, să le 

cureţe cuştile, să le pregătească hrana şi să le-o distribuie, să ajute la naşterea 

puilor de animale. Îngrijitorii care au o experienţă mai îndelungată controlează şi 

supraveghează înmulţirea animalelor (în special a celor exotice sau a speciilor pe 

cale de dispariţie). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În general în grădini 

zoologice sau staţiuni de creştere; contactul cu murdărie şi păr de animale (care pot 

provoca uneori alergii) este inevitabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte şi echipament pentru 

administrarea hranei şi asigurarea curăţeniei animalelor. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi atitudine pozitivă faţă de animale şi reacţii rapide. Pentru a lucra la un 

nivel superior în programul de înmulţire a animalelor aveţi nevoie de studii 

superioare, de exemplu în domeniul zoologiei. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Însoţitor de bord / stewardesă / ofiţer cabină 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Obligaţia de steward / stewardesă este aceea 

de a avea grijă de pasagerii de la bordul avioanelor şi de a asigura protecţia întregii 

zone unde sunt plasaţi pasagerii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? - Steward-ul / stewardesa invită pasagerii la 

bordul avionului, le indică locurile de pe bilete, îi asistă la plasarea bagajelor de 

mână - le dă instrucţiuni cu privire la echipamentul de salvare prevăzut la bordul 

avionului, în general supraveghează toate operaţiunile şi se asigură să 

reglementările de siguranţă sunt respectate în zona unde sunt plasaţi pasagerii la 

bordul avionului. - Steward-ul / stewardesa sunt obligaţi să încurajeze uneori 

pasagerii care se tem de înălţime, să răspundă la diferite întrebări - să aibă grijă de 

copiii care călătoresc singuri şi de persoanele cu handicap care au nevoie de ajutor 

- munca implică de asemenea servirea mesei la bordul navei şi serviciile adiacente 

acestei activităţi, inclusiv distribuirea de ziare, reviste şi vânzarea de anumite 

bunuri - aceştia se ocupă de întreţinerea şi administrarea snack barului de la bordul 

avionului şi de bunurile puse în vânzare - asigură disciplina şi respectarea ordinelor 
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şefului din cabina echipajului în caz de situaţii de urgenţă sau de accidente - 

cooperează strâns cu alţi membri ai echipajului de la bordul avionului. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară la 

bordul avionului, unde aveţi de a face cu schimbări de fus orar, cu distanţe lungi de 

zbor şi, bineînţeles, cu deplasări lungi departe de casă, cu lucrul în schimburi la ore 

nepotrivite, inclusiv pe perioada sfârşitului de săptămână. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipamentul de catering pentru 

pregătirea gustărilor simple, cărucioare pentru distribuirea gustărilor, manuale cu 

instrucţiuni şi metode de salvare în caz de urgenţă şi echipamente de prim ajutor 

precum şi exprimarea verbală. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii medii şi să fi obţinut un 

certificat precum că sunteţi apt să efectuaţi această muncă după ce aţi executat un 

antrenament pe liniile aeriene, să aveţi prezenţă de spirit, abilitate de a comunica 

cu oamenii, să aveţi autoritate, o ţinută şi o manieră elegantă, să fiţi comunicativi şi 

răbdători. (Abilităţile dumneavoastră profesionale şi starea de sănătate trebuie 

verificate la fiecare doi ani). 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Se impun condiţii speciale de sănătate fizică la admitere. 

 

 

Învăţător (profesor de şcoală elementară) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Profesorul de şcoală elementară îi îndrumă 

pe elevi pentru a învăţa materiile cerute şi pentru a-şi dezvoltă cunoştinţe, atitudini 

şi aptitudini corespunzătoare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să predea la clasă, să 

monitorizeze continuu nivelul de cunoştinţe al elevilor (prin teste scrise, examinări 

orale, discuţii libere sau activităţi practice), să adapteze nivelul de predare a 

materiei la cunoştinţele elevilor din clasă. Să motiveze interesul copiilor pentru 

materia predată, să organizeze activităţi independente, să rezolve probleme de 

disciplină, să ţină şedinţe cu părinţii, să coopereze şi să comunice cu aceştia şi în 

alte moduri, să îndeplinească funcţia de diriginte şi ale funcţii administrative. Este 

specializat în predarea uneia sau mai multor materii (de obicei două materii). 

Acestea sunt diferite de la o ţară la alta la fel ca şi vârsta copiilor şi structura 

programei de învăţământ. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În săli de clasă şi în 

laboratoare şcolare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite instrumente de predare în 

conformitate cu materia predată, (cum sunt forme geometrice, animale împăiate, 

hărţi, casete video, retro-proiectoare etc.). 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate de pedagogie, să 

aveţi capacitatea de a vă exercita autoritatea, aptitudini pentru comunicare şi 

răbdare cu elevii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Învelitor de case / ţiglar / tinichigiu 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de învelitor de case este aceea de a 

acoperi casele cu ţigle, tablă sau alte materiale de acoperire şi de a face reparaţii la 

aceste acoperişuri, inclusiv cu înlocuirea totală, acolo unde este necesar. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: studiul la faţa locului pentru 

determinarea stării acoperişului în sine şi nevoia de a-l schimba, dacă este necesar 

(în unele cazuri, învelitorul de case poate colabora cu un tâmplar), ridicarea 

materialului pe acoperiş etc., plasarea ţiglelor pe şiruri, tăierea ţiglelor în forme şi 

dimensiuni, amestecarea mortarului, plasarea, aranjarea şi umplerea găurilor dintre 

materialele de acoperiş, fixarea îmbinărilor, vârfurilor, suporturilor, acoperirea 

suprafeţelor cu forme speciale (cum sunt cele în stil baroc, renascentist şi alte 

forme) şi lucrul în jurul geamurilor şi hornurilor de pe acoperiş etc., acoperişuri de 

pe monumente istorice, şi întreţinerea şi reparaţia acoperitorilor existente. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară pe 

toate tipurile de clădiri, inclusiv pe spirele acestora. Trebuie să lucraţi la înălţimi 

mari şi în locuri greu accesibile, în condiţii de vreme schimbătoare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În principal se folosesc unelte de 

mână şi dispozitive de strângere, obiecte de tăiat ţigla, ciocane, fierăstraie şi 

propriile mâini şi picioare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu, să aveţi dexteritate manuală, mobilitate fizică, condiţie fizică bună, 

capacitate de lucru în echipă, o privire şi un auz perfect. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Judecător 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Judecătorul asigură aplicarea justiţie sub 

forma deciziilor judecătoreşti pentru fiecare caz în parte. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Să hotărască asupra drepturilor, obligaţiilor şi 

intereselor legale ale indivizilor, organizaţiilor şi ale statului, judecând vinovăţia 

acuzatului şi impunând măsuri de pedepsire precum şi alte măsuri. Un judecător 
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poate să-şi desfăşoare activitatea în calitate de judecător în formare şi după ce a 

trecut examenul de calificare pentru judecători, poate fi preşedinte de curte sau de 

complet de judecată. 

Printre activităţile judecătorului se numără: 

Pentru un judecător în formare - să pregătească cazul pentru judecător - să 

îndeplinească sarcini simple rezervate completului de judecată alcătuit dintr-un 

singur judecător, sub supravegherea unui judecător cu experienţă, până când 

susţine examenul de calificare pentru judecători. 

Pentru preşedintele tribunalului - se ocupă de administrarea justiţiei în cadrul 

judeţului, oraşului, tribunalului suprem sau Curţii Supreme de Justiţie sau Curţii 

Constituţionale - emite iniţiative pentru a unifica decizia altor judecători în cazurile 

importante - stabileşte programul tribunalului, distribuie dosarele completelor de 

judecată, implică conducerea organizaţiei - numeşte judecători în diverse 

departamente - conduce alte servicii administrative din tribunal (registratură, 

arhivă, birou contabilitate) - administrează şi organizează operaţiunile din cadrul 

judecătoriei. 

Preşedintele completului de judecată - organizează şi administrează munca din 

cadrul completului de judecată penală, civilă, comercială sau administrativă - 

propune opinii de unificare a interpretărilor deciziilor luate şi dă alte reglementări 

legale pe baza deciziilor efective ale instanţelor superioare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

special în săli de judecată şi birouri sau spaţii similare, unde mediul de lucru este în 

general confortabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În primul rând exprimarea verbală 

şi echipamente de birou uzuale, un computer şi cărţi şi reviste de specialitate în 

drept. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate de drept, să 

cunoaşteţi problemele de justiţie, să aveţi abilitatea de a vă concentra şi de a face 

judecăţi raţionale, un simţ al situaţiei de fapt, abilitatea de a lucra cu oamenii, 

abilitatea de a vă exprima corect şi precis în cuvinte, să aveţi o conduită şi o 

prestanţă cultivată şi, natural, cunoştinţe despre legile în vigoare şi alte 

reglementări legale. În anumite ţări, experienţa anterioară în calitate de avocat sau 

consilier juridic este imperativă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Jurisconsult 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Jurisconsultul se ocupă de rezolvarea 

problemelor juridice din organizaţie şi reprezintă organizaţia în negocieri şi în 

procesele din tribunal ale companiei. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să emită documentele legale şi 

diferitele materiale scrise în acest sens. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri şi în săli de 

întrunire. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia computerizată şi alte 

echipamente de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat facultatea de drept, să aveţi 

cunoştinţe de specialitate cu privire la diferitele aspecte legale, să aveţi abilitatea 

de a negocia cu oamenii, o judecată bună, să vă exprimaţi verbal coerent, să aveţi o 

conduită şi un comportament elegant şi să puteţi lucra sistematic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Jurnalist / reporter / comentator 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de comentator, reporter, jurnalist este 

de a informa publicul prin mas-media despre evenimentele din diferite domenii, 

oferind un comentariu profesionist asupra acestor evenimente. Unii jurnalişti pot 

efectua comentarii ale evenimentelor pe baza informaţiilor primite de la alte 

persoane, alţii îşi trimit reportajele direct de la faţa locului, alţii fac propriile 

comentarii sau reportaje verbale (la televizor, la radio), alţii în scris (în ziare sau 

reviste). 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: strângerea de informaţii la zi 

cu privire la evenimentele din ţară şi de peste hotare, în domeniul politic, 

economic, cultural, sportiv, social etc., în conformitate cu interesul special al 

fiecărui redactor, incluzând vizite la faţa locului unde au loc aceste evenimente şi 

luarea de interviuri de la oameni sau de la martorii oculari. Cei implicaţi în editare 

sau sub-editare se ocupă mai mult de primirea reportajelor de la corespondenţi şi 

de alţi colaboratori, de clasificarea, analiza şi procesarea informaţiilor trimise. Alte 

obligaţii includ comentarea evenimentelor pentru posturi de radio şi televiziune, 

transmisii din studiourile de înregistrare sau în direct sau de la faţa locului, 

redactarea de comentarii despre aceste evenimente şi din nou prezentarea acestora 

în emisiile de televiziune şi radio - comentarii asupra cursului unor evenimente 

politice importante (cum sunt alegeri parlamentare, întruniri importante ale 

Parlamentului sau Guvernului, sau întruniri ale unui partid politic important), 

meciuri sportive, competiţii şi evenimente culturale şi sociale etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară 

predominant în studiouri de televiziune şi radio şi în birouri ale redacţiei dar uneori 

şi direct la faţa locului - în săli de şedinţe şi de congrese, pe stradă, în aer liber, la 

stadioane, la locuri de demonstraţii. Condiţiile de vreme schimbătoare precum şi 

diverse alte inconveniente sunt inevitabile. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Principalele instrumente sunt 

reportofonul, microfonul şi echipamentele de birou inclusiv calculatorul, un 

procesor de texte şi în particular exprimarea verbală liberă. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii superioare cu profil de 

ziaristică, uşurinţă în exprimare, reacţii rapide şi o judecată bună, talent de a 

improviza, creativitate, posibilitate de sesizare a detaliilor, talent de a lucra cu 

oamenii, să aveţi o conduită şi un aspect cultivat. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Lector universitar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Lectorul din învăţământul superior ţine 

prelegeri în faţa studenţilor în conformitate cu programa analitică şi efectuează 

muncă de cercetare în propriul domeniu de specialitate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să predea studenţilor materia 

respectivă, să facă experimente în timpul orelor de laborator dacă materia implică 

muncă ştiinţifică sau ceva similar, să facă meditaţii şi seminare cu grupe mici de 

studenţi. Să dea credite studenţilor şi să-i evalueze la examene. Acesta este 

specializat pe un anumit subiect sau grupe de subiecte. Adesea este implicat în 

muncă de cercetare sau muncă academică, comunicări la conferinţe şi seminare, 

publică manuale şi desfăşoară şi activităţi administrative în cadrul instituţiei de 

învăţământ superior. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În săli de clasă, 

laboratoare sau cabinete, unde mediul de lucru este destul de confortabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament de predare şi de 

prezentare, suporturi de curs şi diverse dispozitive, în funcţie de specializarea 

lectorului (exemplu: computer, aparate de laborator, un aparat video etc.). 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate, să aveţi putere să vă 

exercitaţi autoritatea, abilitatea de a explica subiectele de predat şi multă răbdare. 

Aveţi nevoie de abordare sistematică în cadrul subiectului pe care-l predaţi. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Liftier 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Liftierul însoţeşte persoanele care folosesc 

lifturile. Deserveşte persoanele care folosesc liftul şi încearcă să evite pe cât posibil 

accidentele şi daunele. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să deschidă uşile de la lifturile 

din hoteluri, magazine, să asiste clienţii pe perioada urcării lor cu liftul, să-i întrebe 

la ce etaje vor să urce sau să coboare, să opereze lifturile, să-i ajute la căratul 

bagajelor, pachetelor, scaunelor cu rotile etc. Liftierul trebuie să aibă grijă de buna 

funcţionare a liftului. În caz de avarie sau oprire forţată, acesta trebuie să 

contacteze echipa tehnică pentru reparaţii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În interior, de obicei în 

spaţii închise. Liftierul nu trebuie sub nici o formă să sufere de claustrofobie. 

Trebuie să ştie să fie plăcut cu oamenii, să fie capabil să comunice cu aceştia. 

Munca implică adesea perioade lungi de stat în picioare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Chei, coduri, telefoane în caz de 

urgenţe, instrumente mici pentru rezolvarea problemelor minore de reparaţii. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi studii medii. Promovarea înseamnă să 

părăsiţi această ocupaţie şi să vă găsiţi alta, cum ar fi portar, operator, curier fie 

chiar în cadrul aceleiaşi companii, fie într-o companie nouă. Pentru a fi promovat 

în general trebuie să aveţi o pregătire generală în domeniul limbilor străine, să aveţi 

carnet de conducere sau o calificare profesională într-un domeniu sau altul. 

Liftierul trebuie să ştie să se poarte cu oamenii şi să aibă o ţinută îngrijită. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Lingvist 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria unui lingvist este să facă cercetări şi 

studii de limbă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să analizeze originea, structura 

şi evoluţia limbilor; să descrie limbile noi şi pe cele vechi; să pregătească 

documentaţia necesară pentru studiul limbilor străine; să predea cursuri în 

specializarea sa. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În principal în birouri, în 

universităţi sau institute de cercetare, dar aceasta nu exclude şi activitatea în aer 

liber. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Dicţionare, enciclopedii 

lingvistice, studii şi rapoarte de cercetare de pe teren, computer şi un reportofon 

etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi studii superioare (eventual o diplomă 

de doctorat in filologie) şi să continuaţi să vă specializaţi; să fiţi un bun observator, 

un bun ascultător, să aveţi capacitate de analiză şi de luare a deciziilor şi să aveţi 

aptitudini pentru lucrul în echipă. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră.  

 

 

Litograf 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui litograf este de a desena grafice 

pentru diferite documente. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă toate genurile de 

muncă de litografie pe peliculă - să opereze cu instrumente de gravare electronică 

şi de separare a culorilor - să aplice soluţii chimice - să folosească trăsături 

caracteristice ale tipurilor de faţă - să amestece culori - să facă corecturi. Pot lucra 

la hărţi geografice şi alte desene cu conţinut complicat, marcând terenul cu umbre 

şi executând finisarea detaliată a formelor - să regleze şi să lucreze cu 

instrumentele de măsurare şi de testare şi să facă alte lucrări suplimentare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară într-

un mediu care include contactul permanent cu vopsele şi alte substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Pixuri, perii, dălţi, rigle, 

instrumente de gravat, măsurat şi testat, instrumente şi dispozitive de mărit şi de 

copiat. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu, să aveţi talent pentru lucrul manual, exactitate, simţ estetic, sensibilitate, 

răbdare, o vedere bună şi un simţ al culorii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Logoped 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Logopedul lucrează în domeniul prevenirii şi 

reabilitării persoanelor cu deficienţe de vorbire şi comunicare, copii, adulţi şi 

persoane în vârstă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să lucreze cu cei ale căror 

deficienţe le provoacă dificultăţi de vorbire şi exprimare, în limbajul scris şi oral şi 

dificultăţi de comunicare. 

Lucrează cu copiii care prezintă semne de dezvoltare lentă a vorbirii sau au 

anumite defecte specifice de vorbire sau cu adulţi şi persoane în vârstă care, ca 

urmare a unei boli sau a unui traumatism, de exemplu un cancer al laringelui sau 

un accident vascular nu se mai pot exprima prin vorbire şi în scris şi nici nu pot 

înţelege vorbirea şi scrierea altora.  
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Pe baza diagnosticelor şi îndrumărilor medicilor, logopedul acţionează în echipă cu 

alţi specialişti, elaborează şi evaluează terapii adecvate pentru depăşirea 

problemelor de comunicare şi de vorbire. Independent, practică terapie pentru 

reabilitarea efectivă a celor cu probleme de comunicare şi cognitive. Recomandă 

folosirea diferitelor obiecte ajutătoare, de exemplu computere, camere de luat 

vederi, aparate de sonorizare etc., lucrează alături de pacienţi şi le evaluează 

progresele înregistrate. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În centre de sănătate 

publice sau private, fie ca angajat, fie ca persoană independentă. Orele depind de 

tipul de loc de muncă unde lucrează logopedul. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite instrumente, computere, 

camere de luat vederi, proteze auditive, care se folosesc când se lucrează cu 

pacienţii şi foile de observaţie ale pacienţilor. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate sau un alt 

domeniu de învăţământ echivalent. Logopedul trebuie să cunoască elemente 

fundamentale de fizică, statistică, tehnologie informatică, chimie, biologie şi 

genetică. Să aveţi cunoştinţe temeinice despre structura organelor de simţ şi 

funcţionarea acestora, cunoştinţe de fonetică, să cunoaşteţi principiile generale ale 

lingvisticii şi ştiinţei comunicării umane, să aveţi cunoştinţe de psihologie. Este 

foarte important să înţelegeţi cum funcţionează facultăţile de comunicare şi ce le 

poate provoca o astfel de malformaţie, să fiţi familiarizat cu diverse tehnici 

medicale şi chirurgicale, specializate pentru organele de comunicare şi modul lor 

de funcţionare. În plus, trebuie să cunoaşteţi terapia vorbirii, tehnici de reabilitare, 

inclusiv cele referitoare la funcţiile psihomotorii. 

Este important ca logopedul să aibă talentul de a-i face pe pacienţi să simtă la 

largul lor, de a-i ajuta să-şi depăşească temerile, să fie capabil să comunice cu 

copiii, străduindu-se ca activităţile cu aceştia să fie amuzante şi atrăgătoare. 

Trebuie să ştie cum să facă faţă emoţiilor puternice ale pacienţilor şi ale familiilor 

acestora când se trezesc în situaţii dificile. Este necesar ca logopedul să fie răbdător 

şi hotărât pentru a aplica tratamente de lungă durată cu puţine rezultate vizibile 

imediat. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Lucrător / muncitor laminator 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de lucrător laminator este de a avea 

grijă de echipamentul de laminare în scopul de a produce diferite produse 

metalurgice sau părţi de produse. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: ranforsarea secţiunilor 

metalice, tuburilor şi foilor din metal, şlefuirea şi arderea metalului pentru 
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înlăturarea defectelor de suprafaţă în materialele laminate, sortarea materialelor 

după forma şi dimensiunile acestora, controlarea lingourilor şi încălzirea lor, 

laminarea metalelor feroase şi neferoase, inspecţia şi controlul de calitate al 

acestora pentru identificarea defectelor, reglare şi reparaţii mici pentru maşinile şi 

echipamentul folosit, pregătirea dispozitivelor de calibrat şi de alte rechizite. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În laminoare, în fabrici 

metalurgice, cu toate efectele adverse ale muncii într-un mediu cu temperaturi 

înalte, zgomot, praf şi alte murdării. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Trenuri şi standuri de laminare, 

maşini de dat forme, de străpungere, se ranforsat şi de sudat, cuptoare, mecanisme 

de conducere a focului, precum şi propriile mâini. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificarea de bază pentru această meserie 

implică studii de şcoală profesională (trei ani de şcoală profesională în domeniul 

metalurgic), putere şi dexteritate manuală, condiţie fizică bună, abilitate de reacţie 

rapidă şi simţ al disciplinei. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Lucrător / operator la spălătorie şi curăţătorie 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui lucrător la spălătorie şi la 

curăţătorie este de a curăţa chimic, de a spăla şi de a călca aşternuturi, lenjerie şi 

alte haine şi produse textile. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să selecteze cele mai potrivite 

procese de spălare şi curăţare chimică pentru tipurile de textile şi să ştie cum au 

fost pătate şi murdărite să manipuleze echipamentul de curăţat chimic, maşinile de 

spălat, de stors, centrifugele şi cele de călcat lenjerie, haine, covoare, tapiţerii şi 

alte produse similare, precum şi să îndepărteze petele, prin folosirea detergenţilor 

şi substanţelor chimice speciale, să cureţe covoare groase, să pregătească pentru 

vopsire şi finisare articole din piele şi din piele de căprioară după curăţarea 

chimică, să inspecteze lucrurile înainte, în timpul şi după procesele de spălare şi 

curăţare chimică. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

unităţi de curăţătorie, unde sunt condiţii de zgomot, temperaturi înalte şi expunere 

la substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai des folosite echipamente 

sunt maşinile de spălat şi de curăţat, cuptoarele de uscat şi alte echipamente şi 

mecanisme folosite pentru curăţarea, spălarea şi călcarea rufelor, inclusiv curăţarea 

chimică, albirea şi agenţi de tratament împotriva moliilor, solvenţi şi alte substanţe 

chimice. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fiţi calificaţi în meseria aceasta, să aveţi 

răbdare şi să aveţi o privire bună.  

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Lucrător administrativ 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Datoria unui lucrător administrativ este de a 

îndeplini o gamă largă de activităţi auxiliare de birou. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Acestea includ: re-dactilografierea textelor, 

introducerea de date în computer, folosirea editorilor de texte din baza de date, a 

programelor cu foi de calcul şi a altor programe construite în acest sens, evidenţa 

înregistrărilor corespondenţei intrate sau ieşite prin poşta electronică, ţinând şi 

evidenţa întregii corespondenţe de birou (care uneori poate fi în limbi străine), 

inclusiv a coletelor precum şi pregătirea lor pentru livrare, întocmirea 

corespondenţei şi a altor documente importante, directive, reglementări, statute şi 

decrete, precum şi căutarea de informaţii în cuprinsul acestora acolo unde este 

necesar (la care uneori se face referire prin terminologia de "îndeplinire a sarcinilor 

de serviciu") -- folosirea copiatoarelor simple; stenografiere -- întocmirea de 

procese verbale la nivel de conducere şi în cadrul altor întruniri, inclusiv pregătirea 

de documentaţii şi informaţii necesare -- urmărirea ordinii de zi pe cale 

administrativă, şi evidenţa înregistrărilor cu privire la îndatoririle respectivei 

structuri organizatorice, precum şi evidenţa termenelor de scadenţă pentru aceste 

sarcini -- organizarea de vizite, întruniri cu conducerea şi desfăşurarea de seminare, 

inclusiv pregătirea şi servirea cafelelor şi a altor produse răcoritoare -- îndeplinirea 

de sarcini operative (ex., găsirea de locuri de cazare, achiziţionarea de bilete de 

călătorie, cumpărarea de ziare, rezervări pentru mese etc.). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se va desfăşura 

într-un birou sau într-un spaţiu adecvat, într-un mediu de lucru confortabil; însă 

munca poate fi în salturi, în funcţie de solicitările superiorilor. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Munca se desfăşoară cu ajutorul 

unui computer, cu tehnologie de ultimă oră, un telefon, un fax, un dictafon şi un 

copiator. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Aveţi nevoie de abilităţi administrative, să 

aveţi viteză de procesare, să cunoaşteţi bine echipamentele unui computer, în 

special să cunoaşteţi editorii de texte, să ştiţi bine gramatică, să ştiţi cum se 

întocmeşte corespondenţa şi să ştiţi regulile de bază ale corespondenţei. Se pune 

accent de asemenea pe puterea de concentrare precum şi pe o bună memorie, 

răbdare, să fiţi o persoană de încredere, punctuală şi corectă. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Lucrător auxiliar în administrarea apelor 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria unui lucrător auxiliar în 

administrarea apelor este aceea de a presta diferite activităţi, în principal în scopul 

întreţinerii sau construirii de structuri de administrare a apei, de-a lungul cursurilor 

de apă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să cureţe structurile hidraulice 

şi de alt gen de-a lungul cursurilor de apă precum şi să cureţe chiar cursurile de apă 

- să îndepărteze rădăcini şi trunchiuri de copaci de pe cursurile de apă (folosind 

maşini mecanizate şi coase), precum şi să rărească arbuştii - să ranforseze şi să 

stabilizeze malurile râurilor (prin plantarea de vegetaţie, de exemplu) - în cazuri de 

urgenţă, să efectueze lucrări la cursurile de apă pentru prevenirea inundaţiilor etc. - 

să ia parte la întreţinerea cursurilor de apă şi ale structurilor aferente - să presteze 

diferite munci de ranforsare cu ajutorul cărămizilor şi a betonului - să măsoare 

consumul de apă, fluxul şi deversările - să ajute la operarea manuală a canalelor de 

scurgere - să lucreze la fortificaţii de pe mal, cum sunt straturile de elemente din 

prefabricate, turnarea de fundaţii, îndepărtarea, îndiguirea şi repararea pavajului - 

să facă lucrări auxiliare pe perioada de reparaţii pentru structurile şi echipamentul 

hidraulic. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Pe cursuri de râuri, baraje 

şi alte structuri hidraulice. De obicei munca se desfăşoară în aer liber, drept pentru 

care trebuie să fiţi pregătit pentru condiţii de lucru schimbătoare, contactul cu apa, 

lucrul cu materiale care conţin diferite substanţe chimice şi murdărie etc., care 

toate sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Excavatoare, mixere, roabe, 

ciocane pneumatice, buldozere şi screpere, benzi transportoare, tractoare, 

secerătoare şi tăietoare de iarbă, diguri, vane ecluze şi baraje, lopeţi, săpăligi, 

coase, securi, fierăstraie electrice etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu 

sau calificare la locul de muncă, condiţie fizică bună, să fiţi agil şi să aveţi reacţii 

rapide. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Lucrător auxiliar în cercetarea geologică 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Un lucrător auxiliar în cercetarea geologică 

acordă suport practic în munca geologilor şi a altor cercetători. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să efectueze lucrări de 

excavare, să ia mostre de roci şi să le pregătească pentru analize de laborator, să 

ajute la diferite măsurători, să efectueze alte operaţiuni manuale şi de sprijin în 

cercetarea geologică. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În şantiere geologice, 

unde se lucrează în zgomot, în mediu poluat cu praf. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini, instrumente şi 

echipamente de măsurat. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare la locul de 

muncă, sau un curs de specialitate în domeniu, să aveţi aptitudini fizice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Lucrător auxiliar în industria farmaceutică şi de echipament medical 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Lucrătorul auxiliar din industria farmaceutică 

şi din industria de fabricare a echipamentului medical prelucrează şi asamblează 

produse simple medicale şi materialele folosite pentru acestea. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească, să proceseze şi 

să modifice diferite materii prime, substanţe folosite în medicină; să asambleze 

produse medicale simple. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Într-un mediu de lucru în 

general curat, unde se vine în contact cu substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

linii de producţie automate, unelte manuale, substanţe de preparat şi aditivi. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare la locul de 

muncă, să fi trecut examenul la un curs de specializare în domeniu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Lucrător auxiliar în industria textilă şi de confecţii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de lucrător auxiliar pentru textile şi 

industria de confecţii presupune munci mai puţin calificate în special în producţia 

panglicilor şi a bretelelor, dantelelor şi tulurilor, şepcilor şi căciulilor, a beretelor şi 

fesurilor, postavurilor, discurilor abrazive, textilelor ţesute sau neţesute, a 
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materialelor din bumbac şi a materialelor pentru îmbrăcăminte precum şi a altor 

produse textile. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să umple rezervoarele maşinii 

- să cântărească şi să echilibreze materialul, să întoarcă manual şi mecanic 

baloturile şi textilele ţesute - să pună bobinele în stativele pentru bobine, să pună 

resturile de material pe bancul de lucru - să înfăşoare materialele în gheme sau să 

le pună pe baloturi, să înfăşoare materialele pe bobinele mari, să dubleze şi să 

aerisească textilele - să coasă şi să croşeteze ornamente - accesorii, bride şi alte 

articole, cusute manual sau de maşină, să verifice calitatea produselor şi să 

cântărească produsele, să umple şi să completeze produsele individuale, şi să facă 

alte asemenea munci. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

fabrici de textile, în filaturi, ţesătorii, fabrici de tricotaje, în fabrici de finisare a 

textilelor, în departamente de împachetare şi livrare a acestora şi în alte ateliere de 

textile, unde inevitabil se lucrează în zgomot şi cu substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Munca implică folosirea 

maşinilor şi echipamentelor de cusut, de surfilat, de tivit, de făcut butoniere 

precum şi alte maşini de acest gen, fier de călcat, foarfeci şi alte instrumente, 

aplicatoare mecanice şi echipament care include maşini semiautomate şi automate, 

precum şi linii de fabricaţie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificarea cerută este absolvirea unei şcoli de 

calificare cu profil sau a altei forme de formare iniţială în acest domeniu, să aveţi 

îndemânare, abilitate de reacţie rapidă şi răbdare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Lucrător în birou 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Funcţionarul inferior este un lucrător de 

birou cu studii medii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să execute lucrări 

administrative simple, cum ar fi să lipească timbre pe plicuri, să pună la poştă 

scrisori, să livreze documente, să distribuie mesaje, pachete şi alte obiecte către 

diferite departamente. Să distribuie corespondenţa internă şi externă către şi de la 

departamente şi să facă uneori fotocopii ale documentelor. Poate lucra şi în calitate 

de curier cu diferite treburi şi însărcinări în oraş. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri, bănci şi de 

obicei în organizaţii publice în general. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Maşini de birou, cutere pentru 

hârtie, perforatoare, tocătoare de hârtie, foto-copiatoare; foloseşte uneori şi 

programe de procesare texte. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Cerinţele referitoare la nivelul de pregătire 

sunt relativ scăzute. De obicei, este suficient să aveţi studii primare, dar nivelul 

cunoaşterii limbii şi a calculelor trebuie să fie peste medie. Posibilităţile de 

promovare pot fi în sensul unor sarcini administrative şi funcţionăreşti mai 

complexe, sau în sensul transportului şi livrării lucrărilor, ceea ce include şi 

condusul vehiculelor, cum ar fi furgonete şi camionete uşoare. Prima răspundere va 

cere o instruire superioară în învăţământul mediu, precum şi o formare profesională 

de specialitate, cum ar fi contabilitate, calcul, arhivistică etc. A doua posibilitate 

necesită obţinerea permisului de conducere. Ambele opţiuni necesită o instruire de 

nivel mai înalt. Pentru a progresa, trebuie să aveţi cel puţin o inteligenţă de nivel 

mediu, să fiţi ordonat şi să bă placă să lucraţi cu cifre sau la birou. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Lucrător în industria de încălţăminte 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Lucrătorii din industria de încălţăminte 

efectuează operaţii pregătitoare şi lucrări auxiliare în cadrul producţiei de 

încălţăminte. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să aplice clei, să încleieze 

căptuşeala şi alte părţi componente, să scoată calapoadele inserate pentru a întinde 

pielea pe o anumită formă, să aplice pingele, cusături, să taie părţi, să marcheze 

etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Profesia este făcută în 

ateliere de produs încălţăminte - în mediul zgomotos şi uneori în miros de 

substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente 

precum şi unelte manuale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificare la locul de muncă sau cursuri în 

domeniu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Lucrător în industria de prelucrarea blănurilor 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Lucrătorii din industria de prelucrare a 

blănurilor prestează muncă auxiliară şi pregătitoare şi pot lucra şi pe diferite maşini 

uneori. Denumirea meseriei variază de la caz la caz, lucrătorii din industria de 

prelucrare a blănurilor fiind cunoscuţi ca operatori maşini pentru prelucrat blana, 
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croitori de blană, finisori pentru blană, muncitori care prelucrează blana şi altele, în 

funcţie de specificul operaţiunii executate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să cureţe, să tăbăcească, 

ajusteze, să apreteze, să usuce, să vopsească şi să finiseze piesele din blană, să le 

pieptene, să le perie şi să le bată, să le scuture, să croiască şi să coase părţile 

componente etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de blănărie şi 

în fabrici unde se lucrează cu blănuri, unde zgomotul şi expunerea la păr de 

animale (care provoacă uneori alergii) este inevitabilă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

ustensile manuale, dispozitive şi unelte. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu 

sau un curs de specialitate. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Lucrător la maşina de cusut 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorul care lucrează la maşina de cusut 

face munci mai puţin complicate la maşina de cusut folosită în industrie, însă poate 

lucra şi individual la fabricarea şi repararea costumelor, rochiilor, lenjeriei de corp, 

pălăriilor, textilelor din industrie precum şi a îmbrăcămintei sportive. Aceştia cos 

laolaltă piesele componente ale îmbrăcămintei, ghidând bucăţile de material prin 

maşină. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să scoată însăilaturile, să facă 

tivuri şi margini - să coasă şi să matlaseze anumite părţi - să calce cusăturile pentru 

a le aplatiza - să coasă părţi independente de îmbrăcăminte laolaltă - să facă mici 

broderii, să coase tiv - să coase fermoare - să calce şi să netezească pliuri, borduri, 

mâneci, buzunare aplicate, închizători (clipsuri) etc. - să verifice defecte de 

material sau cusătură - să corijeze greşelile - să facă service şi să presteze munci de 

întreţinere de bază la maşinile şi echipamentul folosit la coasere. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

fabrici, unde mediul de lucru poate fi zgomotos. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Maşini de cusut, maşini de tivit, 

maşini de cusut nasturi, fiare de călcat, foarfeci, tipare de croitorie şi propriile 

mâini. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională sau un 

curs de calificare la locul de muncă, să aveţi dexteritate manuală, răbdare, să lucraţi 

curat, să aveţi precizie şi o vedere bună. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Lucrător servicii municipale / comunale 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Termenul de lucrător servicii municipale este 

un termen folosit pentru o largă varietate de meserii care includ servicii municipale 

semi-calificate. Muncile de obicei necesită calificări minore. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Muncile includ: 

 măturătorii de stradă - mătură străzile, trotuarele şi alte zone publice, fie 

manual fie cu maşini simple de măturat. 

 întreţinerea răsadurilor, parcelelor de flori şi a zonelor cu plante - taie 

iarba, plantează, adună seminţe, udă şi au grijă de aranjamentele 

decorative de flori şi arbuşti ornamentali. 

 întreţinerea terenurilor şi a bazelor sportive - se ocupă de pajişte, au grijă 

de suprafeţele cu zgură, de liniile de marcaj, fac curăţenia generală. 

 responsabil cu parcarea - emit tichete de parcare şi colectează banii, 

îndrumă şoferii la locurile de parcare, întreţin perimetrul de parcare. 

 hamali - încarcă şi descarcă bagaje, în special la aeroporturi şi în gări şi 

dacă este necesar, asigură transportul bagajelor cu vehicule simple de 

transport. 

 antreprenor de pompe funebre - pregăteşte şi organizează procedeele 

funerare, îmbracă morţii, aranjează decoraţiunile din flori, întreţine 

echipamentul de crematoriu, gropile de mormânt, incinerează morţii, 

curăţă cimitirele. 

 custode la muzeu - supraveghează sălile din expoziţie, dă informaţii 

vizitatorilor, le răspunde la întrebări. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

diferite părţi ale municipalităţii în discuţie, în funcţie de munca depusă, adesea în 

aer liber, cu perioade de lucru peste program şi cu expunere la condiţii 

meteorologice schimbătoare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite instrumente manuale, 

maşini simple, cum sunt cele de tăiat iarba de pe peluze, maşini de măturat străzile, 

unelte de grădinărie etc. în funcţie de meserie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Munca necesită în general calificări puţine, 

fiind declarată o muncă semi-calificată. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Lucrător social 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui lucrător social este aceea de a 

ajuta oamenii în rezolvarea problemelor legate de situaţia lor socială sau de viaţa 

personală. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să stabilească situaţia generală 

socială a oamenilor care locuiesc într-o anumită zonă - să stabilească situaţia reală 

a familiilor care au probleme din cauza modului de viaţă nesatisfăcător, cu datorii, 

cu probleme de alcoolism, consum de droguri din partea unuia dintre membrii 

familiei, sau cu persoane care nu sunt în stare să se descurce singure din cauza 

vârstei înaintate, a bolii sau a altor probleme - să ajute oamenii handicapaţi, oferind 

sfaturi, inclusiv ajutor în completarea diferitelor formulare şi cereri - să coordoneze 

şi să asigure servicii către comunitate din punct de vedere profesional, operaţional 

şi economic, inclusiv să administreze activităţi - să propună, iar în cazuri urgente, 

să rezolve plasarea imediată a copiilor şi tinerilor în instituţii de protecţie şi de 

rezidenţă, în familii adoptive în locul familiilor lor, în conformitate cu hotărârile 

date de tribunale - să presteze activităţi sociale în favoarea refugiaţilor, a oamenilor 

fără adăpost, sau a altor grupuri de indivizi cu probleme specifice, după cum este 

cazul - să desfăşoare activitate de specialitate în instituţiile care tratează 

dependenţa de droguri şi de alt fel - să reprezinte persoanele în procedurile juridice 

şi administrative. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri precum şi în 

case particulare, unde nu sunt probleme deosebite de mediu; totuşi, unii lucrători 

sociali vin în contact cu oameni care pot fi la un moment dat agresivi sau dificili. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia computerizată, 

ustensile de scris, documente şi mai presus de toate, exprimarea verbală. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii medii, sau studii 

superioare cu specializarea în sociologie, să aveţi o atitudine pozitivă faţă de 

oameni, să ştiţi cum să vă purtaţi cu oamenii, să aveţi o ţinută şi o conduită 

cultivată, o bună judecată şi răbdare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Macaragiu 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui macaragiu constă în 

transportarea diferitelor greutăţi de la un loc la altul, prin folosirea unei macarale şi 

a altor echipamente de ridicat, sau lucrul pe diferite macarale de construcţie, alături 

de elemente de operare şi semnalizare manuală şi/sau prin telefon sau alte mijloace 

de comunicare. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să ridice greutăţile prin 

folosirea diverselor cârlige, frânghii, lanţuri speciale pentru ridicarea şi 

manipularea încărcăturilor către alte destinaţii dorite, să ajute la demontarea şi la 

transportarea macaralelor / echipamentelor de ridicat, să urmărească siguranţa 

operaţiunii, precum şi amplasarea macaralelor / a echipamentelor de ridicat în 

condiţii de vreme schimbătoare, pe perioada orelor de program şi în afara acestora, 

să asigure întreţinerea elementară a acestora. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

regulă în interiorul sau exteriorul clădirilor sau pe şantiere de construcţii, în uzine 

şi în instalaţii de transport, precum şi la locurile de muncă unde se impune 

ridicarea şi manipularea de încărcături grele. Sunt de aşteptat expunerea la condiţii 

de vreme schimbătoare şi la zgomot / praf. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Uzual se folosesc echipamente de 

control pentru diferite tipuri de macarale şi elevatoare, precum şi echipament şi 

ustensile manuale pentru întreţinerea lor curentă. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de specializare în 

domeniu, să fi trecut de testul de manipulare şi întreţinere macara; aveţi nevoie de 

asemenea de abilitatea de a vă concentra la locul de muncă, de reacţii rapide, auto-

disciplină, seriozitate, viziune spaţială, o vedere bună şi un auz bun. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Această muncă vă poate solicita fizic prin faptul că vi se cere să lucraţi la 

înălţime. 

 

 

Machetator / creator de machete 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Machetatorul sau creatorul de machete 

execută machete pentru produsele care trebuie executate, de exemplu, prin turnare. 

În unele cazuri machetele pot fi făcute nu de către machetator, ci pe baza acestor 

mulaje. În unele industrii, machetatorii sau creatorii de machete construiesc 

macheta produsului în prototip pentru a-i ajuta proiectanţi să-şi facă o idee asupra 

proiectului şi asupra modului cum va arăta în realitate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să creeze machete folosind de 

exemplu ipsos, sau pot lucra cu o serie de materiale, inclusiv lemn, plastic şi metal. 

Pot lucra după schiţele unor arhitecţi proiectanţi sau după planuri şi fotografii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de modelat 

unde mediul de lucru este zgomotos, cu praf şi cu murdărie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

unelte manuale, aditivi şi preparate. Se pot folosi lemnul, plasticul, metalul, hârtia 

şi cartonul sau, în unele cazuri, componente electronice. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu 

şi să aveţi aptitudini pentru lucrul manual şi cunoştinţe tehnice temeinice. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Machior / peruchier 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Machiorul şi peruchierul confecţionează 

măşti şi elaborează machiaje pentru actorii de teatru şi film în funcţie de intenţiile 

regizorului, de scenariu şi de personajul în sine. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă mulaje pentru măşti. 

Să facă coafuri, să confecţioneze şi să vopsească peruci pentru costume standard şi 

diferite alte tipuri de peruci mai complicate. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În case de modă sau 

studiouri de filmare. Se lucrează de obicei la ore incomode. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Farduri, cosmetice, peruci şi 

materiale pentru confecţionat peruci, ustensile de mână corespunzătoare, perii, 

foarfeci etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, să aveţi simţ estetic, să vă 

puteţi concentra şi să aveţi îndemânare manuală. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Maestru de ceremonii / prezentator de program 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Maestrul de ceremonii sau prezentatorul de 

program etc. prezintă diferite evenimente culturale, spectacole sau întruniri 

sportive. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: de regulă acesta are deja 

pregătit textul pe care urmează să-l citească, dar în cursul evenimentului acesta 

trebuie să răspundă rapid şi în cunoştinţă de cauză cu comentarii improvizate în 

funcţie de situaţia existentă. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Pe scenele teatrelor de 

varietăţi, în studiourile de televiziune, la prezentările de modă de modă etc. Lucrul 

în afara orelor obişnuite de program este inevitabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Microfonul. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau o universitate, să aveţi 

capacitatea să răspundeţi prompt, să aveţi maniere cultivate şi o înfăţişare cultivată 

şi să ştiţi să lucraţi cu oamenii. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Magazioner 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui magazioner este aceea de a 

coordona şi administra depozitul / locul de stocare a materialelor dintr-o 

organizaţie. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să organizeze sistemul de 

primire şi de expediere / livrare şi de stocare a materiilor prime şi produselor - să 

ţină şi să proceseze înregistrările din depozit şi să facă alte lucrări cu ajutorul 

tehnologiei computerizate - să monitorizeze nivelurile de stoc din cadrul companiei 

- să revadă stocurile la perioade determinate pentru materialele stocate, produsele 

semifinite şi alte produse în fiecare depozit - să solicite altor furnizori să asigure 

cantitatea optimă a bunurilor solicitate sau să aibă grijă de aprovizionarea directă 

cu bunurile solicitate - să înainteze cereri de transport în interiorul companiei şi să 

se asigure că bunurile sunt transportate între depozite - să coopereze cu 

departamentul de expediţiei şi distribuţie cu privire la stocul produselor companiei 

mamă - să conducă şedinţele de personal cu şefii din alte depozite - să organizeze 

listele de inventar din depozit. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri şi spaţii 

similare, fără dificultăţi deosebite din punct de vedere al mediului de lucru. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În primul rând tehnologia 

computerizată şi echipamentul uzual de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii medii cu diplomă de 

bacalaureat, să aveţi abilitatea de a lucra sistematic, să aveţi precizie, îndemânare 

de lucru cu cifrele şi abilitatea de a negocia cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Maistru / mecanic de nave 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Maistrul de nave sau mecanicul de nave 

asamblează şi repară navele. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să asambleze componentele 

din oţel sau din alt metal şi secţiunile şi plăcile de metal pentru a forma unităţi sau 

subunităţi complete, folosind sudura de prindere, fixarea cu buloane sau alte 

metode şi să repare corpurile navelor. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În şantiere navale, docuri, 

sau chiar pe navă. Munca se face şi în interior şi în aer liber, în condiţii de vreme 

schimbătoare, se lucrează în schimburi, în zgomot, pulbere metalică şi uneori în 

condiţii de temperaturi foarte înalte sau pe vreme rea. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite tipuri de instrumente 

pentru reparaţii, echipamente şi maşini pentru lucrul cu metalul: echipament de 

curăţare pentru îndepărtarea excesului de sudură, a ruginii, a tartrului şi a altor 

materiale de pe suprafeţe sau părţile metalice prin suflare cu aer sau prin alte 

tehnici similare, diferite tipuri de echipamente de sudură, prese hidraulice, foarfeci, 

lampă de sudură, mandrine, perforatoare etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu, să fiţi specializat în repararea şi construcţia de nave. Calităţile cerute sunt 

să aveţi cunoştinţe tehnice, orientare în spaţiu, coordonare a mişcărilor, dexteritate 

manuală. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Maistru aurar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Maistrul aurar execută lucrări de aurire a 

ornamentelor artistice şi a obiectelor de diverse tipuri. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să aurească obiectele din 

lemn, metal şi din alte materiale, să aurească decoraţiunile de pe pereţi şi alte 

suprafeţe (cum este piatra). Să renoveze şi să aplice tratamente de conservare (cum 

ar fi protecţia împotriva factorilor de mediu) pe suprafeţele aurite cu valoare 

istorică. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere. Se lucrează în 

murdărie, praf şi uneori la temperaturi înalte şi în contact cu substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte manuale de meşteşugar şi 

materiale şi substanţe chimice folosite în artă. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu, concentrare, 

aptitudini practice, aptitudini creatoare şi simţ estetic dezvoltat. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Maistru ceramist 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Maistrul ceramist face lucrări şi obiecte din 

ceramică mai complexe. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să execute obiecte decorative 

şi utilitare din ceramică, lucrări în relief, pereţi de mozaic, sculpturi pentru grădină 

şi de alte tipuri artă din ceramică şi să le decoreze. Să pregătească mulaje pentru 

ele. Să restaureze obiecte din ceramică cu valoare istorică. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de ceramică. 

Se lucrează în praf şi murdărie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

roata olarului, cuptoare de ardere, diferite instrumente manuale, perii şi alte 

dispozitive. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu, concentrare, 

aptitudini practice, aptitudini creatoare şi simţ estetic dezvoltat. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Maistru gravor în sticlă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Maistrul gravor în sticlă execută proiecte 

artistice şi desene pe sticlă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să execute ornamente în sticlă 

cu ajutorul unui acidul, să execute desene figurative şi abstracte pe sticlă. Să 

decoreze ferestre, uşi de intrare, uşi cu geamuri, pereţi despărţitori din sticlă etc. 

Acesta execută şi sculpturi gravate din sticlă, uneori în combinaţie cu alte materiale 

(metal, lemn). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere. Se lucrează în 

praf, murdărie, la temperaturi înalte şi în contact cu substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Acizi şi alte unelte şi materiale 

folosite pentru gravură. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu, concentrare, 

aptitudini practice, aptitudini creatoare şi simţ estetic dezvoltat. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Maistru lucrător în ipsos 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Lucrătorul în ipsos execută obiecte 

decorative din ipsos, din piatră artificială şi din alte materiale folosite în 

construcţii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă decoraţiuni din ipsos şi 

din alte materiale pentru interiorul şi exteriorul clădirilor, fie compoziţii libere fie 
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după modele, să toarne sculpturile şi alte obiecte decorative. De asemenea, să 

preleve mulaje faciale pentru a executa măşti pentru sculpturi. Să restaureze 

decoraţiunile de la clădirile istorice. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Lucrează atât în 

interiorul, cât şi în exteriorul clădirilor, la lucrările de sculptură etc. Lucrează 

uneori şi la înălţimi mari. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte şi dispozitive manuale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu, concentrare, 

aptitudini practice, aptitudini creatoare şi simţ estetic dezvoltat. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Maistru lucrător în metal 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Maistrul lucrător în metal sau alămarul 

execută diferite obiecte de cult, obiecte decorative şi obiecte utilitare (cum sunt 

sfeşnice şi lămpi speciale de cult) după un proiect artistic. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să execute diferite obiecte de 

cult, obiecte decorative şi utilitare după schiţele artiştilor plastici sau după 

şabloanele istorice şi propriile desene. Să restaureze obiectele din metal (cum sunt 

arme şi armuri) cu valoare istorică. Să întreţină echipamentul şi dispozitivele 

folosite. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere. Se lucrează în 

praf, murdărie şi uneori la temperaturi destul de înalte. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte manuale de meşteşugar, 

instrumente şi unelte pentru lucrările fine de artă, arzătoare etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu, concentrare, 

aptitudini practice, aptitudini creatoare şi simţ estetic dezvoltat. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Maistru mozaicar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Maistrul mozaicar execută mozaicuri ca parte 

a decoraţiunilor interioare şi exterioare ale unei clădiri. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să asambleze artistic 

mozaicurile executate din piatră naturală sau sticlă smălţuită ca parte din 

arhitectura clădirilor şi a interiorului. Să prepare singur materialul, să-l taie şi să 
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facă alte ajustări în funcţie de formele dorite. Să restaureze mozaicuri cu valoare 

istorică. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Atât în interiorul cât şi în 

exteriorul clădirilor. Unele lucrări se pot executa şi la înălţimi mari. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte pentru muncă manuală de 

fineţe. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu, concentrare, 

aptitudini practice, aptitudini creatoare şi simţ estetic dezvoltat. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Maistru sticlar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Sticlarul execută lucrări de fineţe din sticlă 

precum şi piese artistice din sticlă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să sufle şi să modeleze 

amestecul manual, să execute obiecte de uz casnic şi decorative din sticlă, să facă 

sculpturi conform desenelor artistice. Să întreţină echipamentul folosit în procesul 

de producţie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere. Se lucrează în 

praf, mizerie şi uneori la temperaturi înalte şi în contact cu substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Pipe de suflat, arzătoare, cuptoare 

şi alţi aditivi. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu, să aveţi condiţie 

fizică bună, simţ estetic şi aptitudini creatoare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Maistru topitor şi forjor de metale 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Maistrul topitor şi forjor de metale 

modelează, toarnă şi finisează lucrările artistice de diferite tipuri executate din 

metal. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească mulajele pentru 

sculpturi, să execute lucrări în relief şi obiecte similare din diferite metale, să 

finiseze suprafeţele acestora, să asambleze piese mai complexe (de exemplu, 

clopote de biserici). Să pregătească mulaje pentru ele. Să restaureze obiectele din 

metal cu valoare istorică. Să întreţină maşinile şi echipamentul cu care lucrează. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere. Se lucrează în 

praf, murdărie, la temperaturi înalte şi în contact cu substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament de topit şi de turnat, 

matriţe, unelte manuale, precum şi alte dispozitive. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu, concentrare, 

aptitudini practice, aptitudini creatoare şi simţ estetic dezvoltat. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Majordom / valet 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Majordomul este însărcinat cu administrarea 

şi organizarea activităţii servitorilor şi angajaţilor dintr-un gospodărie mai mare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să verifice curăţenia şi 

eficienţa muncii angajaţilor şi servitorilor; să angajeze şi să instruiască personalul; 

să achiziţioneze şi să distribuie diferite provizii şi articole de uz casnic şi de 

curăţenie, să controleze notele de cheltuieli ale casei; să pregătească uneori şi să 

servească mesele, să facă curăţenie şi să presteze şi alte activităţi casnice. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? De obicei în interiorul 

caselor particulare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Produse de curăţenie, cârpe de 

curăţat podele, făraşe, mături, documente referitoare la ţinerea unei gospodării. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii medii, dar trebuie să 

cunoaşteţi foarte bine regulile de etichetă. Există cursuri speciale pentru majordomi 

sau valeţi, dar în majoritatea ţărilor cursurile sunt de management hotelier, relaţii 

publice şi regulile de etichetă. 

Trebuie să fiţi o persoană plăcută, săritoare, de încredere, discretă şi să cunoaşteţi 

bunele maniere şi regulile de etichetă în societate. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Manevrant de materiale 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Manevrantul de materiale încarcă, descarcă, 

manevrează, clasifică, transportă cu braţele sau cu căruciorul, curăţă diverse bunuri 

sau materiale pentru instituţiile sau unităţile angajatorului său. Mai este cunoscut, 

în funcţie de ramură, şi ca lucrător de curte, distribuitor sau încărcător. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să încarce, să descarce sau să 

mute materialele în incinta sau în afara fabricii, uzinei, curţii interioare sau 
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şantierului, să facă o serie de munci diferite cum sunt: să deschidă pachete sau 

containere, să încarce şi să descarce materiale, să mute materialele şi bunurile 

dintr-o zonă în alta cu căruciorul sau stivuitorul (dacă aceasta reprezintă obligaţia 

principală, muncitorul poartă denumirea de şofer de stivuitor), să asambleze cutii şi 

alte containere pentru obiectele ce urmează a fi transportate în ele, să încarce cu 

lopata materialele neambalate în roabe sau alte vehicule, saci sau butoaie, să 

depoziteze şi să eticheteze bunurile şi să facă curat în zonă după aceea. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În diferite ateliere, zone 

de depozitare, în aer liber. Mediul de lucru poate implica lucrul în mizerie şi praf 

uneori. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ustensilele sunt în general 

stivuitoare, cărucioare cu tracţiune manuală, roabe, substanţe pentru curăţenie, 

precum şi ustensile manuale etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare la locul de 

muncă, să aveţi condiţie fizică - munca vă poate solicita fizic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Manichiurist / pedichiurist 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui pedichiurist sau manichiurist 

este de a acorda îngrijiri profesionale picioarelor (să facă pedichiura) şi mâinilor 

(să facă manichiura), în general să se ocupe de unghii. Aceştia pot fi şi persoane 

fizice autorizate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Munca include: să şteargă cu acetonă, să taie şi 

să pilească unghiile - să facă masaj la mâini - să înlăture pieliţele, colţurile şi 

bătăturile - să ungă pielea - să spele picioarele şi să îndeplinească alte munci pentru 

îngrijirea mâinilor şi a picioarelor - să administreze băi speciale. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

saloane de pedichiură, în saloane cosmetice, în centre de sănătate, în centre de 

coafură, în culisele platourilor de filmare sau ale teatrelor sau în case particulare. 

Persoanele pot fi angajate în saloane speciale sau în alte unităţi de tratament. Veţi 

veni în contact cu diferite substanţe chimice în timpul desfăşurării activităţii. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai des folosite sunt foarfeci, 

pile, unghiere şi propriile mâini. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională în 

domeniu sau un curs de calificare în domeniu, să aveţi îndemânare, să fiţi o 

persoană curată, să aveţi o ţinută şi maniere elegante, să aveţi abilitate de a negocia 

cu oamenii şi să aveţi o vedere perfectă. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Manipulant (de tramvai) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Manipulantul trebuie să conducă tramvaiul şi 

să asigure siguranţa transportului şi a pasagerilor în conformitate cu prevederile 

regulamentului de trafic, ale reglementărilor de transport în oraş şi ale orarului 

stabilit. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să conducă tramvaiul - să 

verifice componentele şi sistemele care sunt necesare pentru siguranţa transportului 

- să comunice cu dispeceratul prin radio sau sisteme publice de adresare pentru 

informarea pasagerilor - să facă reparaţii minore la tramvai în cazul când apar 

defecţiuni pe parcursul drumului - să distribuie bilete - să ţină evidenţe dacă i se 

cere acest lucru. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? La bordul tramvaiului, în 

reţeaua de transport a oraşului dar de obicei la adăpost de vreme rea, deşi condiţiile 

de vreme schimbătoare pot crea dificultăţi acestei meserii. Lucrul în schimburi este 

imperativ. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Bordul de control din interiorul 

tramvaiului. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de specializare pentru 

manipulanţi, să daţi dovadă de concentrare, rapiditate în decizii, încredere şi auto-

disciplină. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Vi se poate solicita control oftalmologic pentru această meserie. 

 

 

Manipulator de încărcături pe calea ferată 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Manipulatorul de încărcături pe calea ferată 

are sarcina să încarce, să descarce şi să stocheze încărcăturile de pe calea ferată. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să încarce, să descarce şi să 

stocheze încărcăturile, care sunt transportate pe calea ferată.  

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În gări şi în triaje, în 

zgomot, praf şi adesea murdărie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Munca se face manual folosind 

tot felul de mecanisme ajutătoare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificare la locul de muncă sau curs de 

calificare în domeniu, şi condiţie fizică bună. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Mânuitor decoruri 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca mânuitorului de decoruri este de 

aranja, adapta şi dezasambla decorurile pe platourile de filmare sau pe scenele de 

teatru, sau echipamentul de la circ, conform ideilor creatorului de decoruri. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să execute şi să aranjeze 

decorurile şi recuzitele pe scene exterioare şi interioare - să ridice structuri din 

lemn pentru tot felul de clădiri folosite în teatru şi film (cum sunt castele, mori, 

rampe de lansare, rachete, căruţe, ruine etc.) - să asigure stabilitatea acestora şi să 

finiseze decorul şi ornamentele, inclusiv eventualele accesorii mobile sau în 

mişcare (cum sunt deschideri de la sine a unei pietre care blochează o intrare, 

mişcări de lucruri magice, prăbuşirea unor clădiri etc.) - să finiseze suprafeţele 

decorurilor în mod corespunzător - să ridice corturi de circ prin folosirea tacheţilor 

speciali pentru ridicarea şi fixarea “cupolei mari” - pe perioada spectacolului să 

facă lucrări de asamblare necesare pentru numerele de la sol şi din aer, conform 

instrucţiunilor proiectantului sau ale şefului de echipă - să asambleze cuşti în arenă 

pe perioada spectacolelor, inclusiv (la circuri, de exemplu)să facă tuneluri pentru 

deplasarea animalelor în arenă etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În teatre, în studiouri de 

film şi în circuri. Munca la înălţime şi în locuri greu accesibile sunt, ocazional, 

inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cele mai folosite sunt fierăstrău 

circular, pânza de traforaj şi fierăstrău bandă, unelte de prelucrat lemnul, maşini de 

frezat şi de perforat, mandrine, securi, ciocane, rindea şi alte unelte de tâmplărie 

precum şi propriile mâini şi picioare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de ucenicie cu specific 

în tâmplărie, să aveţi pricepere, să vă mişcaţi rapid, să fiţi apt fizic şi să aveţi 

imaginaţie spaţială. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Marinar (pe nave comerciale) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Marinarul (de pe navele comerciale) lucrează 

la bordul navelor şi al vapoarelor, fie în sala maşinilor, fie pe punte sau în cambuză 

(bucătăria navei). 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Activitatea desfăşurată depinde de locul de 

muncă de pe navă; munca este predominant muncă manuală şi de întreţinere. Un 

marinar din sala maşinilor va avea de lucru mai mult cu operarea motoarelor şi a 

altor părţi mecanice ale navei, în timp ce marinarul de la bucătărie va fi angajat mai 

ales în pregătirea şi servirea mesei pentru ceilalţi membri ai echipajului. Toţi 

marinarii sunt instruiţi şi trebuie să cunoască şi să folosească echipamentele de 

pază contra incendiilor aflate la bordul navei. Marinarii de punte lucrează în 

general cu încărcături, ajută la încărcare şi descărcare, îndeplinesc şi alte sarcini 

cum sunt servicii de cart pe punte în timpul traficului pe mare, sau servicii de 

asistare la acostarea şi dezlegarea navei de la cheu sau doc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Pe nave care călătoresc 

pe mare unde condiţiile de vreme schimbătoare şi deplasările lungi departe de casă 

sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi dispozitive de 

la bordul navei. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi un certificat de examinare 

internaţională, să fi terminat cursuri de specialitate în domeniu sau o şcoală în 

domeniu; aveţi nevoie de condiţie fizică bună, de auz şi văz sănătoase, de 

dexteritate manuală şi cunoştinţe de bază ale limbii engleze. Marinarii care 

lucrează în sala maşinilor trebuie să aibă cunoştinţe tehnice şi să înţeleagă modul 

de operare la motoarele aflate pe navă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Meseria vă poate solicita fizic iar cerinţele de sănătate sau examinarea 

medicală, ambele sunt imperative la admiterea pentru această meserie. 

 

 

Masor 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de masor / maseză este de a masa 

oamenii care au diverse probleme de spate, muşchi sau pentru menţinerea tonusului 

muscular, poziţiei coloanei, ca urmare a unor accidente etc., sau de a preveni 

reapariţia acestora sau a altor afecţiuni similare. Unii masori pot oferi şedinţe de 

masaj pentru relaxare generală şi pentru întărirea organismului. Aceştia sunt adesea 

persoane fizice autorizate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile funcţiei: să maseze întregul corp, în 

special muşchii, pielea, ţesuturile conjunctive, încheieturile, şira spinării - să facă 

masaje terapeutice şi alte genuri de masaje - pot executa masaje compresive în 

anumite puncte specifice ale corpului (acupunctură) dacă diagnosticul este 

cunoscut, sau după ce s-a stabilit diagnosticul şi la recomandarea unui medic - să 

facă hidroterapie şi/sau alte tratamente speciale (tracţiune, electroterapie etc.) mai 

ales la sportivi de performanţă, dansatori profesionişti şi balerini, conform 

recomandărilor medicului - să facă masaj la oameni în caz de accidente în timpul 
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competiţiilor sportive, dansului sau al altor spectacole - să aplice preparate 

medicale şi agenţi cosmetici, să folosească instrumente de masaj etc. - să dea 

sfaturi clienţilor cu privire la programul de exerciţii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

saloane de masaj şi alte locuri similare. Munca poate implica contactul cu anumiţi 

agenţi chimici. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se folosesc instrumente de 

vibraţie şi de masaj, uleiuri de masaj şi în special mâinile şi degetele. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în masaj, să 

aveţi dexteritate în lucrul cu mâinile şi degetele, să aveţi talent de negociere cu 

oamenii, să ascultaţi problemele lor, să aveţi răbdare şi o condiţie fizică bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră 

 

 

Maşinist / lucrător în confecţii metalice 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Activitatea constă într-o muncă mai puţin 

solicitantă, cum ar fi operaţiuni de turnare, găurire, matriţare şi de debavurare a 

metalelor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Activităţile constau în supravegherea maşinilor 

deja reglate pentru corectarea parametrilor (adică strunguri, maşini de ascuţit, tăiat, 

perforat, debavurare a metalelor, diferite maşini automate şi semiautomate etc.) - să 

înlocuiască piesele de schimb pe maşinile-unelte, să fixeze materialele, să măsoare 

cu dispozitive de măsurat fixe şi cu şublerul, să facă ajustări simple la maşinile-

unelte, să proceseze manual anumite piese de lucru, ca muncă auxiliară (adică 

manipularea materialului şi produsului, transportarea lui etc.), să facă curăţenia de 

bază în cadrul atelierului precum şi să cureţe maşinile cu care se lucrează. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

ateliere de construcţii şi în uzine, unde condiţiile de lucru implică lucrul cu 

grăsimi, în zgomot şi praf; să se ţină seama uneori de necesitatea lucrului în 

schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai des folosite instrumente 

sunt strungul, maşina de ascuţit şi alte maşini de debavurat, unele din ele 

semiautomate, altele complet automate. Metalele sunt materia primă de procesat. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificarea cerută pentru această meserie este 

şcolarizarea până la nivelul de muncitor calificat; se cere imaginaţie tehnică, 

condiţie fizică generală bună şi abilitatea de a reacţiona rapid. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Matematician 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Matematicianul desfăşoară muncă de 

cercetare în domeniul matematicii pure sau aplicate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă cercetări în domeniul 

matematicii teoretice (pure) şi aplicate; să elaboreze şi să publice studii de 

specialitate în acest domeniu; să ofere expertiză matematică aplicată în diferite 

domenii (tehnic, economic, ştiinţific); să predea matematică de nivel inferior, 

mediu şi superior etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri sau săli de 

curs, într-un mediu confortabil şi controlat. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi programe avansate 

de statistică şi matematică (SPSS, SAS, STATISTICA etc.). 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Trebuie să aveţi studii superioare în 

matematică şi eventual specializare post-universitară (de exemplu, masterat sau 

doctorat). Aveţi nevoie de o gândire abstractă, analitică şi creativă, de calităţi 

pentru rezolvarea problemelor; să ştiţi să lucraţi la calculator; să ştiţi să lucraţi 

lucra cu numere şi rapoarte statistice de nivel avansat. Pentru a preda matematica 

aveţi nevoie de un curs de pedagogie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Măcelar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Măcelarii taie, porţionează, prelucrează, 

procesează şi uneori vând carne şi produse din carne. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să primească animalele la 

abator, să le taie, să le prepare (să separe produsele auxiliare), să tranşeze şi să 

porţioneze carnea - să folosească diferite metode de procesare a produselor din 

carne inclusiv afumarea - să preleve eşantioane pentru analizele de laborator, 

pentru controlul calităţii produselor - să vândă carne la bucată sau la carcasă, 

produse din carne şi conserve, cârnaţi, peşte şi produse asociate, inclusiv să prepare 

produse pe bază de carne - să facă muncă de birou şi să conducă un magazin cu 

produse din carne. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

abatoare, fabrici pentru prelucrarea cărnii, în măcelării mici sau în pescării. 

Grăsimi, zgomot, miros şi lucrul în schimburi, toate sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tăietoare, mixere, maşini de 

umplut, linii de tăiere şi de separare, echipament pentru măcelării, cântare şi 

instrumente manuale cum sunt cuţite, satâr, fierăstraie şi alte unelte de mână. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi îndemânare, să aveţi condiţie fizică, să aveţi capacitatea de a simţi mirosul 

şi gustul, să lucraţi curat, şi să aveţi soluţii rapide. Nu trebuie să fiţi purtător de boli 

infecţioase. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Măcelar carne de pasăre 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Măcelarul de carne de pasăre prelucrează (de 

obicei cu maşini speciale) carne de pasăre, de vânat, iepuri şi ouă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să jupoaie de piele sau blană, 

să jumulească, să porţioneze, să usuce, să sterilizeze, să săreze, să prăjească, să 

afume etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere speciale pentru 

pregătirea cărnii de pui, sau în fabrici la linii de fabricaţie pe scară largă, unde 

există murdărie şi mirosuri neplăcute. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipament 

tehnic, linii de producţie automate, anumite instrumente de mână. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi o calificare la locul de muncă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Măturător municipal / comunal 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Măturătorii de stradă mătură trotuarele, 

străzile, parcurile şi alte spaţii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să cureţe containerele de 

gunoi şi alte lăzi de colectare deşeuri, să cureţe şi să le dezinfecteze. Să măture 

străzile şi căile de trafic folosind mături şi maşini speciale. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Pe străzi, în toate 

anotimpurile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Munca se face cu ustensile 

manuale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificare la locul de muncă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Mecanic / instalator minier 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Mecanicul minier lucrează cu metale şi 

maşini în mine. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Reparaţii şi întreţinere de rutină pentru 

mecanismele şi echipamentul minier, cum ar fi locomotive de mină, cărucioare, 

benzi transportoare, mecanisme de extracţie, control la uşile minei, pompe 

hidraulice, echipamente de săpare şi extracţie, instalaţii, dezasamblări, asamblări, 

înlocuirea şi inspectarea mecanismelor şi a echipamentelor selectate, cum ar fi 

mecanisme de alimentare, părţi componente ale concasoarelor, vinciuri de mină, 

şine pentru cărucioarele din mină şi alte echipamente şi maşinării. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

mine unde este praf şi condiţii de lucru dificile, cu obiecte la care uneori se ajunge 

cu greutate. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Munca este de obicei făcută cu 

diferite instrumente manuale pentru reparaţii şi întreţinere, instrumente de măsurat 

şi diagnosticat, echipament de sudură, foreze, concasoare, maşini de îndoit etc. şi 

bineînţeles, muncă manuală. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? De formare profesională în domeniu, 

dexteritate manuală, imaginaţie tehnică şi acurateţe. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Munca vă poate solicita fizic. 

 

 

Mecanic / reparator caroserii auto 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia Mecanicul de caroserie auto este persoana care 

fabrică şi repară caroseriile auto şi părţile lor componente şi asamblează în 

întregime corpul vehiculului. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să repare caroseriile prin 

metoda baterii cu ciocanul a părţilor înfundate sau să înlocuiască părţile uzate cu 

componente din plastic. Acolo unde sunt stricăciuni mari, aceştia înlocuiesc piesele 

uzate şi pun uşi, praguri, parbrize, bare de protecţie şi tablouri de comandă noi etc. 

Aceştia pot tăia anumite forme de metal pe care la sudează sau le nituiesc la locul 

potrivit. În unele ateliere auto, pot vopsi zonele nou reparate. De notat reparaţiile la 

caroserii sunt executate mai frecvent prin înlocuirea pieselor deteriorate cu altele 

noi şi mai puţin prin repararea celor vechi. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se face de obicei 

în ateliere de reparaţii şi în garaje unde se lucrează cu unsori, în murdărie şi în 

zgomot. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Anumite activităţi sunt făcute de 

maşini, adesea pe linii de fabricaţie automatizate, în timp ce alte activităţi sunt încă 

făcute cu unelte manuale şi anumite maşini. Echipamentul folosit poate varia în 

funcţie de faptul dacă se solicită confecţionarea de piese noi sau repararea celor 

vechi. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Ideal ar fi să fi terminat o şcoală profesională 

de trei ani cu profil reparaţii auto (deşi calificarea la locul de muncă şi practica în 

domeniu se solicită de asemenea pentru această meserie), să aveţi aptitudini 

practice, abilitatea de a vă concentra, răbdare, cunoştinţe tehnice, imaginaţie 

spaţială şi precizie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Mecanic / tehnician echipamente electronice 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca include fabricarea, ajustarea, 

repararea, renovarea şi întreţinerea produselor electronice. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obiectele cu care se lucrează în general sunt 

produsele electronice ale consumatorului (adică aparate TV, aparate radio, 

casetofoane, video, combine muzicale, maşini de jocuri mecanice etc.), 

echipamente de birou (adică copiatoare, calculatoare), sisteme automate (adică 

diferiţi senzori şi controlori), echipamente de telecomunicaţie şi alarme (adică 

detectoare de incendiu, sisteme anti-furt, pupitre de comandă etc.), echipamente de 

transmisie (adică echipamente pentru studiourile de radio şi televiziune, sau 

sisteme folosite de interpreţi), instrumente de măsurare şi de laborator (exemplu 

voltmetre, osciloscoape, generatoare de frecvenţă, potenţiometre, măsurători de 

umiditate), sisteme medicale (pacemakere, electrocardiografe, 

electroencefalografe), sisteme de control şi instrumentare (adică echipamente de 

control maşini în industria chimică, textilă, a celulozei şi hârtiei), echipament de 

telecomunicaţii şi de pază, echipament de transmisie, de măsurare, instrumente de 

laborator şi medicale, sisteme de control de diverse tipuri. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

diferite medii, unde sunt instalate aparaturile electronice (adică în ateliere, fabrici, 

birouri şi case particulare). Uneori, zgomotul şi praful sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? De obicei se folosesc diverse 

instrumente electrice, testere, aparate de lipit, cleşti şi şurubelniţe etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Pregătire profesională în domeniu, încredere, 

concentrare la locul de muncă, judecată rapidă şi capacitatea de a învăţa. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Mecanic auto 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui mecanic auto include 

întreţinerea şi repararea vehiculelor de transport. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile implică: inspecţia maşinilor pentru a 

descoperi defectele, hotărâri cu privire la procedurile de reparaţii, stabilirea 

gradului de uzură al maşinii în raport cu condiţiile de funcţionare ale părţilor 

componente care fac maşina să funcţioneze, reparaţii şi înlocuiri de diferite piese, 

ansamble şi subansamble, precum şi a accesoriilor acestora (ex. motoare, cutii de 

viteză, ambreiaje, sisteme de frânare, alternatoare, sisteme mecanice, hidraulice şi 

pneumatice, asamblare maşini, construirea şi recondiţionarea părţilor componente, 

asamblarea accesoriilor maşinii, întreţinerea periodică şi garantarea inspecţiilor / 

reparaţiilor precum şi îndeplinirea unei game largi de lucrări de alte reparaţii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În mod normal în ateliere 

de service şi în exteriorul acestora precum şi în ateliere de reparaţii mari. Aspectele 

negative ale activităţii includ lucrul cu grăsimi, condiţii de disconfort şi uneori 

condiţii de vreme schimbătoare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumentele folosite cel mai 

adesea includ unelte de lucru, cum ar fi chei fixe de piuliţe, şurubelniţe, soluţii de 

gresare, unelte de calibrare, joje, detectoare de testare circuite, instrumente de 

diagnosticare. Dexteritatea şi agilitatea sunt cerinţe importante. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Aveţi nevoie de şcoală profesională, abilităţi 

de lucru manual, imaginaţie tehnică, viziune spaţială, răbdare, acurateţe, abilitate 

de organizare a muncii, o vedere perfectă şi o condiţie fizică generală bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Această meserie solicită mult din punct de vedere fizic şi s-ar putea să fie o 

problemă pentru cei sensibili la boli de piele sau alergici la anumite substanţe 

chimice etc. 

 

 

Mecanic camere de filmat 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Mecanicul responsabil cu camera de filmat 

ţine aparatele de filmat şi accesoriile camerei de filmat în stare de funcţionare şi 

face reparaţii şi întreţinere la acestea. În anumite condiţii, această muncă poate face 

parte din sarcinile operatorului sau ale asistentului acestuia. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să repare şi să regleze 

camerele de filmat, să dezasambleze camera de filmat dacă este necesar. Să testeze 

diferitele părţi ale camerei de filmat şi să le calibreze. Să repare şi să înlocuiască 
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piesele şi componente defecte sau uzate. Să testeze şi să regleze camera de filmat 

reparată. Să presteze munci de rutină, ca făcând parte din meserie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

studiouri de film şi televiziune precum şi în teren. Se lucrează în aer liber şi în 

afara orelor obişnuite de program. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ustensile de specialitate şi 

instrumente de testare, alte unelte manuale şi echipament fotografic, precum şi 

piese de schimb.  

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi abilitatea de a vă concentra, să aveţi dexteritate manuală şi cunoştinţe 

tehnice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Mecanic construcţii şi maşini rutiere 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Mecanicul care lucrează în construcţii şi cu 

maşinile rutiere repară vehiculele industriale folosite în construcţii, cum ar fi 

excavatoarele, macaralele, încărcătoare cu cupe etc. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să repare şi să întreţină toate 

maşinile folosite în construcţii. Execută lucrări similare cu cele ale mecanicului de 

maşini dar se specializează în setarea şi întreţinerea maşinilor de mari dimensiuni 

folosite pentru transportul unor încărcături grele, pământ, pietre, cum ar fi 

camioane basculante, macarale, buldozere, escavatoare, perforatoare, tăvăluguri 

compresoare şi alte maşini folosite la pavaj şi turnarea asfaltului. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Oriunde se execută 

lucrări de construcţii cu maşini de acest gen, aşadar nu există un loc de muncă fix, 

se lucrează în diferite medii, în condiţii de vreme schimbătoare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? O serie de unelte şi materiale de 

reparaţii; seturi de chei de piuliţe, buloane, şurubelniţe, macarale, lanţuri, grăsimi, 

uleiuri etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Aveţi nevoie de formare profesională iniţială 

în domeniu, ar fi şi mai bine să aveţi o pregătire ulterioară în întreţinerea maşinilor 

auto-propulsate sau în construcţia de automobile. Promovarea în funcţie se face pe 

baza experienţei acumulate ţi prin specializarea în alte tipuri de mecanică, maşini 

pneumatice sau hidraulice. Mecanicul poate fi promovat ca şef de fabrică sau şef 

de întreţinere. 

Cerinţele necesare pentru această meserie sunt: îndemânare manuală, condiţie 

fizică bună pentru a putea slăbi piesele strânse foarte bine, capacitatea de a depista 

defecţiunile, în general, să vă placă mecanica. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Mecanic de avioane 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui mecanic de avioane este de a 

efectua operaţiuni pentru siguranţa avioanelor şi helicopterelor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă inspecţii, reglări, să 

cureţe, să întreţină, să repare şi să înlocuiască direcţii, suspensii, controloare de 

viteză, sisteme de aer condiţionat precum şi motoare de avioane sau părţi 

componente ale acestora, să facă inspecţii înainte şi după zbor, să facă reparaţii 

tehnice la avion pe platforma mobilă (adică să asigure avionul prin blocuri 

opritoare, conectarea la baza de aprovizionare cu energie electrică, inspecţie 

vizuală externă şi internă, verificări cauciucuri şi alte verificări etc.), să identifice 

orice probleme sau defecţiuni şi să le remedieze, să repare diferitele tipuri de 

motoare de avioane, să facă revizia generală şi să repare unele piese din 

echipament, cum sunt pompe, controloare de rezoluţie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În aeroport, cu expunere 

la zgomot, murdărie, unsori şi condiţii de vreme schimbătoare precum şi lucrul cu 

obiecte greu de atins. Munca în schimburi este uzuală. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumente şi unelte manuale 

specifice, de exemplu, cleşti, şurubelniţe, pistoale de gresat, aparate de măsură, 

detectoare de circuite şi alte instrumente şi echipamente de diagnostic, burghie, 

strunguri şi alte echipamente de teren. Aveţi nevoie de precizie în lucrul manual. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de specialitate în 

domeniu, dexteritate manuală, judecată rapidă, imaginaţie tehnică, vedere bună şi 

auz fin. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Mecanic de intervenţie 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui mecanic include o gamă largă de 

activităţi legate de intervenţiile într-o uzină şi la maşinile din uzină. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să inspecteze şi să repare 

maşinile de prelucrare, maşinile de distribuţie energie şi pe cele de transport, să 

facă reparaţii (inclusiv reparaţii capitale) legate de munca de reconstrucţie 

generală, să facă teste de funcţionare şi de punere în funcţiune, să fabrice diferite 

piese de schimb şi componente pentru maşini şi pentru echipamente, să pună la loc 
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în funcţiune maşinile reparate (inclusiv să emită certificate de garanţie) şi să 

regleze maşinile conform indicatorilor de toleranţă specifici. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei în foarte multe ateliere cum sunt uzinele de fabricaţie, uzine energetice şi de 

utilităţi, întreprinderi agricole, companii de comerţ, în firme de service şi oriunde 

este necesar în ateliere sau unităţi mari; se poate lucra în aer liber sau în locuri greu 

accesibile, cu expunere la zgomot şi praf. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumente manuale specifice 

unui instalator (şurubelniţe, cleşti, pile etc.), instrumente de măsurat, testere de 

circuite, maşini de lucrat metale şi alte echipamente (tăietoare, şlefuitoare etc.) 

precum şi propriile mâini. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală tehnică în domeniu, să 

aveţi precizie, judecată rapidă, dexteritate manuală şi imaginaţie tehnică. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Mecanic de locomotivă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui mecanic de locomotivă este 

aceea de a conduce locomotive de cale ferată sau unităţi autopropulsate şi trenuri 

de metrou. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să conducă şi să întreţină 

trenurile exprese, de pasageri sau trenurile de marfă pe liniile naţionale, să conducă 

şi să întreţină vagoanele auto-propulsate ale metroului, să lucreze şi să repare 

motoarele de trenuri şi locomotivele, să facă pregătire teoretică şi practică pentru 

ucenicii mecanici de tren şi asistenţi de mecanic de tren, să supravegheze 

activităţile echipajului din tren înainte şi în timpul călătoriei. Mecanicii de 

locomotivă sunt angajaţi şi în alte părţi în afara sistemului naţional de transport 

pasageri sau mărfuri pe calea ferată: de exemplu ei pot conduce şi întreţine 

trenurile din incintele şantierelor, şantierelor, fabricilor de cărămidă sau orice fel 

de trenuri care merg pe şine fixe, inclusiv acelea care se folosesc în minele de 

suprafaţă, pentru transportul metalelor topite, pentru zgură şi produse metalurgice 

în procesul de producţie, locomotive folosite pe liniile secundare private pentru 

aducerea şi expedierea materialelor şi a bunurilor; pot conduce, de asemenea, 

maşini care transportă materiale inflamabile sau explozivi, pe şantiere de 

construcţii, sau acolo unde se execută lucrări ale căilor ferate naţionale. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În trenuri, în gări, în 

cabine de locomotivă, sau în diverse locuri, însă uneori puteţi lucra şi în locuri greu 

accesibile, în zgomot şi murdărie precum şi în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Locomotive diesel, electrice şi 

uneori cu aburi sau alte vehicule folosite pe calea ferată, panourile lor de control, 
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echipamente şi instrumente şi uneltele de bază pentru întreţinerea şi reparaţia 

acestora. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi o vedere bună şi o sănătate generală bună. Se poate să vi se solicite 

anumite analize medicale pentru demonstrarea abilităţilor de mecanic de tren. Să 

aveţi reacţii rapide în caz de urgenţă. Aveţi nevoie de unele cunoştinţe tehnice sau 

mecanice, pentru a putea să reparaţi defecţiuni minore. Pe unele trenuri 

internaţionale, vi se cere să cunoaşteţi limbi străine. Trebuie să fiţi o persoană de 

încredere şi să fiţi mai ales punctual. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Mecanic de locomotivă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Mecanicul de locomotivă inspectează şi 

repară echipamentul care face parte din locomotiva sau din vagoanele de cale 

ferată. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să inspecteze şi să repare, la 

nevoie, locomotive, vagoane şi părţi ale acestora de ex., motoare, mecanisme de 

acţionare, sisteme de frână, boghiuri, echipament de tracţiune, ansamble de tampon 

şi altele (alte echipamente decât cele acţionate electric). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Pe şinele de cale ferată, 

în depouri sau gări şi acolo unde se lucrează în praf, zgomot şi murdărie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte manuale şi alte 

instrumente de măsurat. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională în 

domeniu, să aveţi dexteritate manuală şi cunoştinţe tehnice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Mecanic echipamente de prospectare geologică 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Mecanicul de echipament într-o prospectare 

geologică are grijă de echipamentele şi maşinile folosite la munca de explorare 

geologică. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să aibă grijă, să întreţină şi să 

repare echipamentul folosit pentru a fora terenul, în vedere examinării compoziţiei 

rocilor şi a efectuării evaluării resurselor naturale. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În locurile de explorare 

sau de forare unde se lucrează în praf, murdărie şi zgomot. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumente de măsură, diferite 

maşini şi echipamente precum şi unelte manuale de meşteşugar. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi dexteritate manuală şi cunoştinţe tehnice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Mecanic instrumente optice 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Mecanicul de instrumente optice se ocupă cu 

asamblarea, reglarea, punerea în funcţiune şi repararea instrumentelor optice. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să asambleze, să regleze, să 

pună în funcţiune şi să repare instrumente optice cum sunt aparatele fotografice şi 

camerele de luat vederi, binocluri, busole, aparate de proiectare etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de fabrici şi 

acolo unde sunt expuşi uneori la murdărie şi praf. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte manuale şi alte 

instrumente de măsurat. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să puteţi să vă concentraţi, să aveţi dexteritate manuală şi cunoştinţe tehnice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Mecanic în service 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Mecanicul desfăşoară muncă de service cu 

gamă largă de instrumente, maşinării şi echipamente, unde elementele electronice 

adesea joacă un rol important. Aceşti mecanici lucrează de obicei în ateliere de 

service pentru marile companii, oferind produse electronice sau pentru companii de 

telecomunicaţii dintr-o anumită regiune. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să asambleze, să regleze şi să 

repare echipament şi instrumente mecanice şi echipament de laborator, aparate de 

măsurat, copiatoare, computere, telexuri, automate şi unităţi controlate de 

computer, proiectoare şi echipamente video şi audio (mecanicii sunt specializaţi de 

obicei în unul sau mai multe domenii); de asemenea fac muncă de proiectare şi 

prototipuri ale instrumentelor şi echipamentelor de mai sus. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

general în ateliere mecanice şi uzine, în societăţi de reparaţii şi service sau acasă la 

clienţi. În unele cazuri, mediul de lucru poate implica zgomot şi lucrul cu obiecte la 

care se ajunge greu. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite unelte manuale 

(şurubelniţe, cleşti etc.), instrumente de măsurat şi diagnosticat, echipament de 

sudură şi de şmirgheluit precum şi propriile mâini. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi precizie, judecată rapidă, dexteritate manuală, imaginaţie tehnică şi talent 

pentru a învăţa. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Mecanic în service 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Mecanicul de service / reparatorul instalează, 

pune în funcţiune, repară şi reglează diferite dispozitive. Meseria exactă diferă în 

funcţie de echipamentul reparat. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să repare părţile mecanice, 

electrice şi electronice, care sunt folosite în special în comerţul cu amănuntul şi în 

atelierele de service, unităţile de alimentaţie publică şi în locuinţe. Exemple de 

astfel de obiecte sunt: echipament pentru bucătării mari, dispozitive de distribuit 

bere la halbă, aspiratoare, maşini de cusut, maşini de spălat, fiare de călcat, maşini 

de lustruit parchetul, maşini de gătit şi alte aparate electrice şi cu gaz. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? La domiciliul 

utilizatorilor şi în diferite companii sau întreprinderi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ustensile manuale şi instrumente 

specifice lucrării executate. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi dexteritate manuală. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Mecanic în service auto 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de mecanic auto include o gamă 

largă de munci auxiliare în domeniul întreţinerii şi reparării maşinilor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: spălarea, degresarea şi 

ungerea cu pastă de lustruit a maşinilor, reparaţii uzuale - exemplu înlocuire de 

flapsuri la aripi, înlocuirea elementelor la instalaţia electrică, înlocuirea ţevii de 
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eşapament, înlocuirea şi fixarea roţilor, cauciucurilor, tuburilor de aerisire, 

echilibrarea roţilor, curăţare interior maşină, spălare, şamponare, ungere cu cremă 

de lustruit şi lustruirea părţilor componente ale maşinii precum şi a motorului, 

operarea liniilor de spălare - să dea cu spray motorul şi şasiul, să greseze în 

conformitate cu o schemă specifică (planul de gresare), să arunce şi să înlocuiască 

uleiul de la motor, cutia de viteze şi sistemul de direcţie, inclusiv să trateze şi să 

înlocuiască filtrele de aer şi de ulei, să antifoneze maşinile în interior şi în exterior, 

să dea cu spray protector şasiul şi părţile joase ale maşinii, să înlocuiască bateriile, 

becurile, oglinzile, oglinzile retrovizoare, plăcuţele de frână şi alte părţi 

componente uşor de înlocuit ale maşinii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei în ateliere auto şi în afara lor, în ateliere mici sau mari de reparaţii auto unde 

pot apărea aspecte neplăcute, şi într-un mediu de lucru care implică munca cu 

grăsimi, obiecte la care se ajunge greu şi uneori, condiţii de vreme schimbătoare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Printre cel mai frecvent folosite 

instrumente sunt: uneltele manuale ale unui mecanic auto, exemplu, chei, 

şurubelniţe, pistoale de gresare, aparate de măsură, detectoare de circuite şi de 

testare, instrumente de diagnosticare, detergenţi şi alte materiale de curăţare. Aveţi 

nevoie de dexteritate în lucrul manual. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Formare profesională, abilitate de lucru cu 

mâinile, imaginaţie tehnică, răbdare şi acurateţe. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Meseria vă poate solicita fizic. 

 

 

Mecanic maşini de imprimat 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Mecanicul de maşini de imprimat întreţine, 

repară şi pune în funcţiune maşinile de imprimat şi accesoriile acestora. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să întreţină, să repare, să 

regleze şi să pună în funcţiune şi să dezmembreze maşinile de imprimat şi 

accesoriile acestora. Acesta hotărăşte ce piese de schimb trebuie achiziţionate. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de imprimat 

unde se munceşte în praf şi în contact cu substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumente de măsură şi unelte 

manuale de meşteşugar. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu 

şi să aveţi cunoştinţe tehnice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Mecanic service salvare în mină 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Mecanicul de service de salvare din mină 

face inspecţii, întreţine şi repară toate instrumentele şi echipamentul folosit în caz 

de urgenţă în operaţiuni de salvare în mină. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să inspecteze, să întreţină şi să 

repare, de exemplu, aparatele de oxigen şi de resuscitare, sistemele şi 

echipamentele de dinamitare şi ridicare, măştile de oxigen, termometrele etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În mine şi/sau în puţuri 

deschise unde se lucrează în praf şi murdărie. Munca în schimburi este inevitabilă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ustensile manuale de meşteşugar 

şi instrumente de măsurat. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi dexteritate manuală şi cunoştinţe tehnice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Mecanic terasament cale ferată 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Mecanicul de terasament cale ferată execută 

reparaţii la şinele de cale ferată şi la echipamentul aferent acestora. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să producă, să asambleze, să 

regleze, să repare şi să restaureze şine, încrucişări, macazuri şi alte părţi din 

structura şinelor de cale ferată. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Pe şinele de cale ferată 

unde se lucrează în zgomot şi murdărie şi unde trebuie să aveţi o atenţie mărite din 

motive de siguranţă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ustensile manuale, aparate de 

sudură şi alte instrumente şi echipamente. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională în 

domeniu, să aveţi aptitudini şi cunoştinţe de tehnologie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Mecanic vehicule care circulă pe şine 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Mecanicul de vehicule care circulă pe şine 

inspectează, întreţine şi face reparaţii la componentele de structură şi mecanice ale 
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vehiculelor de marfă sau pentru pasageri care circulă pe şine şi altele asemenea. 

Este cunoscut şi sub denumirea de inspector de vehicule care circulă pe şine. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să repare vagoane, tramvaie, 

vagoane de metrou, să înlocuiască piesele şi accesoriile defecte. Să facă inspecţii 

regulate la parcul de vehicule. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În staţii cum sunt gările şi 

depourile. Se lucrează în zgomot, praf şi murdărie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte manuale de meseriaş şi 

tehnologie de măsurat. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu, aptitudini 

practice şi cunoştinţe tehnice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Medic 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de medic este aceea de a trata 

oamenii şi de a împiedica evoluţia bolilor acestora. Munca de doctor este o muncă 

de specialist (medic generalist, pediatru, internist, chirurg ortoped, ginecolog, 

geriatru, patolog, anestezist şi aşa mai departe). În funcţie de felul de muncă 

depusă, medicii pot fi clasificaţi în acei care lucrează în afara spitalelor sau 

facilităţilor comunităţii şi cei care lucrează în spitale sau în unităţi de sănătate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Ca o regulă generală activitatea medicilor din 

afara spitalelor include: examinarea pacienţilor şi diagnosticarea posibilelor boli 

ale acestora - prescrierea de medicamente adecvate, sau de intervenţii terapeutice - 

în caz de nevoie asigurarea unei examinări de specialitate de către un alt medic - 

ţinerea evidenţei pentru fiecare pacient - evaluarea oricăror evoluţii ale bolii - 

planificarea condiţiilor de control ale pacienţilor - vaccinarea copiilor şi adulţilor. 

Ca o regulă generală, munca depusă de medicii din spitale include: examinarea 

generală iniţială a pacienţilor şi întocmirea foii de observaţie şi a istoricului de caz 

- stabilirea de diagnostice - asigurarea de examinări de specialitate în alte secţii, 

sau consultaţii făcute de către specialişti la patul bolnavilor, stabilirea 

diagnosticului final - alegerea tratamentului care poate sau nu poate evita 

intervenţia chirurgicală - vizite la patul bolnavilor - urmărirea stării pacienţilor 

până când starea de sănătate le permite externarea. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În general în cabinete 

medicale, în clinici şi în spitale; se impune munca în schimburi, adesea ore 

suplimentare la începutul carierei şi uneori contactul cu substanţe chimice. 

Numărul de contacte cu pacienţii poate varia pe o scară largă, în funcţie de tipul de 

specializare pe care o are doctorul respectiv. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cele mai des folosite sunt 

stetoscopul, electrocardiograful (ustensile pentru înregistrarea 

electrocardiogramelor), aparaturi de ultrasunete şi de raze X, precum şi alte 

echipamente de măsurare şi diagnosticare (ele diferă în funcţie de specializare). ªi 

nu în ultimul rând un doctor foloseşte şi exprimarea verbală pentru a se adresa 

pacientului. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate de medicină, să aveţi 

atitudine pozitivă faţă de oameni, maleabilitate, putere de concentrare, precizie, o 

reacţie şi judecată rapidă, răbdare, o memorie bună, abilitatea de a vă organiza 

munca, talent pentru improvizaţie. În anumite specializări (de exemplu în 

chirurgie) se cere îndemânare manuală, condiţie fizică şi vedere perfectă, care sunt 

foarte importante. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Să nu fiţi purtător de boli infecţioase şi bineînţeles, să aveţi imunitate la 

anumite boli infecţioase. Munca poate fi solicitantă din punct de vedere fizic, cu 

lucrul în schimburi prelungite la ore nepotrivite, mai ales în spitale. 

 

 

Medic pediatru 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Medicul pediatru pune diagnostice, îngrijeşte 

copiii şi oferă ajutor medical copiilor, de la naşterea lor până la vârsta de 18 ani. 

Aceştia lucrează fie ca angajaţi la un cabinet privat sau o clinică din reţeaua de 

sănătate, fie în servicii care se ocupă cu tratamentul primar al copiilor. 

Oportunităţile ocupaţionale există şi în domeniul serviciilor de sănătate, cum sunt 

spitalele, centrele de sănătate, sanatoriile, spitalele de boli mintale, sanatoriile 

destinate copiilor, centrele de tratament sau centrele de dezintoxicare pentru 

drogaţi şi alte instituţii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să-şi concentreze activităţile 

profesionale pe acţiunile de prevenire în vederea protejării sănătăţii copiilor şi a 

tinerilor, cum ar fi campaniile de vaccinare sau monitorizarea dezvoltării 

fiziologice şi psihologice a copiilor. Să descopere apariţia unor boli latente, să le 

trateze în colaborare cu specialiştii din domeniu. Să verifice efectuarea 

tratamentului şi a activităţilor de reabilitate în familii şi în instituţiile pentru copii. 

Să dea îndrumări cu privire la îngrijirile şi metodele de tratament pacientului, 

familiei acestuia şi echipe de medici. Să controleze şi să monitorizeze pacienţii 

suferinzi de boli cronice, copiii cu handicap şi copii care au un potenţial de 

handicap ridicat. Să evalueze sistematic starea de sănătate a populaţiei infantile. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Pediatrul lucrează cel mai 

adesea în spitale, în cabinete de consultaţie sau face vizite la domiciliul copiilor. 

Pediatrul poate presta şi muncă de teren. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumentele folosite de doctori 

precum şi echipamente de diagnostic şi tratament folosite în profesiunea 

respectivă. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat facultatea de medicină sau o 

universitate cu profil medical. În privinţa calităţilor personale, abilitatea 

intelectuală este extrem de importantă, alături de o percepţia fină şi înţelegerea 

fenomenului de boală, o memorie bună, capacitatea de a vă adapta la situaţii noi şi 

schimbătoare şi o abordare creatoare pentru găsirea soluţiei la problemele ridicate 

de sănătatea copiilor. Să puteţi aplica cu uşurinţă cunoştinţele din teorie în practică, 

să aveţi capacitatea şi dorinţa de a trata oamenii cu tact şi blândeţe, să aveţi simţul 

responsabilităţii, abilitatea de a face faţă în situaţii de stres, să aveţi relaţii 

interpersonale bune, să vă puteţi exprima liber în scris şi verbal, să puteţi lucra 

independent, dar şi în echipă, să aveţi simţul detaliului, răbdare şi precizie. Ca şi în 

alte profesiuni medicale, pediatrul trebuie să pregătească constant atât individual 

cât şi în echipă, urmărind literatura de specialitate şi participând la diferite 

evenimente educaţionale. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Medic veterinar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Sarcina de chirurg veterinar este aceea de a 

presta activitate de prevenire, supraveghere şi de tratament a animalelor şi în 

general a bolilor acestora. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să examineze sănătatea 

animalelor domestice mici (câini, pisici, cobai etc.), a animalelor mari (cai, vaci, 

porci) - să le prescrie medicamente - să opereze animalele şi să le pună membrele 

rupte în atele - să vaccineze animalele împotriva diferitelor boli - să castreze câini 

şi pisici - să asiste la naştere animalele mari (când fată vaca, calul şi alte animale 

mari) - să le administreze injecţii dacă au nevoie - să dea sfaturi cu privire la 

creşterea animalelor - să presteze activităţi care implică intervenţii chirurgicale pe 

animale (să le prescrie medicamente etc.). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În cabinete de chirurgie 

veterinară precum şi pe teren, în grajduri, în ferme, unde mediul de lucru implică 

uneori murdărie şi prezenţa părului de animale, care poate provoca alergii unor 

persoane. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Siringi, foarfeci, stetoscoape, 

instrumente chirurgicale, bandaje, instrumente medicale, instrumente de sterilizare 

etc., precum şi o maşină. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate cu specific 

veterinar, să aveţi o atitudine pozitivă faţă de animale, să aveţi îndemânare, putere 
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de concentrare, precizie, reacţii şi judecată rapide, abilitatea de a vă organiza 

propria muncă, abilitatea de a învăţa. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Meditator / guvernantă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meditatorul sau guvernanta face lecţii cu 

copii şi are grijă de ei acasă la aceştia. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să educe copiii la domiciliul 

lor fie deoarece aceştia nu pot merge la şcoală din cauza unor probleme, fie pentru 

că părinţii lor au decis să nu-i trimită la şcoală. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? De obicei se lucrează la 

domiciliul copiilor, în interiorul casei. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se folosesc materiale de predat în 

general, cum sunt cărţi, hârtie, pixuri şi creioane etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi un curs de calificare în domeniul 

pedagogiei, educaţiei, să fi terminat o facultate în acest sens, să aveţi cunoştinţe 

generale despre foarte multe subiecte deoarece trebuie predaţi singur toată 

programa şcolară. Să cunoaşteţi limbi străini, să aveţi cunoştinţe generale despre 

teoria educaţiei şi practica pentru copiii din şcoala primară. Puteţi avansa devenind 

profesor obişnuit. Trebuie să aveţi răbdare, să vă placă să lucraţi cu copiii, să daţi 

dovadă de entuziasm şi să puteţi comunica cu ei. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Menajeră / servitoare casnică 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? O menajeră asistentă prestează munca 

auxiliară de la bucătării, în locuinţe şi în moteluri. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să cureţe şi să depoziteze 

echipamentele de catering şi de masă din cadrul motelurilor, eventual din casele 

particulare; uneori face chiar cumpărături. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În localuri unde se face 

catering, în moteluri, în case particulare şi adesea acolo unde se lucrează de obicei 

în afara orele obişnuite de program. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament de curăţenie în case, 

materiale de curăţat etc. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fiţi calificat la locul de muncă, să aveţi 

dexteritate manuală şi aptitudini de lucru cu calcule matematice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Meseriaş cuţitar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseriaşul cuţitar produce cuţite, pumnale, 

stilete sau alte obiecte decorative, pe care le face manual sau folosind diferite 

maşinării. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să şlefuiască, să polizeze şi să 

asambleze cuţite etc. din părţi componente. Asigură întreţinerea şi face reparaţii 

mici la maşinile şi echipamentul folosit. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere sau fabrici, 

unde se lucrează în zgomot şi murdărie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

unelte manuale şi alte dispozitive. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi dexteritate manuală, şi cunoaşterea tehnicilor. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Metalurgist / tehnolog / tehnician materiale 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Metalurgistul tratează metalele pentru a 

obţine proprietăţile necesare. Poate fi cunoscut şi sub numele de muncitor de 

materiale sau tehnolog metalurgist. Sunt şi tehnologi care efectuează o muncă mai 

puţin calificată pe lângă cei menţionaţi mai sus. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să mânuiască compoziţiile 

chimice şi fizice de metale, să ia măsuri pentru conservarea proprietăţilor şi 

calităţilor acestora şi a produselor din metal. Există metalurgişti care aplică atât de 

tratamente chimice, cât şi de cele fizice. Primii extrag metale din minereu, ceilalţi 

testează reacţia la metale în diferite condiţii, la cald, la rece şi sub presiune. 

Metalurgiştii de proces controlează procesele de turnare, de sudare şi de întărire. 

Metalurgiştii sunt implicaţi şi în munca de cercetare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri şi fabrici sau În 

topitorii care prelucrează metale sau produse din metal, unde se lucrează în 

zgomot, murdărie şi la temperaturi înalte. Unele activităţi se desfăşoară şi în 

laboratoare. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? O serie de instrumente şi 

echipamente ştiinţifice şi tehnologice. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau o universitate, să aveţi 

putere de muncă şi să aveţi cunoştinţele necesare în domeniul metalurgiei. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Metalurgist de pulberi 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Metalurgistul de pulberi pregăteşte, clasifică, 

zdrobeşte şi amestecă materiile prime pentru obţinerea de pulberi în metalurgie. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să supună pulberea metalică şi 

aditivii acesteia la temperaturi mari şi să producă apoi compuşi de o duritate 

neobişnuită, numiţi carburi metalice sinterizate. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri şi în ateliere de 

producţie unde se lucrează cu metale, se lucrează în murdărie, în zgomot şi cu 

expunere la substanţe chimice şi la temperaturi înalte, sau chiar în laboratoare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

linii de producţie automate, tehnologie de măsurat şi de control. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, sau studii superioare, 

facultate cu specializare în metalurgie şi să puteţi lucra sistematic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Metalurgist în industria de metale neferoase 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Metalurgistul din industria de metale 

neferoase pregăteşte şi prelucrează materiile prime şi aditivii pentru producţia de 

metale neferoase şi aliaje cum sunt cuprul, aluminiul, alama, bronzul etc. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să lucreze la procesarea 

acestor metale şi a aliajelor acestora, să amestece materiile prime în cantităţi 

corecte, să extragă metale lichide şi zgură. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În uzine metalurgice 

mari, unde se lucrează în murdărie, zgomot, miros de substanţe chimice şi la 

temperaturi înalte. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Furnale, concasoare, maşini de 

sortare, conveiere şi alte maşini şi echipamente. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională în 

domeniu, să daţi dovadă de auto-disciplină şi să aveţi reacţii rapide. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Meteorolog 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meteorologul îndeplineşte o gamă largă de 

activităţi tehnice, ştiinţifice şi de cercetare în domeniul observării stării atmosferei 

şi face prognoze meteorologice. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: 

 să ţină evidenţe şi să proceseze datele meteorologice, să descifreze date şi 

să creeze baze de date; 

 să proceseze şi să dea informaţii cu privire la condiţiile atmosferice; 

 să pregătească hărţile de prognoză a vremii, să prognozeze condiţiile 

atmosferice pe termen scurt şi lung, să avertizeze în legătură cu 

fenomenele atmosferice periculoase – inclusiv cu impactul lor asupra 

sănătăţii umane; 

 să se îngrijească din punct de vedere metodologic şi operaţional de 

reţelele de observaţie meteorologică de orice fel; 

 să presteze muncă de cercetare şi dezvoltare atât în proiecte naţionale, cât 

şi internaţionale. Pot elabora şi prezenta prognoza meteo la televiziune şi 

radio sau o pot furniza altor mijloace mas-media. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Mediul de lucru prezintă 

în general puţine probleme cu excepţia unor activităţi care se desfăşoară în afara 

orelor obişnuite de program. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Aparatură şi echipament de 

măsurători meteorologice şi de înregistrare, computere şi echipament uzual de 

birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii superioare cu specializare 

în meteorologie, să aveţi aptitudini de statistician, abilitate de a lucra sistematic şi 

precizie în muncă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Metrolog 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Metrologul asigură măsurători ale cantităţilor 

fizice - greutate, distanţă, suprafaţă, capacitate, masă şi aşa mai departe - pe baza 

unui set unificat, precis şi comparabil de măsuri la nivel naţional şi internaţional. 
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Aceasta poate include şi măsurarea curentului electric, a temperaturii, a intensităţii 

luminii etc. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să creeze, să investigheze, să 

conserve şi să utilizeze standarde naţionale pentru măsurători ale cantităţilor fizice 

- să lucreze, să testeze şi să implementeze noi metode de măsurători - să exercite 

control metrologic şi supravegherea mijloacelor de măsurare, să identifice mărimi 

şi erori ale surselor de eroare, să stabilească fiabilitatea mijloacelor de măsurare. 

Poate da sfaturi altora, inclusiv comitetelor guvernamentale, poate rezolva 

probleme în acest sens. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În laboratoare şi birouri 

unde mediul de lucru nu ridică probleme deosebite. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumente de măsurat - 

standarde, măsurători, tabele, sisteme de măsurat, echipament de testat, cu diferite 

grade de acurateţe, computere, programe de calculator; normative, documente, 

documentaţie tehnică, cărţi de referinţă, cataloage. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate cu diplomă de licenţă 

în domeniul ştiinţelor tehnice, de preferat fizică, matematică, chimie. Să aveţi 

putere de concentrare, să fiţi atent, să aveţi precizie şi auto-disciplină, toate foarte 

importante. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Microbiolog 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Microbiologul prestează o serie de activităţi 

cu privire la investigaţii ale formelor, structurii, fiziologiei şi biochimiei 

microorganismelor şi interacţiunea lor cu mediul înconjurător. Constatările pot fi 

aplicate în agricultură, producţia alimentară, industria apelor, serviciile de sănătate, 

în industria de produse farmaceutice sau la conservarea mediului. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă experimente 

microbiologice în laborator pentru a obţine anumiţi compuşi şi bunuri de consum - 

să obţină noi tulpini foarte active de microorganisme cu calităţi de producţie fixate 

genetic - să dezvolte noi metode microbiologice pentru diagnosticarea oamenilor 

bolnavi şi a animalelor bolnave, pentru conservarea alimentelor, băuturilor şi 

nutreţului pentru animale şi pentru conservarea mediului înconjurător. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În laboratoare, în centre 

de calcul, în biblioteci, spitale, institute de cercetare, centre de cercetare veterinară. 

Se lucrează în condiţii sterile şi cu echipamente speciale. Se folosesc substanţe 

patogene şi toxice. În aceste cazuri se foloseşte echipament de protecţie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament de laborator, 

instrumente şi aparate de măsură, diferite substanţe chimice şi biologice, 
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documentaţii, computere, publicaţii ştiinţifice, reglementări şi standarde de 

producţie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate, să aveţi diplomă 

de licenţă în domeniul biologiei sau microbiologiei. Să aveţi abilitatea de a vă 

concentra, să fiţi un bun observator, să aveţi gândire analitică, resurse de muncă, 

precizie, auto-disciplină, să vă puteţi planifica munca, să aveţi abilităţi de 

organizator, să puteţi lucra în echipă, să aveţi reacţii rapide, putere de decizie - 

toate sunt extrem de importante. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Miner 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria unui miner este de a extrage 

cărbunele şi alte substanţe minerale. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ desprinderea rocilor, săparea 

de tuneluri şi lucrul în subteran, perforarea cărbunelui, scoaterea lui şi asigurarea 

pereţilor minei şi ai tunelurilor, mânuirea echipamentelor şi instalaţiilor, a 

instalaţiilor de ridicare şi de transport, manipularea de cărucioare, de echipament 

minier şi de locomotive, întreţinerea de utilaje de minerit, construcţia şi întreţinerea 

instalaţiilor de pază contra incendiilor, izolarea pereţilor şi a barierelor, executarea 

de operaţiuni de puşcare în mină precum şi alte munci auxiliare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară atât 

în mine la mare adâncime cât şi în cariere, aşadar sunt condiţii maxime de 

expunere la praf, temperaturi înalte, zgomot, se munceşte în locuri greu accesibile, 

în spaţii restrânse, şi se lucrează în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai des folosite echipamente 

sunt sistemele de săpat, de tăiat cărbune, ciocane pneumatice, echipament de 

puşcare, locomotive de mină, cărucioare, încărcătoare, benzi de transport. Aveţi 

nevoie de braţe şi mâini puternice. Materialul cu care se lucrează este în special 

cărbunele, roca, solul şi alte minerale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? De o şcoală profesională în domeniu, de 

condiţie fizică, de reacţie rapidă, abilitate de lucru în echipă, o vedere bună şi un 

auz fin.  

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Munca vă poate solicita fizic. 

 

 

Moaşă 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Moaşa este persoana care are grijă de femeile 

gravide şi de copiii acestora în timpul sarcinii şi după naştere. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să dea sfaturi femeilor gravide 

pentru o naştere fără complicaţii; să le ajute la naştere singure sau să apeleze la un 

doctor dacă apar probleme; să aibă grijă de nou născuţi; să ajute la tratamentul unor 

afecţiuni ginecologice simple. În unele ţări, moaşele se ocupă de problemele 

mamelor, le educă pentru naştere şi le îndrumă în viaţa de părinte. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În maternităţi, clinici şi 

spitale particulare. Moaşa lucrează de obicei în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Perne, propriile mâini, 

medicamente, mijloace de administrare a acestora, măşti de oxigen etc. Predarea de 

cursuri cu privire la viaţa de părinte implică existenţa de echipament de prezentare, 

diagrame etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Moaşa trebuie să fi terminat cel puţin 

universitatea în specializare obstetrică. În unele ţări meseria implică şi angajarea de 

bărbaţi. Persoanele trebuie să fie sănătoase mental şi fizic, să aibă răbdare, să se 

auto-controleze, să fie apte pentru comunicare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Model / prezentator de modă / fotomodel 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de model este de a apărea în reviste, 

la televiziune, pe afişe etc. şi de a promova colecţii de modă şi alte produse. 

Modele pot fi şi femeile şi bărbaţii. De obicei sunt persoane fizice autorizate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Cele două tipuri de model coincid în multe 

privinţe. 

Model prezentare modă - să prezinte diferite modele de îmbrăcăminte şi accesorii 

în faţa publicului la paradele de modă - să coopereze cu designeri de modă, cu 

stilişti, cu machiori, coregrafi şi alte modele în pregătirea paradelor de modă, să 

discute diferite stiluri de coafură sau peruci şi tipul de machiaj. 

Foto-model - să pozeze în faţa fotografilor care fac poze pentru reviste, inclusiv 

pentru reviste erotice uneori, pentru cataloage de reclamă, pentru diverse broşuri, 

postere şi/sau în scop de prezentare artistică (foto-modelul trebuie să-şi adapteze 

poziţia şi expresia în funcţie de situaţia cerută de fotograf, să redea expresii şi 

emoţii care ţin de un anumit talent de actor) - să coopereze cu fotografii, editorii de 

reviste de modă, stiliştii şi machiorii, să discute asupra stilului de îmbrăcăminte, de 

coafură şi de machiaj, uneori să aducă propriile articole de îmbrăcăminte, accesorii 

şi obiecte de machiaj. 
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În general modelele trebuie să aibă grijă de tenul lor, de coafură, de înfăţişarea 

generală - să-şi menţină silueta şi condiţia fizică prin antrenamente, să ţină legătura 

şi să coopereze cu agenţiile de modele. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În principal, munca se 

desfăşoară în studiouri, la expoziţii, în saloane şi în aer liber sau în medii urbane 

sau rurale - mediul de lucru nu are dezavantaje deosebite, şi deşi munca solicită 

fizic şi uneori locaţiile pot fin neobişnuite şi exotice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În principal cosmetice, haine, 

accesorii de modă etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fiţi atractivi, să aveţi o înfăţişare deosebită, 

maniere, o expresie şi o mişcare cultivată, bun gust, simţ estetic. De reglă trebuie 

să fiţi zvelt, bine proporţionat, cu trăsături fizice regulate. Să aveţi o piele 

sănătoasă, dantură bună, păr şi mâini frumoase - şi o osatură sănătoasă. În unele 

ramuri ale modei se cere o înălţime strictă. Prezentarea de modă tinde să fie o 

ocupaţie a celor tineri. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Deoarece munca se bazează pe aspectul fizic, trăsăturile fizice contează 

aici mai mult decât în orice altă meserie. 

 

 

Montator / lăcătuş în construcţii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de montator în construcţii este de a 

prelucra diferite părţi metalice ale clădirii, de a le asambla şi de a le fixa în 

construcţii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să prelucreze, să sudeze şi să 

asambleze zăbrele, scări, capace de canalizare, balustrade, structuri din oţel, cadre 

de fereastră, pereţi şi uşi, scări, grinzi etc. - să asambleze structuri de ridicare 

pentru lifturi de pasageri sau de transport marfă, să execute produse din metal de 

dimensiuni mari, cu caracter estetic, cum sunt porţi mari, porţi glisante, vitrine etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei în şantiere sau în ateliere unde se lucrează în zgomot, praf şi cu lubrifianţi, 

iar condiţiile de vreme schimbătoare şi accesul îngreunat în anumite locuri sunt 

inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Fierăstrău, pile, foarfeci, maşini 

de îndoit, de filetat, de tăiat, chei fixe, unelte de îndoit, şurubelniţe, piese de 

îmbinat, maşini de calibrat, strunguri, maşini de frezat, maşini de alezat, maşini de 

şlefuit şi de rectificat găuri, precum şi propriile mâini. Materialul cu care se 

lucrează este metalul. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de ucenicie în domeniu, 

să aveţi cunoştinţe tehnice, îndemânare, concentrare, imaginaţie spaţială, percepţie 

estetică, reacţii rapide şi capacitate de improvizare până la un anumit punct. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Montator şine de cale ferată 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Montatorii de şine de cale ferată prestează 

lucrări în construcţii (de cele mai multe ori mai puţin calificate), prestează lucrări 

de întreţinere, reparare şi reconstrucţie a şinelor de cale ferată şi alte componente 

ale liniei feroviare, la suprastructuri şi terasamentul liniilor de cale ferată, precum 

şi lucrări similare la şinele pentru sistemele de transport orăşenesc. Este vorba mai 

mult de dezasamblare, asamblare sau lucrări de construcţie. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să îndepărteze, să instaleze şi 

să restaureze traversele - să facă sau să repare suporturile de beton pentru liniile de 

metrou - să repare îmbinările dintre liniile individuale, să fixeze şine pe şantier, să 

le îmbine la unghiul dorit - să schimbe joncţiuni, să toarne straturi de izolaţie şi să 

fixeze bolţurile - să regleze spaţiul dintre liniile de cale ferată, să le alinieze şi să le 

aducă la acelaşi nivel - să cureţe terasamentele de prundiş şi rigolele de pe calea 

ferată şi la liniile de tramvai - să asambleze şi să dezasambleze macazul - să 

plaseze şi să întreţină podurile din oţel şi beton şi pasarelele de trecere - să 

instaleze şi să fixeze poduri construite provizoriu - să fixeze şi să întreţină 

sistemele de drenare pentru şine - să poziţioneze şi să amenajeze peroane - să pună 

semne de staţie şi indicatoare similare pe refugiile transportului orăşenesc - să 

verifice starea porţiunii de şine care i-a fost repartizată. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? De-a lungul şinelor de 

tramvai, de cale ferată, subterane, precum şi pe şantierele de construcţii, în condiţii 

de vreme schimbătoare, uneori în medii cu praf; se lucrează la înălţime sau în 

locuri greu accesibile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ciocane, leviere, sape de tip 

percutant, lopeţi, târnăcop electric, perforatoare, benzi transportoare, maşini de 

ridicat, scripeţi, cărucioare de împins, cărucioare motorizate, mecanisme de 

încărcare şi descărcare, containere etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi urmat un curs de ucenicie la locul de 

muncă, să fi terminat cursuri la o şcoală profesională în domeniu, să aveţi condiţie 

fizică şi reacţii rapide. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor / încărcător mobilă 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Încărcătorul de mobilier este persoana care se 

ocupă cu mutatul mobilierului dintr-un loc în altul. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să dezasambleze şi să desfacă 

piesele de mobilier din case, birouri etc.; să încarce piesele de mobilier în dube sau 

în camioane de transport, să aibă grijă de piesele încărcate să nu se deterioreze pe 

perioada transportului sau descărcării la destinaţie; să descarce bunurile cu ajutorul 

frânghiilor de tracţiune, să le transporte la locul de asamblare şi să le asambleze din 

nou; să protejeze piesele care se pot deteriora sau strica uşor; să le pună în cutii pe 

durata transportului; să distribuie încărcătura în camioane în aşa fel încât să asigure 

stabilitatea necesară întregii încărcături; să transporte în siguranţă piesele de 

mobilier la destinaţie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca necesită efort 

fizic considerabil, sunt riscuri de vătămări corporale, se lucrează în praf, cu riscuri 

de cădere pentru o serie întreagă de obiecte. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Frânghii de ridicat, stivuitoare, 

maşini de etichetat, pături, diferite cutii şi materiale de împachetat, foarfeci, cuţite, 

benzi de izolat şi de lipit etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi studii elementare - nu există calificare 

specială pentru această meserie. Promovarea înseamnă trecerea într-o muncă mai 

puţin solicitantă fizic, cum ar fi şofer de camion de transport mobilă, dacă aveţi 

carnet de conducere şi aptitudinile necesare. Trebuie să aveţi o sănătate perfectă - 

să puteţi ridica şi manipula obiecte grele - lucru foarte important. Caracteristicile 

personale de care aveţi nevoie sunt forţa fizică şi rezistenţa la efort. Trebuie să ştiţi 

să vă orientaţi în spaţiu, deoarece munca presupune capacitatea de a evalua spaţii şi 

volume. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor / lucrător în industria alimentară 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Acesta face operaţiuni simple în industria 

alimentară (munci manuale şi cu ajutorul maşinilor simple), frecvent efectuează 

operaţii de rutină în diferite secţii ale industriei alimentare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească materia primă, 

să adauge ingrediente în cantităţile corecte, să taie, să macine, să fiarbă, să preseze, 

să cureţe, să spele şi să eticheteze produsele etc.). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În fabrici din industria 

alimentară unde se lucrează în mizerie, la temperaturi înalte şi în mirosuri 

neplăcute şi persistente. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

linii de fabricaţie automate, ustensile de mână, în special cuţite speciale şi ustensile 

de fixare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificare la locul de muncă sau un curs de 

calificare în domeniu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor / producător conserve 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui muncitor producător de conserve 

este de a lucra în procesul de conservare a alimentelor şi de obţinere a alimentelor 

conservate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să accepte şi să sorteze 

materialul de lucru - să prelucreze materialul prin tehnologii de conservare, de 

exemplu să zdrobească, să preseze, să despartă, să filtreze, să evaporeze, să 

macine, să inoculeze, să fiarbă, să îngheţe, să sterilizeze, să pună conservanţi şi să 

folosească alte metode de pregătire a conservelor - să fabrice produse conservate 

din fructe şi legume inclusiv cele destinate copiilor şi sugarilor, sucuri de fructe, 

siropuri, fructe şi vinuri de desert, precum şi produse din fructe şi legume 

îngheţate, conserve de carne şi cartofii pentru prăjit - să controleze producţia 

diferitelor semipreparate, a mâncărurilor dietetice şi a celor speciale - să depoziteze 

şi să expedieze bunurile şi să desfăşoare alte activităţi legate de igiena şi siguranţa 

alimentaţiei - să preleve eşantioane pentru analize de laborator - să verifice 

calitatea produselor - să ajute la întreţinerea şi să repararea maşinilor şi a 

echipamentelor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

fabrici de conserve unde zgomotul, grăsimile, temperaturile înalte, fumul şi 

substanţele chimice sunt predominante. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se folosesc o serie de maşini de 

spălat, sortat, curăţat, de scos coji şi pulpe de fructe şi legume, prese, maşini de 

umplut, mixere, frigidere, maşini de sterilizat, de evaporat precum şi linii de 

producţie pentru cutiile de conserve, pentru producerea băuturilor şi pentru 

etichetare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

abilitate de lucru manual, suport tehnic şi abilitate de reacţie rapidă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Muncitor / producător de dulciuri 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Producătorul de dulciuri reprezintă de fapt 

producţia industrială de dulciuri. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Procesează materiile prime (boabe de cacao, 

zahăr, grăsimi etc.) şi ingredientele, prin prăjire, zdrobire, măcinare, mixare, 

netezire, tragerea în forme, introducerea în lichid, învelirea, modelarea şi alte 

tratamente speciale pentru producerea dulciurilor din ciocolată şi fără ciocolată - 

controlează şi operează procesele tehnologice chimice şi fizice şi face verificări în 

procesul de producţie a dulciurilor folosind maşini care uşurează munca fizică, 

maşini automate, de măsură şi reglare - ia eşantioane pentru analizele de laborator 

ale produselor semifinite şi finite - depozitează şi distribuie produsele şi depune 

muncă de protecţie a sănătăţii şi muncii - participă la întreţinerea şi repararea 

echipamentului pe perioadele de oprire tehnică a echipament de procesare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În fabrici de ciocolată şi 

dulciuri şi în facilităţi de acest gen. Inevitabil, este expus la zgomote. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini cum ar fi cele de 

curăţare, sortare, zdrobire, presare, profilare, de înmuiere, mixare, ştergere, 

cuptoare şi alte maşini, linii de producţie pentru cacao şi substanţe de ciocolată, 

dulciuri turnate în forme, benzi de transport, maşini de ambalat. Materialul cu care 

se lucrează este în special zahărul, grăsimile, ciocolata şi alte produse semifinite 

dulci. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare plus răbdare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Cine lucrează într-o astfel de meserie nu are voie să aibă boli infecţioase. 

 

 

Muncitor auxiliar din industria de cherestea / tăietor de lemne 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de muncitor auxiliar din industria de 

cherestea presupune muncă mai puţin calificată în industria de cherestea. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: efort fizic mai complex în 

momentul folosirii maşinilor şi utilajelor (de exemplu, când găureşte, când 

confecţionează sicrie, când finisează stâlpi de telefon etc.) - prelucrează mecanic 

materiale din lemn şi produse semifinite la maşină - încleiază produse de lemn în 

prese (de exemplu, perii, cornişe, diferite planşe, cilindri, butuci de măcelărie etc.) 

asamblează produse simple cu componente de lemn (de exemplu rame de tablouri, 

traverse, cârlige sau cuiere pentru haine, obloane, mecanisme simple etc.) şi să 

lucreze cu şuruburi şi bolţuri de asamblat pe părţi metalice (exemplu încuietori, 

balamale etc.) - să prelucreze produsele semifinite şi alte produse cu substanţe 

chimice prin pictură şi gravură - să împacheteze şi să încarce produsele semifinite 

şi finite. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se face în ateliere 

şi în fabrici, unde este mult praf şi zgomot. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Munca se face prin folosirea 

ferăstrăului şi a unor maşini de prelucrat lemnul de diferite categorii (de exemplu 

strunguri de lemn, maşini de mărunţit, de geluit, de aşchiat, de găurit) precum şi 

unelte manuale, băi de impregnare, vopsele, conveiere etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Absolvirea unei şcoli de ucenici sau a unui 

curs de calificare iniţială. Trebuie să puteţi reacţiona rapid şi să fiţi suficient de 

calificat. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Meseria implică efort fizic şi cauzează probleme pentru cei alergici la 

anumite substanţe chimice. 

 

 

Muncitor betonist 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Muncitorul betonist face şi toarnă fundaţii şi 

structuri din beton, inclusiv fundaţii şi structuri din beton armat. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să toarne structurile şi 

fundaţiile din beton la viitoarele clădiri – să paveze cu beton drumurile şi trotuarele 

– să facă structuri din beton armat aşa cum sunt grinzile de pod, să facă anumite 

părţi de construcţie prin compactarea mixturii de beton – să toarne structuri de 

pereţi subţiri din beton - să aplice ranforsări din beton - să lucreze suprafeţe de 

drum din diferite materiale (cum este clincherul de ciment) - să instaleze diferite 

suporturi de beton sub ţevile de apă şi de canalizare - să repare structurile din beton 

existente. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Pe diferite şantiere, 

inclusiv în locuri unde se lucrează la înălţime, cu nivel ridicat de zgomot, praf şi în 

condiţii de vreme schimbătoare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? O serie de maşini cum sunt 

mixere pentru beton, vibratoare, unelte manuale de zidărie, unelte şi echipamente 

folosite în munca manuală. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi condiţie fizică bună, îndemânare practică şi calităţi pentru munca în 

echipă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor combaterea paraziţilor şi dăunătorilor 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Obligaţiile sunt de a dezinfecta (de a asigura 

protecţia contra bacteriilor şi a altor microorganisme şi împotriva insectelor) şi de a 

extermina şoareci şi alţi dăunători. Este cunoscut şi sub numele de funcţionar 

responsabil combaterea dăunătorilor, dacă aceasta este sarcina principală. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să se îngrijească şi să ia 

măsuri de protecţie împotriva bolilor infecţioase. Ia eşantioane din locurile afectate 

de infecţii, insecte sau alţi dăunători, delimitează şi marchează zonele dezinfectate, 

stabileşte exterminarea dăunătorilor sau reducerea populaţiei acestora. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În spitale, cabinete 

medicale, sanatorii, locuinţe, în aer liber (de exemplu, atunci când se monitorizează 

incidenţa căpuşelor). Contactul cu diverse boli, otrăvuri şi substanţe chimice poate 

duce la un grad ridicat de risc. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Substanţe dezinfectante, otrăvuri, 

capcane, gaze şi dispozitive de diagnosticare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să fiţi o persoană care întreţine curăţenia şi care lucrează metodic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor fabricant de cabluri 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui muncitor care face cabluri 

constă într-o gamă largă de activităţi necalificate sau semi-calificate în domeniul 

producerii de cabluri. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: muncă de pregătire, cum ar fi 

uscarea şi sortarea granulelor de PVC, netezirea şi izolarea tuburilor etc., 

operaţiuni de manipulare a maşinilor de fabricare a cablurilor, precum şi a 

echipamentului de cositorire, izolarea, vopsirea, securizarea, îngustarea, re-

bobinarea, lipirea, bobinarea şi răsucirea conductorilor, corzilor şi sârmelor, în 

procesul de fabricare a cablurilor; reglarea cuptoarelor de cositorire continuă, 

tăierea materialelor izolante, inclusiv reglarea cuţitelor, rebobinarea bobinelor de 

hârtie izolatoare, presarea cablurilor din cauciuc şi PVC la capete, operarea cu 

dispozitive de vopsit cablurile, cu unităţi de preparare a tuburilor de izolaţie şi de 

testare a corzilor, a interiorului lor şi a cablurilor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei în fabrici, uzine şi ateliere, unde expunerea la zgomot, grăsimi şi alte 

substanţe chimice este inevitabilă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? De obicei se foloseşte echipament 

cum sunt: maşini de bobinat, unităţi de izolare cabluri, mecanisme de dimensionare 

a cablurilor, de răsucire, cuptoare de cositorire cabluri şi alte echipamente care se 

folosesc în tratamentul termic al cablurilor, precum şi maşini speciale şi alte 
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echipamente pentru prelucrarea cablurilor. Materialele folosite sunt de obicei 

cabluri din metal precum şi o largă varietate de materiale izolante pentru acestea. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? De un curs de pregătire în domeniu, sau de doi 

ani practică în domeniul ingineriei electrice, sau de un curs de calificare în 

domeniu şi de asemenea, să fiţi capabil să lucraţi bine cu mâinile. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor forestier 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Muncitorul forestier execută lucrări manuale 

şi de bază în domeniul forestier. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să încarce, să descarce şi să 

împrăştie solul, compostul sau îngrăşămintele, să ude copacii din pepinieră, să 

colecteze seminţe şi fructe de la plantele de pădure, să afâneze pământul, să 

planteze puieţi, să stropească plantele cu diverse substanţe pentru a le proteja 

împotriva dăunătorilor etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În aer liber, unde 

condiţiile de vreme schimbătoare sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini forestiere, 

ferăstraie cu lanţ, sisteme de irigaţie, dispozitive de însămânţat, precum şi diferite 

ustensile manuale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare la locul de 

muncă, să aveţi o atitudine pozitivă faţă de natură. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor izolator 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui izolator este aceea de a face 

izolaţii la diferite echipamente, cum sunt ţevi, rame şi spaţii, contra temperaturilor 

înalte sau scăzute, zgomotului, vibraţiilor, condiţiile de vreme şi altor condiţii 

adverse. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să taie şi să pregătească 

materialele de izolaţie, să facă, să aplice şi să repare izolaţiile termice ale ţevilor şi 

obiectelor, inclusiv ale suprafeţelor de acoperire, folosind folii, carton, folii 

metalice, să facă izolaţii termice pentru instalaţiile frigorifice şi cele de răcire, să 

folosească plăci de izolaţie, să facă izolaţii rezistente la acid, să facă şi să 

ranforseze şi structuri de sprijin pentru izolaţii, să izoleze contra presiunii şi 



 291 

infiltraţiilor de apă, să poziţioneze şi să repare acoperişuri făcute din plăci de 

izolaţie grele, din folii de PVC şi să izoleze cu straturi de vopsea izolatoare, să 

regleze amortizarea vibraţiilor de la maşinării. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

interiorul clădirilor şi a altor facilităţi sau în aer liber la canalele de distribuţie şi de 

colectare, într-un mediu unde este praf şi murdărie şi unde se lucrează cu substanţe 

chimice, unde sunt condiţii de vreme schimbătoare, temperaturi înalte, precum şi în 

locuri uneori greu accesibile, sau la înălţimi mari. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai des folosite sunt boilere 

pentru topirea asfaltului şi a smoalei, recipiente de transport, mixere, ustensile 

manuale cum sunt baroase, dispozitive de îndoit, fierăstraie, perii. Aveţi nevoie de 

mâini zdravene. Materialele de izolaţie cel mai des folosite sunt vata de sticlă, 

asfaltul, smoala, plasticul şi alte folii sau plăci, precum şi vopsele speciale etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Aveţi nevoie de un curs de calificare în 

domeniu, de dexteritate manuală, de condiţie fizică bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor în ateliere de presare şi ştanţare 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Muncitorii din atelierele de presare şi 

ştanţare presează, amestecă şi ştanţează metalele. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să preseze, să amestece, să 

toarne şi în general să lucreze metalele, la rece sau la cald. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere şi fabrici unde 

mediul este zgomotos şi murdar. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

predominant prese, care sunt deja reglate pentru a face astfel de operaţiuni. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificare la locul de muncă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor în construcţii din prefabricate 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Muncitorul din construcţii executate din 

prefabricate asamblează modulele din beton armat şi alte părţi ale structurilor 

prefabricate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să asambleze structuri 

prefabricate, inclusiv la poduri, bănci pentru public în stadioane, ecluze etc. 
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Modulele sunt de obicei îmbinate prin turnare de betonului, prin ranforsare cu oţel 

sau prin sudură. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Pe şantiere de 

construcţie. Mediul de lucru este murdar, cu praf, iar lucrul la înălţime şi în condiţii 

de vreme schimbătoare sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte manuale, echipamente de 

ridicat, betoniere şi beton deja preparat. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu, să aveţi abilitate de reacţie rapidă şi aptitudini pentru lucrul manual. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor în distribuţia de gaze 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Muncitorul de la distribuţia de gaze operează 

cu maşini şi echipamente simple folosite la gazele naturale. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să cureţe şi să execute lucrări 

simple de întreţinere la maşini şi echipamente. Să ajute la instalarea şi să repararea 

sistemelor de distribuţie a gazelor; să verifice contoarele consumatorilor, să le 

citească; să monitorizeze conductele de gaze pe traseul acestora, să depisteze 

scurgerile de gaze şi să le asigure temporar până la sosirea echipei de intervenţie 

care urmează să le repare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În uzine de gaze, în 

locuinţe, în pivniţe, în aer liber. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

ustensile de scris, aparate de măsurat scurgerile de gaze şi ustensile simple 

manuale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare special în 

domeniu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor în fabrici de incinerarea deşeurilor 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Muncitorul care lucrează la incinerarea 

deşeurilor prestează lucrări diferite de rutină în fabrica de incinerat deşeuri. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să descarce materialele venite 

la fabrică, să clasifice deşeurile, să le cântărească, să le transfere în incineratoare, 

să ţină evidenţa cu privire la vehiculele sosite etc. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În incinta fabricilor de 

incinerat deşeuri, unde se lucrează în mizerie, la temperaturi înalte, în mirosuri 

(persistente). 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament de incinerare, benzi 

transportoare, silozuri de stocare, echipament de descărcare deşeuri din camioane 

etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificare la locul de muncă, curs de calificare 

în domeniu şi să aveţi condiţie fizică bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor în fabrici de reciclarea deşeurilor menajere 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Aceşti muncitori repun în circuit materiale 

reciclabile. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să accepte (ocazional să 

cumpere), să sorteze, să compreseze şi să stocheze diferite materii prime care 

urmează a fi reciclate (hârtie, metale, textile, sticlă, material plastic, cauciuc), să 

lucreze cu echipamentul de presare şi pe maşini similare. În unele ţări muncitorul 

poate fi implicat în colectarea materialelor reciclabile de la particulari sau firme din 

zonă sau această muncă poate fi obiectul unei funcţii separate. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? La centrele de reciclare, 

unde se lucrează în praf şi murdărie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Containere de materiale 

reciclabile, saci şi alte genuri de containere, compresoare şi echipament de ridicare, 

vehicule şi sisteme de transport, mături şi alte unelte similare manuale, inclusiv 

mănuşi şi îmbrăcăminte de protecţie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificare la locul de muncă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor în fermă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Muncitorul de la fermă prestează muncă 

necalificată în agricultură. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să sape manual, să grebleze şi 

să culeagă diferite fructe, să încarce şi să descarce paie, bălegar, îngrăşăminte 

naturale sau diferite produse, să adune ouă, să ajute la semănat şi la culesul 
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recoltei, să lucreze cu o serie de maşini (prăşitoare, sortatoare sau maşini de 

semănat). 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ustensile manuale cum sunt 

lopeţi, roabe şi echipament uzual şi maşini folosite la fermă. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În aer liber unde 

condiţiile de vreme sunt schimbătoare, cu temperaturi ridicate vara. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificare la locul de muncă sau un curs de 

calificare în domeniu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor în industria cauciucului şi materialelor plastice 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Muncitorul necalificat din industria de 

cauciuc şi de materiale plastice este lucrătorul care pregăteşte materialele de bază 

pentru produse din cauciuc pentru cauciuc industrial şi pentru piaţa de larg 

consum. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să lucreze pe maşini şi 

echipamente de preparat aceste materiale, să facă munci de finisare, să verifice 

calitatea materialelor de bază, să verifice produsele finite. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În uzine de prelucrat 

materiale plastice şi cauciuc. Se lucrează în murdărie, căldură şi în contact cu 

substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite piese şi maşinării, linii de 

fabricaţie automate, echipament de manipulare produse şi materiale, de sortare şi 

echipamente de măcinare etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificările de bază pentru această meserie 

sunt pregătirea profesională şi un curs de specializare în domeniu precum şi 

abilitatea de a reacţiona rapid. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor în industria de echipamente electrice 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Acesta efectuează lucrări mai puţin calificate, 

atât manual cât şi ajutat de maşini, în industria produselor electrice şi a 

componentelor acestora. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să bobineze cabluri, să 

asambleze rotorul / statorul, să sudeze circuitele imprimate, să taie şi să izoleze 

conductori, să asambleze aparate electrice şi să măsoare parametrii electrici. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În uzine şi fabrici unde 

sunt expuşi la zgomot şi murdărie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini, ustensile manuale 

precum şi instrumente de fixat şi alte accesorii. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu sau şcoală 

tehnică sau calificare la locul de muncă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor în industria energetică 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Muncitorul din industria energetică ajută la 

repararea şi instalarea liniilor electrice şi a cablurilor şi substaţiilor de energie etc. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să ajute la lucrările de 

reparaţii, reconstrucţii şi instalaţii din substaţiile electrice sau din apropierea lor, la 

piloni, cabluri îngropate sau suspendate, conductoare de căldură, la instalarea 

transformatoarelor, la instalarea centralelor şi a staţiilor de schimb. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei în aer liber şi în condiţii de vreme schimbătoare şi se lucrează cu tensiuni 

înalte. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ustensile şi accesorii de 

meşteşugar. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificare în domeniu sau şcoală profesională 

sau calificare la locul de muncă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor în industria hârtiei 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Muncitorii din industria hârtiei execută 

operaţii manuale şi operează pe anumite maşini. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să execute operaţiuni manuale 

simple sau să lucreze la maşini în producţia de celuloză, de rafinare a hârtiei, de 

producere a cartonului, să verifice parametrii corecţi de lucru ai echipamentului de 

producţie, să încarce şi să descarce (să împacheteze) bunurile etc. 



 296 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În fabrici de hârtie unde 

se lucrează cu operaţiuni chimice, în zgomot şi cu expunere la substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

linii de fabricaţie automate. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificare la locul de muncă, curs de calificare 

în domeniu şi condiţie fizică bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor în industria materialelor de construcţii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Muncitorul din producţia de materiale de 

construcţii prestează muncă necalificată în procesul de producţie. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să lucreze la producerea 

cimentului, varului nestins, betonului, cărămizilor, ţiglelor, polistirenului, 

azbestului şi a altor tipuri de materiale izolante etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În fabrici de prelucrare 

materiale de construcţii, în zgomot, căldură, murdărie şi în contact cu substanţe 

chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte de lucru de diferite tipuri, 

diferite maşini şi mecanisme, linii de fabricaţie automate, maşini de amestecat, 

staţii de amestec beton, prese, maşini de tăiat şi de făcut suprafeţe plane, ustensile 

manuale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificare la locul de muncă sau un curs de 

calificare în domeniu şi să aveţi condiţie fizică. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor în industria sticlei 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Muncitorul din industria sticlei prestează 

munci simple dar uneori solicitante din punct de vedere fizic, în special la 

prelucrarea sticlei şi la topirea ei. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să dea formă sticlei solide prin 

tratamente în cuptor, să cântărească şi să amestece sticla şi să efectueze alte lucrări 

pregătitoare, să execute operaţiuni de finisare, să manipuleze produsele manual. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de sticlărie 

unde se lucrează în murdărie, la temperaturi înalte şi cu expunere la substanţe 

chimice. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi instrumente, 

precum şi linii de fabricaţie automate. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificare la locul de muncă sau un curs de 

calificare în domeniu precum şi să fiţi apt fizic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor în prepararea minereului 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Muncitorul care lucrează la prepararea 

minereului lucrează cu echipament pentru pregătirea materiei prime în industria 

metalurgică şi minieră (cărbune, cocs, minereu etc.), şi efectuează operaţii manuale 

în legătură cu toate acestea. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să aibă grijă de maşinile care 

zdrobesc minereul în particule mai mici pentru procesare ulterioară, să regleze 

fluxul minereului, să selecteze eşantioane de material, să cureţe, să greseze sau să 

facă reparaţii minore la maşinile folosite. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În uzine metalurgice şi de 

minerit, unde se lucrează în praf, murdărie şi zgomot precum şi în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Concasoare, benzi transportoare, 

ciocane de selectare, freze. uneori panouri de control asociate cu acestea, precum şi 

ustensile manuale cum sunt lopeţi şi baroase. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificare la locul de muncă sau un curs de 

calificare în domeniu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor în spălătorie / curăţătorie 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Muncitorii din cadrul spălătoriilor şi 

curăţătoriilor lucrează şi se îngrijesc de spălatul şi călcatul industrial al rufelor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să preia rufele de la clienţi, 

costumele, covoarele etc. şi să le elibereze după ce au fost spălate sau curăţate. 

Muncitorul curăţă şi spală, încarcă, descarcă şi operează echipamentul necesar, 

pregăteşte soluţiile chimice, calcă rufele manual sau le presează. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În spălătorii şi călcătorii 

unde lucrul cu substanţe chimice este inevitabil. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament pentru curăţare 

chimică, maşini de spălat, maşini rotative de călcat, prese etc., ustensile manuale ca 

perii, bureţi etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificare la locul de muncă sau un curs 

special. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor în tăbăcărie 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Muncitorul din industria tăbăcăriei execută 

lucrări pregătitoare şi auxiliare de tăbăcărie. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să cureţe şi să tăbăcească 

pielea şi blana, să o spele şi să o usuce, să înmoaie pielea, să o trateze cu sare, să o 

vopsească şi s-o imprime, să o acopere cu o peliculă de protecţie, să lipească şi să 

calce produsele din piele, să marcheze părţile pentru procesarea în continuare etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În tăbăcării unde se 

lucrează în murdărie, mirosuri şi în contact cu substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente 

precum şi ustensile manuale pentru tăbăcărie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor în telecomunicaţii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Muncitorul din telecomunicaţii prestează 

munci mai puţin calificate, la instalarea liniilor şi echipamentului de 

telecomunicaţie, precum şi la întreţinerea lui. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să sape şanţuri pentru cabluri 

de telecomunicaţii. Să asambleze şi să vopsească stativele, să înfăşoare şi să 

desfăşoare cablurile pe şi de pe bobine, să ajute la reparaţii şi să facă reparaţii 

simple la cabluri. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În aer liber, unde 

condiţiile de vreme schimbătoare sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte manuale, vopsele, dălţi, 

ciocan pneumatic, telefoane mobile etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare la locul de muncă sau curs 

de specializare în domeniu. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor în topitorie 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Muncitorii din această ramură execută 

diverse lucrări asociate cu formarea metalelor şi producţia de componente 

metalice. Ocupaţiile lor au o serie de denumiri, cum ar fi operator maşină de 

producţie metal, muncitor topitor, operator maşină de procesare metal şi aşa mai 

departe. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: muncitorul care lucrează 

metalul sau cel din industria metalurgică produce cabluri, lanţuri, pivoţi, resorturi, 

electrozi de sudură şi alte componente şi pregăteşte materialele pentru producţia 

metalurgică. Muncitorul din topitorie execută lucrări mai puţin calificate în 

producţia de metal turnat: scutură, debavurează şi curăţă matriţele; încarcă metalul 

în dispozitivele de topit şi pregăteşte mixturile pentru matriţa respectivă etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În uzine şi fabrici 

metalurgice, în turnătorii, unde se lucrează în murdărie, zgomot şi la temperaturi 

înalte. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

linii de producţie automatizate, unelte manuale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională sau un 

curs de specialitate în domeniu, să aveţi reacţie rapidă şi condiţie fizică bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor în transportul pe calea ferată 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Muncitorii de cale ferată execută operaţii mai 

puţin pretenţioase în domeniul transportului pe calea ferată. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să spele şi să cureţe 

vagoanele, să le greseze, să le întreţină, să întreţină componentele trenurilor, să 

execute diferite activităţi de transport în cadrul gării, să încarce şi să descarce 

mărfuri etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În gări şi depozite de 

gară, în zgomot, praf şi murdărie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite instrumente manuale, 

echipament de curăţat şi întreţinere şi vehicule mici sau cărucioare pentru 

transportul diferitelor bunuri. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificare la locul de muncă sau curs de 

specializare în domeniu. Trebuie să aveţi grijă de bunurile altuia şi să fiţi capabil să 

lucraţi în echipă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor necalificat în construcţii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui muncitor necalificat în industria 

de construcţii este aceea de a presta munci necalificate în domeniul construcţiilor 

civile şi al construcţiilor în general. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să încarce, să descarce sau să 

stocheze materiale de construcţie şi produse, să le mute în cărucioare - să 

pregătească mortarul şi mixturile, să le amestece în recipienţi, să le întindă, să le 

taie, să le taseze şi să le găurească, să dezlipească asfaltul, pavajul, pardoseala şi 

alte suprafeţe făcute din diferite materiale, să dezasambleze structurile de rezistenţă 

ale podurilor, furnalelor şi să facă alte lucrări de demolare, să sorteze materialul 

rezultat din demolări, să ajute zidarii şi să lucreze pe diferite maşini şi echipamente 

- să facă vopsitorii simple şi să dea cu spray cu vopsea, să ridice şi să 

dezasambleze cabine de macarale - să toarne fundaţii pentru trotuare, drumuri, 

pavaje, acoperişuri etc. - să scoată, să întindă, să sigileze ţevi, valve, flapsuri şi 

sisteme din interiorul ţevilor, rezervoarelor de apă şi sistemelor de drenare a apei - 

să pună saboţi pe calea ferată, să taie, să găurească şi să îmbine şine de cale ferată, 

să asambleze saboţi la vagoane, să dezasambleze vagoanele trenurilor şi să trateze 

terasamentul de cale ferată. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În general pe şantiere, 

unde sunt condiţii de vreme schimbătoare, se lucrează la înălţime, în mediu cu praf 

şi în contact cu materiale de construcţii care pot conţine substanţe chimice etc. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? De exemplu, barosul zidarului, 

spatule, mistrii, amestecătoare, roabe, ciocane pneumatice, benzi transportoare, 

blocuri etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi lucrat în domeniu sau să fi urmat un curs 

de ucenicie în domeniu, să aveţi condiţie fizică bună, dexteritate manuală, abilitate 

de lucru în echipă, reacţii rapide. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Munca vă poate solicita fizic. 

 

 

Muncitor necalificat în industria chimică 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de muncitor necalificat în industria 

chimică este aceea de a executa lucrări specifice procesării şi prelucrării 

materialelor din industria chimică. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să efectueze operaţii simple, 

auxiliare, în procesul de fabricare din industria chimică, în special să facă munci 

manuale (cum sunt adăugarea de cantităţi la diferite mixturi şi materiale în vrac). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În uzine chimice, unde 

sunt expuşi la substanţe chimice şi temperaturi înalte. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament uşor de operat, cum 

sunt cuptoare de uscat, evaporatoare etc. şi diferite unelte de mână. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? De calificare de bază şi de curs de calificare în 

domeniu şi abilitatea de a reacţiona rapid. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor necalificat în rafinăria de petrol / industria petrolului 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Muncitorul necalificat din rafinăriile de 

petrol prestează muncă simplă, adesea necalificată, şi are sarcini în procesul de 

rafinare a petrolului. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pompeze şi să amestece 

diferite produse, să manipuleze materiile prime şi materialele şi să presteze în 

general muncă manuală. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În rafinării sau uzine 

chimice, cu expunere la substanţe chimice şi temperaturi înalte. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite tipuri de maşini şi 

echipament, ustensile manuale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu sau un curs 

specific, să aveţi abilitate de a reacţiona rapid. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muncitor triaj 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Muncitorul de la triaj acoperă o gamă largă 

de activităţi, care asigură funcţionarea în siguranţă a căilor ferate. Altă titulatură 

pentru aceste activităţi este operator turn semnal sau manipulant care cuplează 

vagoane. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să lucreze cu semnalizarea 

care reglează deplasarea trenurilor în interiorul triajului sau gării - să protejeze 

trenurile de traficul de pe şosele – să emită semnale pentru acarii care stabilesc 

liniile şi placa turnantă etc. pentru trenuri în scopul cuplării sau decuplării sau 

alinierii locomotivei şi vagoanelor aşa cum este nevoie - să primească informaţii de 

la şeful de tren cu privire la încărcătura trenului şi să le compare cu situaţia reală - 

să înregistreze şi să stocheze documente de trafic pe calea ferată - să conducă 

încărcarea, descărcarea şi transferul bagajelor şi al mărfurilor - să însoţească 

trenurile de marfă, să le inspecteze, să le controleze – mai ales în timpul 

operaţiunilor de transfer - să participe la teste de control al frânelor - să acţioneze şi 

în calitate de frânar la trenurile care transportă cherestea etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Pe şantiere de la calea 

ferată, unde se lucrează în condiţii de vreme schimbătoare, în zgomot şi în 

schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Stivuitoare, benzi transportoare, 

sisteme electronice de siguranţă şi alte echipamente de comunicaţie etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu 

şi un curs de specializare cu specific, să aveţi aptitudini practice, reacţii rapide, 

audo-disciplină, să inspiraţi încredere, să aveţi o condiţie fizică bună, o vedere şi 

un auz bun. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. În anumite împrejurări, dacă nu aveţi o vedere şi un auz bune, poate fi 

afectată siguranţa dumneavoastră şi a altor persoane. 

 

 

Muzician 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Muzicianul interpretează compoziţii 

muzicale cu ajutorul unui anumit instrument muzical. Genul de compoziţie 

muzicală variază în funcţie de orientare, adică poate fi muzică clasică, pop, rock, 

country, populară etc. Muzicianul de muzică clasică poate fi şi compozitor sau 

dirijor de orchestră. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Muzicianul poate fi solist, membru dintr-un grup 

trio, cvartet etc., poate fi membru al unei formaţii sau poate face parte dintr-o 

orchestră. Membrul de grup sau formaţie poate fi şi cântăreţ. Pe lângă interpretarea 

în sine, activităţile implică repetiţii ale pieselor muzicale împreună cu ceilalţi 

membri ai formaţiei sau cu orchestra. Interpretarea poate avea loc în săli de 

concerte, la petreceri sau în cluburi, în studiouri de înregistrare. Muzicianul poate 

fi şi compozitor şi dirijor al propriei muzici. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În săli de concerte, teatre, 

stadioane, cluburi etc. Munca în aer liber şi de obicei peste orele de program, este 

inevitabilă. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumente muzicale, partituri, 

echipament de înregistrare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de muzică şi să aveţi 

talent la muzică. Să fi terminat conservatorul, să aveţi câţiva ani de practică în 

domeniu, să aveţi abilitatea de a cânta la cel puţin două instrumente muzicale în 

cazul când cântaţi muzică clasică. Alte tipuri de muzicieni pot avea mai puţine 

studii de bază. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Muzicolog 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Muzicologul îndeplineşte o serie de activităţi 

cu privire la cercetarea şi dezvoltarea stilurilor muzicale, a şcolilor de muzică şi a 

tradiţiilor naţionale, a lucrărilor diferiţilor compozitori, a unor lucrări muzicale, a 

evoluţiei gândirii muzicale şi a artei interpretării. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să urmărească, să colecteze, să 

analizeze, să evalueze şi să conserve lucrările muzicale ale diferiţilor compozitori 

cu diferite stiluri - să înfiinţeze biblioteci de casete muzicale, de înregistrări şi de 

benzi – de critică şi recenzii muzicale, să - să producă muzică - să redacteze 

muzică - să dea indicaţii instituţiilor de cultură cu privire la muzică - să facă 

cercetări inter-culturale. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Nu există loc definit de 

muncă. Muzicologul lucrează în studiouri de muzică, în săli de concerte, la operă, 

în biblioteci, la arhive, în studiouri de înregistrări. Colectarea de muzică implică 

multe deplasări departe de casă şi contactul cu oameni din diferite comunităţi 

etnice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Literatură muzicală ştiinţifică şi 

de popularizare, lucrări de estetică filozofie, arhive culturale şi muzicale, 

computere, aparatură de înregistrat, aparatură de redare sunete şi echipament video. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul în domeniul muzicii. Să 

aveţi auz muzical dezvoltat, o memorie bună, abilitatea de a vă putea concentra, să 

fiţi atent, să aveţi gândire analitică, abilitatea de a compara şi generaliza, să aveţi 

aptitudini de comunicare, toleranţă etnică, simţ estetic, toate sunt extrem de 

importante. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Naturalist / supraveghetor rezervaţii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Naturalistul însoţeşte grupurile de turişti în 

locurile care prezintă interes din punct de vedere al naturii. Este cunoscut şi sub 

numele de ghid pentru rezervaţii naturale iar munca lui este legată de conservarea 

naturii şi de activităţile vizitatorilor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să le arate drumul 

vizitatorilor, să le explice trăsăturile geologice, zoologice şi botanice. Poate să fie 

implicat în activităţi de popularizare pentru studiul naturii; expoziţii montane, 

elaborarea de hărţi traseelor turistice, pregătirea bibliografiei informative. De 

regulă, pe lângă însoţirea vizitatorilor, prestează şi muncă administrativă şi de 

întreţinere şi conservare a rezervaţiei naturale, precum şi muncă de cercetare. La 

cerere poate face prezentări, ţine seminarii şi lucra în ateliere, şcoli sau alte 

instituţii de învăţământ. Poate fi liber profesionist sau, în unele ţări, angajat al 

statului sau al unor organizaţii regionale. În orice caz, lucrează autonom, în 

colaborare cu autorităţile publice sau cu agenţii şi asociaţii particulare de turism, 

care administrează parcurile şi rezervaţiile naturale, face cercetări, pune la 

dispoziţie informaţii şi organizează activităţi cum ar fi campinguri, orientare 

turistică etc., în locuri de interes pentru iubitorii de natură. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

parcuri naturale, refugii ecologice, zone protejate, grădini botanice şi oriunde este 

nevoie de informaţii despre mediul natural. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Materiale de prezentare şi 

publicitare, ţinută specială pentru vreme schimbătoare, binoclu, cameră de luat 

vederi, hărţi şi alte documente legate de rezervaţie. Telefonul mobil este de 

asemenea util. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi cel puţin studii medii; de preferat în 

ştiinţe naturale, silvicultură, biologie, geologie sau agricultură. Bineînţeles să aveţi 

cunoştinţe de botanică, zoologie şi geologie, lucru esenţial, alături de cunoştinţe de 

specialitate pentru domeniul particular în care veţi lucra. Printre alte calităţi, este 

necesar să fiţi iubitor de natură, să puteţi explica şi prezenta clar vizitatorilor ceea 

ce doriţi să le transmiteţi, să le treziţi interesul pentru natură, să aveţi răbdare şi o 

putere mare de observaţie. Dacă lucraţi ca supraveghetor în rezervaţia naturală, 

îndemânarea practică poate fi utilă – de exemplu pentru construirea de garduri, 

amenajarea de poteci etc. la fel ca şi anumite priceperi mai deosebite, de exemplu 

la confecţionarea cuiburilor şi adăposturilor pentru păsări. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Năsturar 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Năsturarul face tot felul de nasturi din 

plastic, lemn, metal sau piele, folosind maşini automate pentru a obţine diferite 

forme. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să lucreze pe diferite maşini în 

funcţie de procesul de producţie al nasturilor; să folosească injectoare de plastic, 

maşini de găurit, strunguri, maşini de lustruit, de căptuşit etc. Năsturarul lucrează şi 

pe bandă, aranjează nasturii în cutii şi îi împachetează pentru vânzare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca este repetitivă, 

monotonă şi se desfăşoară în fabrici şi ateliere de confecţionat nasturi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se lucrează manual şi cu diferite 

maşini, cum sunt mese rotative, polizoare, prese, maşini de căptuşit şi de perforat 

etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Nu se cere o anumită şcoală. Se cere 

îndemânare pentru lucrul manual şi adaptare la munca repetitivă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Notar public 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Notarul public redactează documente legale 

şi certifică acte, fapte şi declaraţii importante din punct de vedere juridic. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să asiste şi să certifice 

valabilitatea semnăturilor pe documente, să asiste la depunerea de jurăminte. Să 

accepte documente în custodie (testamente, garanţii) sau să le transmită altor 

persoane. Gestionează munca asistentului notarial care este angajatul său. 

Poate fi consilier juridic, poate reprezenta clienţii în procese în tribunale. Poate 

administra proprietăţi în calitate de reprezentant al proprietarului. Poate fi 

însărcinat cu alte funcţii de exemplu, de executor al falimentului unei averi 

imobiliare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? De obicei în birouri, dar 

unele activităţi se desfăşoară şi în afara birourilor. În birouri lucrează singur sau în 

parteneriat. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Reguli şi reglementări economice 

şi juridice, legi, informaţii şi tehnologie de comunicaţie, baze de date electronice. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? În primul rând aveţi nevoie de inteligenţă, de o 

memorie bună, de calităţi de comunicare, de auto-disciplină, comportament etic 

(capacitatea de a păstra secrete, de a nu abuza de informaţii în beneficiul 

dumneavoastră etc.). Notarul public trebuie să ştie să lucreze cu alţi oameni şi să 

comunice cu ei fără a genera conflicte. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Nutriţionist 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Nutriţionistul este expertul care rezolvă 

diferitele probleme cu privire la o nutriţie sănătoasă. Acesta lucrează în general în 

servicii de sănătate publică, unde colaborează cu medici specialişti pentru 

asigurarea unei nutriţii echilibrate şi curative în conformitate cu ultimele 

descoperiri medicale în acest domeniu. Munca este extrem de apropiată de cea a 

dieteticianului, iar cele două roluri se pot suprapune foarte uşor. Diferenţa 

fundamentală dintre nutriţionist şi dietetician este aceea că nutriţionistul se ocupă 

în special de oameni şi grupuri de oameni sănătoşi pentru a preveni bolile, în timp 

ce dieteticianul îşi focalizează munca pe activităţi curative pentru indivizii care 

suferă deja de probleme legate la dietă, sau care pot fi ajutaţi prin recomandarea 

unei anumite diete. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? În instituţii de sănătate unde adaptează munca de 

cură nutriţională la condiţiile existente, pe baza unor consideraţii şi a unor discuţii 

individuale cu pacienţii. Aceştia stabilesc servirea hranei pentru pacienţi, în funcţie 

de starea lor de sănătate şi de nevoile lor. Supraveghează corectitudinea pregătirii 

şi respectarea regulilor de igienă în timpul servirii hranei pacienţilor. Informează 

pacienţii despre eventualele schimbări de meniu în timpul tratamentului la 

domiciliu. Poate lucra la întreprinderile mari de alimentaţie publică unde ca 

monitoriza în special respectarea regulilor unei nutriţii echilibrate. Obligaţiile 

includ adesea controlul unităţilor de alimentaţie publică, supravegherea respectării 

standardelor alimentare, pregătirea meniurilor, calcularea valorii energetice şi 

biologice a alimentelor. Poate să lucreze în cercetare, educaţie şi serviciile de 

consultanţă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Exprimarea verbală, documente 

scrise, tehnologia informatizată, tabele speciale cu energia calorică şi proprietăţile 

biologice ale alimentelor şi ale felurilor specifice comunităţii respective. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În centre de sănătate, în 

spitale, sanatorii sau staţiuni balneare, în cantinele din grădiniţe şi şcoli, în 

organizaţii publice şi private de alimentaţie publică, în organizaţii de caritate, în 

institute de cercetări şi în firme de consultanţă. Nutriţioniştii pot fi angajaţi şi de 

marile firme producătoare de alimente, de cele care desfac alimente în cantităţi 

mari şi în ziaristică. Munca se desfăşoară în general în birouri sau în spaţii similare 

folosite de ceilalţi angajaţi. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi studii medii sau superioare, cu 

specializare în medicină, biologie, alimentaţie, farmacie sau în chimie, să aveţi 

răbdare şi să ştiţi să lucraţi în echipă. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Ofiţer de stare civilă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Funcţionarul de stare civilă ţine evidenţa 

naşterilor, deceselor şi căsătoriilor, eliberează certificatele necesare şi oficiază 

ceremoniile de căsătorie. Oportunităţile ocupaţionale sunt în serviciile publice, la 

starea civilă sau poate lucra la departamentul respectiv al administraţiei locale şi 

regionale de stat sau în unităţi ale autorităţilor locale. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să ţină registrul naşterilor, 

deceselor, căsătoriilor conform cu reglementările în vigoare, să emită extrase din 

registre pentru a fi folosite în ţară şi peste hotare (de ex., certificate de naştere, de 

căsătorie, de deces), să încheie căsătorii pe baza documentelor primite de la 

persoanele care se căsătoresc, să pregătească efectuarea ceremoniei de căsătorie, să 

accepte declaraţia consensuală comună de paternitate din partea părinţilor nou 

născutului, să înregistreze în registru naşterile, să primească declaraţia comună a 

părinţilor cu privire la alegerea cetăţeniei pentru un copil, în conformitate cu 

înţelegerile şi acordurile internaţionale în vigoare, să permită efectuarea ceremoniei 

de căsătorie la o altă locaţie decât domiciliul permanent, să analizeze cererile de 

scutire de prezentarea documentelor cerute pentru ceremonia de căsătorie dacă 

acestea sunt greu de obţinut, să primească declaraţia consensuală de paternitate 

făcută de părinţii unui copil născut în afara căsătoriei să ia hotărâri cu privire la 

schimbarea de nume şi prenume etc. 

În anumite ţări aceste activităţi pot varia într-un fel sau altul în funcţie de legile şi 

reglementările naţionale. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În biroul ofiţerului de 

stare civilă, unde mediul de lucru este în general confortabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi copiator, 

documente oficiale şi instrumente de scris. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii secundare, de obicei cu 

specializare economică. Ocupaţia poate fi asigurată şi de absolvenţi de universităţi, 

cu studii complete în economie şi drept. Funcţionarul de stare civilă trebuie să fie 

instruit într-o gamă largă de domenii şi să cunoască o serie de acorduri şi contracte 

internaţionale. Acest lucru implică cunoaşterea legislaţiei, cunoştinţe despre 

registrele speciale, despre codul familiei, reglementări cu privire la încheierea 

căsătoriei, determinări de paternitate şi reguli similare din acorduri internaţionale 

care reglementează problemele civile şi de familie. 

Funcţionarul de stare civilă trebuie să aibă un scris lizibil. Alţi factori importanţi 

sunt încrederea, abilitatea de a comunica cu oamenii, tactul şi discreţia în anumite 

situaţii dificile. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Ofiţer / inspector de poliţie 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui ofiţer / inspector de poliţie 

constă într-o gamă largă de acţiuni ale poliţiei; aceştia urmăresc respectarea legilor 

şi a ordinii publice, protejează oamenii şi proprietăţile şi investighează crimele. 

Mai sunt chemaţi în caz de accidente sau de urgenţe. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să coordoneze şi să controleze 

traficul pe drumurile publice şi pe calea ferată fiind angajaţi în departamente 

speciale de poliţie, cum sunt patrule, activităţi de inspecţie şi supraveghere - să 

coordoneze şi să protejeze clădirile şi persoanele, transportul de oameni din cadrul 

poliţiei, al materialelor şi încărcăturilor, trenurilor de escortă, să păzească gările, 

aeroporturile şi alte clădiri şi pasageri - să facă investigaţii şi să interogheze, de 

exemplu în caz de încălcări ale regulamentului şi accidente rutiere, sau verificarea 

calificării tehnice a transportatorilor şi vehiculelor rutiere - să efectueze activităţi 

de rutină şi de investigaţie în cadrul departamentului de criminalistică - să aresteze 

oamenii care au săvârşit infracţiuni - să îndeplinească alte sarcini de criminalistică 

şi obligaţii tehnice în acest sens (cum sunt identificarea criminalilor) - să lucreze cu 

echipament special şi cu tehnologie de laborator de criminalistică, să depună 

muncă specială operativă şi muncă tehnică, cum sunt aplicarea tehnologiei 

computerizate, căutarea de droguri şi explozivi - să păzească frontierele (pentru 

prevenirea trecerii ilegale a frontierelor statului, pentru oprirea contrabandei, 

pentru deportarea persoanelor indezirabile etc.) - să îndeplinească sarcini de pază la 

aeroporturi (să caute persoanele dispărute, infractorii periculoşi, vehiculele furate, 

prizonierii evadaţi, să ajute în caz de dezastre naturale şi să facă activităţi de 

salvare în timpul zborului). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

birouri şi în aer liber, oriunde este necesar. Condiţiile de vreme schimbătoare şi 

lucrul peste program sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se foloseşte echipament uzual de 

birou, inclusiv computere, se folosesc arme de foc sau alte arme necesare în cazuri 

extreme pentru auto-apărare sau arme de intimidare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat cel puţin liceul şi un curs de 

calificare în cadrul poliţiei, să fiţi apt fizic şi mental, să fiţi persoană de încredere, 

să aveţi abilitatea să acţionaţi şi să judecaţi rapid şi cu acurateţe. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Se cer standarde ridicate pentru condiţia fizică, iar în unele ţări, anumite 

cerinţe cu privire la înfăţişarea fizică. 
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Ofiţer de navă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria unui ofiţer de navă implică o gamă 

largă de activităţi la bordul navelor care se deplasează pe mare. Există ofiţeri de 

navă de gradul unul, doi şi trei. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Ofiţerul de navă de gradul unu: controlează 

operaţiunile desfăşurate pe puntea vasului - întocmeşte planul de activitate la 

bordul navei şi coordonează toate aceste activităţi - controlează mărfurile care se 

încarcă şi se descarcă la bordul navei - face recepţia şi consumul stocului - 

controlează distribuţia încărcăturii la bordul navei, pentru ca aceasta să fie 

depozitată în siguranţă din punct de vedere al stabilităţii navei şi se ocupă de 

protecţia încărcăturii. 

Ofiţerul de navă de gradul doi: - lucrează cu echipamentul de navigaţie al navei - 

re-actualizează aducând la zi la zi sistemul de semne şi semnale şi îndeplineşte alte 

funcţii care au legătură cu navigaţia. 

Ofiţerul de navă de gradul trei: - asigură pregătirea bărcilor de salvare şi a altor 

echipamente de supravieţuire în cazuri extreme. 

Toţi ofiţerii de navă sunt de serviciu continuu când se află la bordul navei în 

deplasare. Dacă este necesar, datoria acestora este de a controla bărcile de salvare 

iar dacă la bordul navei nu există un ofiţer radio, aceştia trebuie să îndeplinească şi 

activitatea de ofiţeri de radio-comunicaţii. 

Ofiţerii de navă sunt de asemenea specializaţi în instalaţii mecanice şi electrice. 

Ofiţerii specializaţi în instalaţii mecanice lucrează în sala maşinilor de pe navă şi 

sunt răspunzători de funcţionarea corectă şi de întreţinerea maşinilor de pe navă, 

inclusiv de motoarele acesteia, de sistemul de alimentare cu combustibil, de 

sistemele de stingere a incendiilor, de sistemele de colectare a gunoaielor etc. 

Ofiţerii specializaţi în instalaţii electrice răspund de funcţionarea corectă şi de 

întreţinerea tuturor instalaţiilor electrice ale navei, precum şi de sistemul 

computerizat. Un alt ofiţer la bordul navei este ofiţerul radio care lucrează la staţia 

radio de la bordul navei, cu echipamentul de radio-telecomunicaţii şi în general 

îndeplineşte toate sarcinile cu privire la serviciile de telecomunicaţii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară la 

bordul navelor, lucru ce implică condiţii de vreme schimbătoare, ore peste program 

şi perioade lungi de deplasare departe de casă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Hărţi folosite pe mare, manuale 

de navigaţie, echipamente de navigaţie, sisteme de radio-comunicaţie, radare, 

echipamente de salvare şi alte echipament tehnice de acest fel, existent pe navă. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii superioare cu specializare 

tehnică (specializarea în transportul şi navigaţia maritimă ar fi cea mai indicată), 

cursuri recunoscute internaţional pe bază de diplome validate pentru ofiţerii care 

sunt îmbarcaţi la bordul navelor (navigaţie maritimă, sisteme de operare radar, 
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primul ajutor pe mare, limba engleză etc.), să aveţi o sănătate perfectă, să fiţi apt 

fizic şi mental, să aveţi un auz şi un văz perfecte, o formă fizică bună, să aveţi 

reacţii şi judecată rapidă, abilitatea de a vă exercita autoritatea, auto-disciplină şi să 

inspiraţi încredere. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Această ocupaţie vă poate solicita fizic, iar starea de sănătate poate fi un 

motiv important, din motive de siguranţă. 

 

 

Oier şi crescător de capre 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Oierul sau căprarul sunt persoane 

specializate în îngrijirea şi creşterea diferitelor tipuri de oi şi capre. În această 

categorie poate intra şi văcarul. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să aibă grijă de animale, să le 

hrănească, să le cureţe şi uneori să le aplice tratamente şi prim ajutor în caz de boli 

minore sau de răniri uşoare. Să aibă grijă ca animalele lăsate în grijă să nu se 

piardă, să nu mănânce plante otrăvitoare sau să bea apă poluată. Trebuie să 

împerecheze animalele şi să le ajute la fătare; are grijă de pui. Mulge femelele, 

castrează masculii, tunde oile şi taie şi jupoaie animalele pentru vânzare. Curăţă 

saivanele sau staulele sau alte adăposturi folosite pentru animale. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În principal în aer liber. 

Trebuie să facă drumuri lungi în fiecare zi, în căutare de locuri bune de păşunat şi 

apă pentru animale. Puteţi suferi împunsături de insecte sau puteţi să faceţi 

insolaţie din cauza expunerii îndelungate la soare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Câini antrenaţi special pentru 

turme de oi sau capre. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Nu se cere o pregătire specială pentru această 

ocupaţie; totuşi, trebuie să aveţi practică în creşterea animalelor. Să fiţi atent să 

evitaţi eventualele riscuri pentru turmă. Avansarea în meserie este posibilă numai 

în cadrul fermelor industriale, unde puteţi ajunge la funcţia de administrator de 

turmă, cireadă etc. 

Trebuie să aveţi răbdare, să vă placă să fiţi singur, să vă placă natura şi animalele, 

deoarece activitatea se desfăşoară în special în aer liber. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator / mecanic de boilere 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Mecanicul de boiler operează şi întreţine 

echipamentul centralei termice dintr-o clădire sau dintr-un complex de clădiri. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să lucreze, să întreţină, să 

cureţe sau să greseze sistemul centralei termice. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În general într-un mediu 

destul de curat, la sistemele de încălzire şi în incinta acestora, dar unde se lucrează 

obligatoriu în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Arzătoare şi alte echipamente 

similare precum şi tot felul de boilere. Se folosesc şi unelte manuale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificare la locul de muncă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator / producător bunuri din lemn 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria constă în a produce bunuri din lemn 

sau componente din lemn (cum sunt elemente rotunde, panouri, plăci, stinghii, 

panele etc.). 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să primească şi să depoziteze 

lemnul şi să îl proceseze, pe rame, curele sau ferăstrău circular transformându-l în 

stinghii, cherestea şi alte produse sau componente din cherestea (panouri, şipci şi 

bârne), să trateze produsele nefinisate pentru a le conserva, să controleze procesele 

de conservare a lemnului prin presiune, prin folosirea diferitelor substanţe chimice, 

să controleze manipularea continuă / automatizată, să taie şi să producă stinghii cu 

ajutorul prelucrării cherestelei, să controleze fierăstraiele automatizate de buşteni 

care pot avea echipament sofisticat comandă automată pentru alimentarea cu 

materie primă şi gestionarea reziduurilor să lucreze la ambalare, încărcare şi să 

îndeplinească alte activităţi de livrare de componente şi bunuri finisate din lemn. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere sau fabrici de 

prelucrare a lemnului, unde se lucrează în zgomot, praf şi uneori cu mirosuri 

neplăcute de substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Maşini de prelucrat lemnul, de 

tăiat, de găurit, de şlefuit, precum şi alte maşini şi echipamente uzuale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de specialitate în 

domeniu sau să aveţi o calificare la locul de muncă, să aveţi reacţii rapide şi un 

anumit grad de dexteritate manuală. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Operator centrală nucleară 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorul de centrală nucleară controlează 

operaţiile reactoarelor nucleare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să supravegheze operaţiunile, 

să respecte reglementările şi nivelurile critice, să manipuleze combustibilul în 

blocul reactor, să lucreze cu surse de radiaţie, să corecteze deficienţele, dacă există, 

să facă şi să evalueze testele fizice şi de generare a energiei, să răspundă de 

protecţia contra radiaţiilor conform normelor în vigoare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În uzinele nucleare unde 

există anumite riscuri speciale. Munca în schimburi este ceva uzual. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Panouri de control, echipamente 

şi instrumente automatizate, de control şi calcul. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate cu specializarea 

de energie nucleară sau altă universitate în domeniu, plus pregătire specială pentru 

munca în centralele nucleare. Mai mult, trebuie să aveţi putere de concentrare, 

reacţii şi judecată rapidă şi cunoştinţe tehnice temeinice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator centrală telefonică 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorul de la centrala telefonică lucrează 

la o centrală telefonică particulară a unei organizaţii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să primească apelurile şi să le 

transfere la liniile interioare solicitate. Ocupaţia poate fi combinată cu aceea de 

recepţioner. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? La centrala telefonică sau 

la recepţie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia computerizată şi alte 

echipamente de birou precum şi centrala telefonică, ca atare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare, să vă puteţi 

concentra şi să aveţi o voce plăcută la telefon şi maniere elegante. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator chimist 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui operator în chimie industrială 

este de a controla, asista şi supraveghea fabrica şi maşinile de producere a 

produselor chimice (cum sunt vopsele, emailuri, solvenţi, adezivi, combustibili, 

preparate cosmetice, produse intermediare şi produse făcute din polistiren, 

polietilenă, PVC, acril, sticlă etc.). 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să proceseze materiale 

organice şi anorganice prin procedee chimice, adică să lucreze cu recipiente pentru 

reactivi în operaţiuni chimice la diferite presiuni şi temperaturi, să controleze 

procesele chimice complexe conform reglementărilor, sistemele de alarmă şi cele 

automate, telecomenzile şi uzinele chimice complexe sau producţia complexă din 

camerele de control, să supravegheze procesele chimice şi să aibă grijă de 

întreţinerea echipamentului de producţie folosit în aceste procese. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

uzine chimice, unde există expuneri la substanţe chimice. Alte aspecte negative 

sunt munca la temperaturi înalte, în praf şi zgomot şi lucrul în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai des folosite sunt 

echipamentele din camere de control şi alte echipamente de control şi de reglare, 

alarme, instrumente de afişaj, procese automate, aparaturi chimice, linii de 

producţie şi alte mecanisme şi echipamente pentru procese de prelucrare chimică. 

Diferitele substanţe chimice reprezintă materia primă. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Aveţi nevoie de pregătire profesională, 

acurateţe, concentrare la locul de muncă, reacţii rapide, auto-disciplină, cunoştinţe 

în tehnologice şi abilitate de lucru în echipă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator computere / tehnologie informatizată 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorul de echipament de computere 

lucrează (în majoritatea cazurilor pe calculatoare mari) cu calculatoare şi cu 

perifericele acestora (imprimante, scanere, modem-uri etc.). Aceştia lucrează de 

obicei în cadrul organizaţiilor care procesează un volum mare de date, cum sunt 

date de bancă sau date ale poliţiei, sau ale altor autorităţi publice sau 

guvernamentale. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să introducă date şi să presteze 

şi alte sarcini folosind software-ul instalat în computer. Să încarce dischete şi benzi 

şi să ruleze programe, să repare în caz de defecţiuni. Să creeze noi fişiere de date la 

nevoie şi să facă muncă de întreţinere şi de rutină. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În săli care deţin 

computere, în centre de calcul şi în birouri. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament computerizat şi 

tastatură. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul. Să aveţi abilitatea de a vă 

concentra. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator de furnal 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorul de furnal pregăteşte şi încarcă 

metalul şi alte materii prime şi aditivi în furnale şi controlează procesul de topire, 

evacuare şi turnare a metalului topit. Ocupaţia este denumită şi în conformitate cu 

tipul de furnal la care se lucrează - cum sunt operator de furnal arc electric etc. Mai 

este cunoscut şi sub denumirea de topitor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească şi să controleze 

procesul de topire, de evacuare şi de turnare a aliajelor (oţel, oţel carbon, aliaje 

neferoase). Încarcă materiile prime în furnal, controlează temperatura din furnal şi 

reglează supapele pentru a controla fluxul de aer, combustibil, apă, electricitate etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În turnătorii lângă furnal, 

unde se lucrează cu murdărie şi cu substanţe chimice, precum şi la temperaturi 

foarte înalte. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite tipuri de furnale de 

turnătorie şi sistemelor electrice lor de control, linguri de turnare, creuzete etc., 

pentru transportul şi turnarea materialelor topite. Se poartă echipamente de 

protecţie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi abilitatea de a reacţiona rapid, să aveţi condiţie fizică bună şi mâini 

puternice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator diguri şi baraje 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de operator de diguri şi baraje este 

de a opera, a întreţine şi a repara barajele, stăvilarele şi digurile de pe râuri. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să examineze calitatea apei în 

rezervoare şi afluenţi, să controleze zonele de protecţie sanitară, să facă diferite 

măsurători şi studii şi să ţină evidenţa rezultatelor. Uneori aceştia lucrează la 



 315 

hidrocentrale mici. Aceştia mai întreţin vegetaţia din structurile de apă şi 

organizează executarea lucrărilor în caz de inundaţii sau dezastre ecologice. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În zonele unde se află 

astfel de structuri. Se lucrează în condiţii de vreme schimbătoare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

tehnologie pentru măsurători şi ustensile specifice muncii. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, să aveţi reacţii rapide şi 

cunoştinţe tehnice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator echipament de distribuţie şi alimentare cu apă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria operatorului de echipament de 

distribuţie şi alimentare cu apă este aceea de a opera cu echipamentul din uzinele 

de tratare a apei, din staţiile de pompare şi din uzinele de tratare a apelor uzate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să lucreze cu maşinile, să le 

întreţină şi să facă reparaţii minore la acestea. Să controleze calitatea apei cu 

ajutorul diferitelor instrumente de verificare şi semnalizare şi al panourilor de 

control. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În zonele unde sunt 

uzinele de apă (la uzine de purificare a apei, la uzine de tratare ape uzate, la staţii 

de pompare apă etc.). 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipamentul menţionat mai sus, 

tehnologii de măsurare şi ustensile manuale de întreţinere şi reparaţii. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu 

şi să aveţi cunoştinţe de tehnologie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator echipamente electrice 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorul de echipamente electrice trebuie 

să lucreze cu o serie de echipamente pentru generarea şi distribuirea energiei şi să 

facă lucrări de întreţinere şi de reparaţii. Aceştia sunt angajaţi de unităţile care 

distribuie energia electrică şi lucrează în uzine mari de producţie. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să lucreze la producerea de 

energie electrică şi la instalaţiile de transformare în uzinele electrice şi termice, 

folosind echipament de măsurare, înregistrare, semnalizare, IT sau cu ajutorul 



 316 

echipamentului computerizat, să lucreze cu reactoare, turbine, boilere, generatoare 

şi alte echipamente aferente din staţiile generatoare de electricitate şi în substaţiile 

acestora, să controleze operaţiunile cu privire la siguranţa nucleară din uzinele 

nucleare (răcire finală, tratament special al apei), să controleze şi să monitorizeze 

echipamentul pentru schimbarea combustibilului de fisiune, să controleze şi să 

monitorizeze maşinile din punct de vedere al siguranţei în funcţionare (staţii 

compresoare, uzine de răcire, sisteme de aer condiţionat şi sisteme implicate în 

gestionarea şi ţinerea sub control a reziduurilor radioactive) şi să coordoneze 

permanent depozitarea şi stocarea lor, precum şi să participe la lucrările de 

întreţinere şi de reparaţie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În diverse uzine de 

energie astfel că munca în schimburi şi uneori în zgomot şi praf este inevitabilă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite elemente de măsurare, 

semnalizare şi control ale sistemelor de control, substaţii, boilere, turbine, pompe şi 

staţii de tratare a apei şi alte echipamente generatoare de energie, concasoare, 

maşini de sortare şi alte instrumente pentru întreţinere şi reparaţii. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

auto-disciplină, precizie, imaginaţie tehnică şi reacţii rapide. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator echipamente în uzina de gaze 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui astfel de operator este de a lucra 

şi întreţine echipamentul de producere gaz şi de a face alte lucrări în uzina de gaz. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să transporte şi să pregătească 

materia primă pentru producţia de gaz - să lucreze cu echipamentul de purificare şi 

uscare a gazului, să pompeze gaz propan şi butan din vagoanele cisternă de cale 

ferată sau din vasele transportoare de mari dimensiuni şi să livreze gazul în 

anumite locuri - să controleze procesul de desulfurizare şi livrarea de gaz natural 

din rezervoarele subterane şi să controleze alte operaţiuni similare - să opereze 

staţii generatoare pentru gazificarea cărbunelui - să controleze unităţile generatoare 

de aburi - să controleze livrarea gazului distribuit populaţiei, să controleze 

aparatura de producere oxigen, azot şi gaze rare - să trateze, să stocheze şi să 

proceseze produsele auxiliare din uzina de gaz - să participe la întreţinerea 

echipamentului din uzina de gaz. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În mediul din cadrul 

uzinelor de gaz, şi bineînţeles, în contact cu gaze şi diverse materii prime care 

implică lucrul în praf, murdărie şi munca în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Pompe, echipament de curăţat şi 

gazificat, echipamente de control, de măsurare şi panouri indicatoare sau robineţi 
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sau alte ustensile necesare, benzi transportoare sau alte mijloace de deplasare 

mecanică a materialelor, instrumente manuale pentru întreţinere şi reparaţii etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi reacţii rapide şi pricepere tehnică. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator industria petrolului şi petrochimică 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorii din industria petrolului 

monitorizează şi lucrează în uzinele de prelucrare a petrolului şi petrochimice şi 

monitorizează, reglează şi întreţin unităţile şi echipamentul de prelucrare din aceste 

uzine. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să controleze procesarea 

petrolului brut / ţiţeiului / combustibilului greu cu ajutorul echipamentelor mari şi a 

celor care prelucrează separat acest produs. Aceştia pot să preleveze eşantioane, să 

facă teste, să regleze echipamentul, să înscrie date şi, în general, să monitorizeze 

procesul de fabricaţie respectiv. Pot executa lucrări de întreţinere la echipamentul 

de producţie folosit. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

rafinării şi uzine chimice unde expunerea la substanţe chimice şi la temperaturi 

înalte este inevitabilă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

linii de producţie automatizate, echipament şi instrumente de control automate. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificarea de bază pentru această meserie 

constă în curs de calificare în domeniu precum şi abilitatea de a reacţiona rapid. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator instalaţie de foraj / sondor 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorul instalaţiei de foraj controlează 

munca de specialitate cu privire la prospecţiunile geologice, la deschiderea minelor 

şi la metodele speciale utilizate pentru baterea piloţilor în fundaţiile clădirilor. 

Sondorul controlează şi supraveghează activitatea muncitorilor mai puţin calificaţi 

cum sunt "salahorii" sau “turliştii” (aceştia pot lucra, de asemenea, la unele părţi 

ale conductei de foraj sub supravegherea sondorului pe turla de foraj, pe turnul de 

deasupra platformei de foraj). 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să controleze echipamentul de 

foraj - adică viteza de rotaţie a instalaţiei de foraj, să monitorizeze şi să înregistreze 

progresul procesului de lucru, să supravegheze echipa de foraj. Să execute lucrări 

de întreţinere la maşinile şi echipamentul folosit. O altă ocupaţie înrudită este a 

responsabilului de sondă, care răspunde de sondă şi echipa acesteia, de alimentarea 

ei şi de condiţiile de sănătate şi protecţie a muncii pentru lucrătorii ei. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Pe platforme de foraj 

geologic, la mine sau pe şantiere de construcţie subterane. Se lucrează inevitabil în 

murdărie şi într-un mediu cu mult praf, în condiţii de vreme schimbătoare pe 

anumite platforme de foraj - care pot fi situate pe mare, de exemplu. Perioadele 

lungi de deplasare departe de casă sunt inevitabile. Munca implică şi anumite 

riscuri uneori. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipamente de foraj. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi un curs de calificare în domeniu, să 

fiţi capabil să lucraţi în echipă, să vă acomodaţi cu cei cu care veţi locui pe 

perioade lungi de timp şi în spaţii destul de restrânse - cum sunt platformele 

marine. Să respectaţi practicile de protecţie a muncii , ceea ce reprezintă un lucru 

vital. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator în fabricarea cauciucului 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorul procesează produsele din cauciuc 

şi învelirea altor produse care conţin cauciuc. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să controleze liniile de 

manufactură, mecanismele şi echipamentul pentru pregătirea şi amestecul 

mixturilor din cauciuc, să lucreze în vulcanizare, în formarea de matriţe, în procese 

de finisare, în fabricarea anvelopelor, a reşapărilor anvelopelor, a furtunurilor, 

membranelor, şi a altor produse din industrie şi bunuri de larg consum făcute din 

cauciuc şi materiale din azbest, producţia de spumă de latex, să extrudeze furtunuri 

şi cabluri, să facă conexiuni la tuburile de biciclete, să acopere cu cauciuc tobele, 

conductele, containerele, inclusiv să verifice calitatea şi dimensiunile cauciucului 

şi ale produselor înrudite. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

fabrici, în condiţii de temperaturi înalte, zgomot, praf şi în prezenţa substanţelor 

chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai des folosite sunt liniile de 

fabricaţie, maşinile de presare şi alte maşini uzuale pentru fabricile de prelucrare a 

cauciucului. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? De instruire ca muncitor calificat , de 

concentrare la locul de muncă, de reacţii rapide, auto-disciplină şi condiţie fizică. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator în industria celulozei 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorul din industria celulozei conduce 

diferite procese tehnologice din producţia de celuloză şi hârtie. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să prepare materialele 

fibroase, să albească, să spele şi să usuce celuloza, să execute tot felul de proceduri 

bazate de obicei pe reacţii chimice, fie cu ajutorul panoului de control, fie prin 

operarea directă pe maşini. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În fabrici şi uzine de 

celuloză şi hârtie, unde se lucrează cu substanţe chimice şi la temperaturi înalte. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Maşini de uscat şi de tăiat, maşini 

de sortat şi de spălat incluse în linii de producţie, evaporatoare, echipamente de 

producţie pentru soluţiile care trebuie fierte şi alte maşini, linii şi dispozitive de 

producţie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu 

şi să aveţi reacţii rapide. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator în industria farmaceutică 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de chimist în industria farmaceutică 

constă în efectuarea de sarcini specializate în producţia de medicamente, precum şi 

alte produse medicale şi farmaceutice care sunt produse pe principiul reacţiilor 

chimice. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: pregătirea de substanţe 

chimice şi mixturi pentru diferite medicamente - stabilirea cantităţilor individuale 

ale componentelor farmaceutice; să mânuiască şi să regleze diferite linii de 

producţie continuă pentru medicamente de uz uman şi veterinar, să mânuiască şi să 

regleze maşinile de făcut pastile, să mânuiască şi să regleze maşinile de încapsulat, 

să lucreze cu echipamentul pentru componentele auxiliare, cum ar fi catalizatoare, 

siropuri, lichide pentru plasturi şi benzi adezive, echipament pentru producerea de 

preparate solide şi lichide în concentraţii specifice şi aşa mai departe. Munca 

implică controlul şi coordonarea unei munci complexe şi a procedurilor de 
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procesare la un nivel înalt de acurateţe a măsurătorilor, înregistrărilor şi reglărilor 

de ex. în producţia de antibiotice, barbiturice etc., inclusiv controlul de la distanţă 

al unor astfel de procese. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

principal în fabricile şi laboratoarele chimice şi cele farmaceutice, unde expunerea 

la substanţe chimice este inevitabilă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipamentul tipic folosit este 

maşina de prelucrare a substanţelor chimice, linii de fabricaţie, centrifuge, mixere, 

sterilizatoare, unităţi de răcire, cântare, microscoape şi alte instrumente de măsurat, 

precum şi computere. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Pentru a fi eligibil pentru această meserie aveţi 

nevoie de pregătire de muncitor calificat în domeniu, precizie, concentrare la locul 

de muncă şi să fiţi o persoană de încredere. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator în industria tutunului 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorul din industria tutunului lucrează şi 

supraveghează maşinile şi liniile de fabricaţie pentru prelucrarea tutunului, pentru 

producerea de ţigări şi alte produse din tutun. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească materia primă 

necesară procesului de producţie; să alimenteze maşinile sau liniile de fabricaţie cu 

materie primă, să verifice funcţionarea corectă a maşinilor; în caz de avarii, să 

intervină şi să regleze procesul de producţie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În fabrici de prelucrat 

tutunul, cu maşini şi echipamente de prelucrare a tutunului. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite echipamente şi maşini de 

uscat tutunul, de pregătit filtre pentru ţigări, foi de ţigară, de tăiat hârtia, de răsucit 

trabucurile. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat cel puţin liceul cu diplomă de 

bacalaureat. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator în prelucrarea cauciucului / confecţioner anvelope 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorul de pe maşina de prelucrare a 

cauciucului lucrează pe maşinile de prelucrat cauciucul şi face reparaţii la 
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produsele din cauciuc cum sunt anvelopele de maşină. Dacă este specializat în 

anvelope de maşină, poate fi cunoscut şi sub numele de confecţioner de anvelope 

iar obligaţia sa este mai degrabă de a înlocui şi de a repara anvelopele de maşini, 

decât să le producă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să prelucreze şi să repare 

anvelope, curele din cauciuc, bărci şi saltele pneumatice din cauciuc şi alte produse 

similare. El asamblează, demontează şi echilibrează anvelopele deja utilizate. 

Munca include şi întreţinerea maşinilor şi echipamentului pentru producerea 

obiectelor din cauciuc de acest felul, inclusiv alimentarea lor cu materii prime, 

precum şi folosirea maşinilor de tăiat, de dat forme sau de modelat pentru 

produsele din cauciuc. În cele mai multe cazuri acestea sunt două ocupaţii diferite 

executate în două locuri de muncă diferite. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Cel mai frecvent în 

ateliere de reparat anvelope şi în garaje dar şi în fabricile unde se fabrică anvelope 

şi alte produse din cauciuc. Se lucrează în zgomot şi murdărie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite tipuri de maşini şi 

echipamente, linii de producţie automatizate, unelte manuale, echipament pentru 

echilibrarea şi alinierea roţilor de maşină. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu şi să aveţi reacţii 

rapide în procesul de producţie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator la ghişeu 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Un operator de la ghişeu este un angajat la o 

bancă, la o bancă de economii sau la un birou de schimb valutar. Sarcina unui 

operator de la ghişeu este de a furniza servicii de încasare / plată către clienţi (adică 

tot ce implică lucrul cu numerar) de procesare a tranzacţiilor în numerar în monedă 

naţională şi valută străină. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ - operaţiuni cu numerar în 

monedă naţională şi valută străină, primirea, înmânarea şi schimbarea banilor - 

operaţiuni în numerar de acceptare a plăţilor de la proprietarei sau directori de 

magazine - operaţiuni cu numerar cu privire la titluri de valoare, certificate şi 

obligaţiuni - plăţi de active - operarea registrului de casă, inclusiv dispozitivele 

tehnice pentru procesarea banilor - verificarea dacă moneda acceptată este 

autentică, valabilă şi intactă - evidenţa înregistrărilor operaţiunilor efectuate - 

depozitarea valorilor şi documentelor conform prevederilor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

cadrul băncilor sau al birourilor de schimb valutar. Locul operatorul de la ghişeu 

este în spatele unui ghişeu. Mediul de lucru este destul de confortabil. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se foloseşte în principal 

tehnologie computerizată, maşini de numărat banii şi alte echipamente de birou 

uzuale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Aveţi nevoie de diplomă de bacalaureat; aveţi 

de asemenea nevoie de putere de concentrare, de precizie, abilităţi de lucru cu 

cifrele şi să fiţi o persoană de încredere. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator maşină pentru ornamente cu franjuri 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Executantul de franjuri execută franjuri 

ornamentale şi speciale la maşina de tricotat. Acesta este cunoscut sub denumirea 

de executant franjuri, operator maşină de ornamentat sau munca lui poate face 

parte dintr-un ansamblu mai larg de lucrări care se execută la maşina de cusut. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să presteze servicii şi să 

întreţină maşinile şi echipamentele de tricotat şi de cusut. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere şi fabrici de 

croitorie. Se lucrează într-un mediu destul de zgomotos. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În special diferite maşini de cusut. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator maşini de frezat 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca constă în frezarea diferitelor suprafeţe 

de cele mai multe ori plate prin folosirea maşinii de frezat şi a altor unelte 

nerotative în acest sens. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să frezeze părţi plate sau în 

formă de cutie, să frezeze diferite părţi speciale cum ar fi came, dinţi de roţi 

dinţate, caneluri şi cavităţi, să polizeze suprafeţele de mari dimensiuni, suprafeţele 

plate, suprafeţele înclinate etc., să taie găuri, să verifice dimensiunea şi acurateţea 

părţilor, să schimbe cuţitele de la maşină, să regleze şi să întreţină maşina de lucru. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

general în ateliere şi fabrici sau în ateliere mici de servicii unde condiţiile de lucru 

implică lucrul cu grăsimi, zgomot puternic şi praf. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Printre cel mai des folosite 

instrumente sunt maşinile de frezat, inclusiv cele simple şi/sau cele controlate 
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numeric (NC), inclusiv centrale şi unităţi de fabricaţie cu sisteme automate sau 

robotizate, maşini de măsurat, de făcut forme, de extras, cutere, cuţite şi diferite 

dispozitive de prindere şi strângere care fixează lucrarea. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? De calificare în acest domeniu, de cursuri de 

specialitate şi de nivel tehnic, de imaginaţie tehnică, de condiţie fizică bună şi 

putere de concentrare la locul de muncă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator maşini forestiere 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Obligaţia operatorului de maşină forestieră 

este de a doborî şi de a curăţa arborii de crengi, precum şi de a transport copacii 

tăiaţi. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să se ocupe de regenerarea 

pădurilor şi de înfiinţarea de pepiniere, să se ocupe de alimentarea cu apă a 

pădurilor, să aplice îngrăşăminte. Să întreţină şi să repare maşinile şi echipamentul 

folosit în munca sa. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În aer liber unde se 

lucrează în condiţii de vreme schimbătoare şi unde există riscuri de accidente în 

timpul doborârii copacilor. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Fierăstrău electric, funii pentru 

legat lemnele, tractoare, maşini de arat şi alte maşini şi echipamente. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare cu 

specializare în silvicultură (se trece un test pentru mânuirea fierăstrăului manual 

sau electric), să aveţi îndemânare, să vă placă să lucraţi în natură şi în mediul 

înconjurător. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator maşini în uzina chimică (de grăsimi şi cosmetice) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorul de maşină din industria chimică 

lucrează pe maşinile de procesat în general materiale oleaginoase şi grăsimi 

animale. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să recurgă la diferite procese 

industriale (cum sunt filtrări, precipitări, distilări, cristalizări, hidrolize etc.) pentru 

a fabrica produse cum ar fi cremele, preparatele cosmetice, detergenţii, săpunurile, 
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praful de spălat etc. Aceştia au grijă şi întreţin echipamentul de producţie folosit în 

timpul proceselor de producţie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În uzinele chimice, unde 

expunerea la substanţe chimice este inevitabilă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

linii de producţie automatizate şi echipamente de control. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificare de bază pentru această meserie care 

constă în curs de calificare în domeniu şi abilitatea de a reacţiona rapid. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator maşini în uzină chimică (producţia de metale neferoase) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorul care lucrează pe maşinile din 

uzina chimică în producţia de metale neferoase pregăteşte şi completează stocul 

(cum ar fi mixtura de materii prime şi elemente de aliaje), pentru prelucrarea 

metalelor neferoase şi a aliajelor acestora. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să controleze procesele 

chimice ale acestor materiale (cum sunt extracţia prin flotaţie, precipitaţiile, 

evaporarea, rafinarea etc.). Aceştia efectuează şi lucrări de reparaţii minore şi de 

întreţinere la echipamentul de producţie folosit în cadrul acestor procedee. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În uzine metalurgice 

mari, unde expunerea la murdărie, zgomot, substanţe chimice şi temperaturi înalte 

este inevitabilă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

linii de producţie automatizate, echipament şi instrumente de control automate. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificarea de bază pentru această meserie 

constă în curs de calificare în domeniu precum şi abilitatea de a reacţiona rapid. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator maşini miniere 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorul de maşini miniere lucrează cu 

maşinile mobile folosite în mine. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să lucreze cu maşinile mobile 

folosite în mine, tuneluri sau în structurile subterane pe perioada construcţiilor; să 

facă service de bază şi reparaţii simple la aceste maşini. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În mine unde se lucrează 

în praf, zgomot şi obligatoriu în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cărucioare de mină, locomotive, 

excavatoare, extractoare, motoare de extracţie, diferite macarale, conveiere etc. 

Operatorul este specializat de obicei pe anumite tipuri de maşini şi trebuie să fi 

urmat un curs şi să fi trecut un examen în funcţie de maşina pe care urmează să 

lucreze. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs în domeniul ales; să 

aveţi calificare la locul de muncă obligatoriu; să aveţi reacţii rapide şi cunoştinţe de 

tehnologie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator maşini pentru construcţii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorul de maşini pentru construcţii 

operează tot felul de maşini folosite în industria de construcţii, la excavarea solului 

şi la săparea de tuneluri. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să opereze maşinile 

menţionate mai sus, să le verifice, să le întreţină şi să le repare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În principal în aer liber, 

pe şantiere de construcţie, unde se lucrează în zgomot, murdărie, în contact cu 

substanţe chimice şi în condiţii de vreme schimbătoare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite mixere, excavatoare, 

buldozere, vehicule de tracţiune, pompe şi alte echipamente. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Operatorul este specializat pe 

diferite tipuri de maşini şi trebuie să urmeze un curs de specializare în domeniu şi 

să treacă un test în acest sens. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat cursul mai sus menţionat şi să fi 

trecut examenul; experienţa la locul de muncă este de dorit; sunt de asemenea 

necesare reacţii rapide, cunoştinţe tehnologice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator maşini pentru produse din sticlă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorul pe maşina pentru produse din 

sticlă operează şi reglează diferitele maşini pentru operaţiuni mai simple din 
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producerea sticlei. Titlul exact al meseriei depinde de maşina folosită, cum ar fi 

operator maşina de suflat sticlă etc. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să opereze pe maşini de tăiat, 

de şlefuit, de extrudare, anumite părţi din sticlă şi de prelucrat produse. Să 

efectueze lucrări de întreţinere pentru maşinile şi echipamentele folosite. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de sticlărie sau 

în fabrici de sticlă, unde se lucrează în murdărie, la temperaturi înalte şi în contact 

cu substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

linii de producţie automate. În funcţie de maşină, se pot folosi şi unelte manuale 

(cum sunt lampa manuală, baghete de sticlă, spatule) pentru finisarea lucrărilor. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu, să aveţi abilitatea de reacţie rapidă, aptitudini pentru lucrul manual şi 

înclinaţie spre tehnică. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator maşini unelte controlate numeric 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Un astfel de operator de maşini şi roboţi 

industriali pune în funcţiune, reglează, programează şi repară componentele 

mecanice şi electronice ale maşinilor de producţie controlate digital. Acestea pot fi 

maşini individuale de producţie, linii de producţie, complexe automate de 

producţie, în care o parte din maşinile de producţie – eventual roboţi industriali – 

sunt integrate într-un ansamblu. Întregul sistem este controlat prin computer. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să folosească documentaţia 

tehnică şi procedeele tehnologice cu privire la producţia respectivelor maşini. Pe 

perioada procesului de programare a maşinilor controlate digital, operatorul îşi 

foloseşte cunoştinţele de inginerie şi tehnologie în domeniul, aplică soluţiile 

structurale ale roboţilor, în conformitate cu documentaţia tehnică şi standardele 

existente. Poate coordona producţia unei mari varietăţi de maşini şi în ca de 

defecţiuni profită de asistenţa specialiştilor din respectivul domeniu. 

În colaborare cu centrul tehnic şi de control acesta conduce operaţiunilor dintr-o 

uzină în care maşinile controlate digital şi roboţii asigură funcţionarea în bune 

condiţii a procesului de producţie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Lucrează în companii 

moderne, în condiţii relativ favorabile (lumină, aer condiţionat, şi poate sta jos în 

timp ce îşi desfăşoară activitatea). Se lucrează uneori în zgomotul rezultat de la 

maşinile folosite. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Panouri de control pentru maşini 

şi complexul în întregime. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de specializare în 

domeniu. Mecanicul sau operatorul de maşini controlate digital şi de roboţi 

industriali trebuie să cunoască toate funcţiile şi regulile de folosire a maşinilor 

controlate digital, cum se testează şi cum se reglează acestea în cursul operaţiilor 

automate. Trebuie să aibă cunoştinţe teoretice temeinice cu privire la structura 

roboţilor, să cunoască principiile de funcţionare, cum să fixeze programele, cum să 

folosească meniurile şi cum să lucreze în diverse moduri de operare. Munca 

presupune o pregătire tehnică superioară, necesită imaginaţie, îndemânare, 

concentrare, precizie, prudenţă şi auto-disciplină. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator montaj film sau casete video 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Montatorul de film controlează montajul 

unui film şi editarea programelor de televiziune, în conformitate cu ideile creatoare 

ale regizorului de film. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să vizioneze filmul sau caseta 

video pe monitor sau pe ecran. Să selecteze pasajele din original, să le taie şi să le 

ajusteze, să asambleze secvenţele într-un ansamblu coerent pentru a realiza filmul, 

programul de televiziune sau video. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În studiouri de 

televiziune, de film sau de înregistrare. Se lucrează de obicei peste orele obişnuite 

de program. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Aparatură de redare şi derulare 

film sau video-casetă, echipamente de montaj, tăiere şi asamblare şi montaj filme. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de artă cu diplomă, să 

aveţi ochiul format pentru detalii şi să aveţi abilitatea de a vă concentra. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator muniţie şi explozivi  
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorul de muniţie şi explozivi sau 

lucrătorul cu muniţia lucrează şi monitorizează maşinile care prelucrează o serie de 

substanţe chimice şi alte ingrediente din producţia de muniţie şi substanţe 

explozive. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să opereze şi să monitorizeze 

maşinile care amestecă, prepară şi procesează substanţele chimice care intră în 
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componenţa substanţelor explozive, cum ar fi nitroceluloză, geluri explozive şi 

diferite tipuri de artificii; să lucreze şi să monitorizeze maşinile care fac fitile 

pentru explozivi şi pirotehnie; să lucreze şi să monitorizeze maşinile care 

asamblează şi încarcă obuze, bombe, rachete, mine şi alte produse similare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În general în fabrici care 

produc substanţe explozive. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Maşini, tehnologie informatizată 

şi eventual echipament special pentru muniţie sau linii de producţie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională în 

domeniu sau studii superioare în domeniul tehnologiei de armament, sau să fi 

urmat un curs de specializare pentru operatori maşini de făcut muniţie, să aveţi 

cunoştinţe tehnice, dexteritate manuală, răbdare şi puţină imaginaţie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator pe maşini de procesare materiale plastice 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca constă în operarea pe maşini de 

procesat materialele plastice şi în producţia de produse din material plastic. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să opereze cu linii de 

producţie, maşini şi echipament folosit pentru pregătirea, amestecul şi procesarea 

mixturilor de materii prime (polietilenă, polistiren, PVC, poliamide, celuloze etc.), 

să urmărească procesele de producţie pentru producţia de folii la liniile de 

fabricaţie controlate de computere, să facă amestecuri, să le preseze în forme, să le 

modeleze, să injecteze amestecuri în produsele din material plastic şi să le dea o 

formă pentru produsele din material plastic, la cald, să producă produse laminate 

manual şi cu maşini, să vopsească cu spray produsele din material plastic, să bage 

produsele de material plastic în băi de vopsea, şi alte asemenea munci similare 

precum şi să lucreze pe liniile de fabricaţie a culorilor, pe liniile de asamblare a 

produselor complexe făcute din material plastic, să testeze produsele din material 

plastic (dacă sunt rezistente, dacă nu au găuri etc.). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se face în 

principal în ateliere şi laboratoare chimice, aşadar veţi intra în contact cu 

substanţele chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? De exemplu, ondulatoare, prese, 

mixere, tăietoare şi debavuratoare, substanţe de impregnare, de colorare, de 

vopsire, maşini de vopsit, prese, freze, maşini de îmbinat şi conveiere. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? De un curs de calificare în domeniu, de 

concentrare şi de o reacţie rapidă. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator plăci aglomerate / fibro-lemnoase 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorul de plăci aglomerate / fibro-

lemnoase fabrică astfel de plăci folosite în general ca produse semi-finite în 

industria mobilei. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să prelucreze granulele de 

lemn, rumeguşul şi alte produse lemnoase şi materiale de celuloză, să le îmbine cu 

adezivi pentru a produce plăci aglomerate şi plăci fibro-lemnoase. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere din cadrul 

fabricilor, unde se lucrează în zgomot, praf şi murdărie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

precum şi unităţi de prelucrare automatizate. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi cunoştinţe tehnice, abilitatea de a vă concentra şi dexteritate manuală. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator procesare alimente 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Prelucrătorul de produse alimentare 

controlează procesele biochimice, fizice şi chimice din timpul prelucrării şi 

procesării diferitelor produse alimentare şi alimente cum sunt procese de 

fermentare în producţia vinului, berii, mustului, drojdiei, distilarea băuturilor 

spirtoase, precum şi procese care includ evaporare, rafinare, îngroşare etc. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? În aceste procese, preparatorii fac diferite 

măsurători şi monitorizează parametrii proceselor biochimice. Au de asemenea 

grijă şi întreţin echipamentul de producţie folosit în timpul producţiei. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În fabrici de produse 

alimentare, unde expunerea la substanţe chimice, la temperaturi înalte, la diverse 

mirosuri, este adesea inevitabilă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite echipamente şi instalaţii, 

sisteme şi instrumente automate. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat cel puţin o şcoală tehnică în 

domeniu şi să fiţi capabil de reacţii rapide. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator producţie electro-ceramică 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorul producţie electro-ceramică este 

muncitorul care fabrică elemente din ceramică şi porţelan. În funcţie de obligaţiile 

funcţiei, poate fi numit şi procesor ceramic. Termenul de electro-ceramică este 

folosit pentru descrierea materialelor ceramice executate în mod special cu anumite 

proprietăţi specifice electrice, magnetice şi optice. Acestea pot fi folosite ca 

izolatori, electrozi, senzori, întrerupătoare, valve de lumină etc. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să preseze, să toarne, să 

prelucreze şi să şlefuiască piesele (inclusiv să pregătească ceramica). Aceştia 

lucrează şi întreţin maşinile şi echipamentul folosit. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de ceramică 

unde se lucrează în zgomot, praf şi murdărie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente 

precum şi unelte manuale.  

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu şi să aveţi abilitate de a reacţiona rapid. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator producţie fibre chimice şi sintetice 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorul din producţia de fibre chimice şi 

sintetice controlează procesul de fabricaţie al fibrelor şi manipulează piese de 

echipament separate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să opereze pe maşini de 

fabricaţie folosite în fabricarea fibrelor chimice (de reglă, operează pe mai multe 

maşini), şi să execute operaţiuni de întreţinere şi de reparare la echipamentul de 

producţie în timpul acestor procese de producţie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei în uzine chimice unde expunerea la substanţe chimice şi uneori la 

temperaturi înalte este inevitabilă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

linii de producţie automatizate, echipamente şi instrumente automate de control. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificarea de bază pentru această meserie 

constă în curs de calificare în domeniu precum şi abilitatea de a reacţiona rapid. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator producţie furaje 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorul responsabil cu producţia de furaje 

primeşte, verifică şi depozitează materiile prime pentru producţia de furaje 

destinate animalelor şi pregăteşte amestecul de hrană. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să primească, să verifice şi să 

depoziteze materiile prime, să pregătească amestecul de hrană, să controleze 

procesele tehnologice la diferite tipuri de hrană. Acesta întreţine şi are grijă de 

maşinile şi echipamentul pe care-l foloseşte. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În uzine, unde se lucrează 

în murdărie şi uneori la temperaturi înalte. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

precum şi linii de producţie automatizate. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu 

şi să aveţi aptitudini de mecanic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator producţie materiale de construcţii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorul de producţie din industria 

materialelor de construcţii lucrează cu maşini şi echipamente care produc diferite 

materiale de construcţii prin diverse procedee. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să opereze maşinile şi 

echipamentele care produc ciment, var, beton, cărămizi, ţigle, ţigle de acoperiş, 

polistiren, azbest şi alte materiale de izolaţie etc. Se ocupă şi de finisajele 

produselor destinate construcţiilor. Remediază mici defecte la maşinile şi 

echipamentele folosite. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În uzine industriale şi în 

fabrici unde se lucrează în zgomot, praf, murdărie şi în contact cu substanţe 

chimice şi uneori la temperaturi înalte. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Concasoare, încărcătoare şi 

mixere, cuptoare, uscătoare şi alte maşini şi echipamente precum şi linii de 

producţie automatizate.  

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi reacţii rapide şi cunoştinţe de tehnologie. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator radio (marina comercială) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorul radio de pe nava comercială 

răspunde de operaţiuni legate de echipamentul radio şi telecomunicaţii şi prestează 

alte servicii legate de comunicaţie de pe navă. În acelaşi timp trebuie să respecte 

toate reglementările internaţionale cu privire la comunicaţiilor radio. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: Ofiţerul / operatorul radio de 

pe nava comercială primeşte, transmite şi înregistrează semnale radio şi mesaje 

primite prin radio şi prin alte echipamente de telecomunicaţie, eventual codificate. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? La bordul navelor unde 

se lucrează în condiţii de vreme schimbătoare şi în deplasări de lungă durată 

departe de casă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipamente radio şi de 

telecomunicaţii, alfabet sonic şi Morse, receptoare şi transmiţătoare, tehnologie 

folosită pentru transmisia prin satelit, precum şi computere. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate, să aveţi certificat 

recunoscut internaţional pentru transmisiuni, sau să fi aveţi cel puţin studii 

secundare în domeniul inginerie electrice, să ştiţi limba engleză, să daţi dovadă de 

punctualitate şi să aveţi o sănătate generală bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator reproduceri fotografice 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Acesta execută reproduceri tipărite după 

originale. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să folosească tehnici de 

retuşare, cum sunt stropirea fundalului la montajele multicolore, finisarea 

desenului, reproducerea liniilor şi a culorilor cu ajutorul dispozitivelor 

fotomecanice şi electronice, tratarea finală a copiei şi imprimarea produselor 

reproduse, ajustarea până la mărimea cerută etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În laboratoare fotografice 

unde nu sunt condiţii dificile, cu excepţia lucrului cu substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ustensile de desen şi de scris, 

pistoale de imprimat şi de vopsit, hărţi de culori, scanere, camere de filmat, 
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dispozitive de mărit, instrumente de măsurat, tehnologie de tipărire şi reproducere, 

maşini de tăiat şi îndemânare manuală. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

simţ estetic, creativitate, precizie, să fiţi o persoană care lucrează curat, să daţi 

dovadă de concentraţie, să aveţi îndemânare, o vedere bună şi simţ al culorilor. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator servicii pentru clienţi online 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorul de servicii online este persoana 

care prestează servicii legate de utilizarea Internet-ului. Deoarece conectarea la 

Internet permite comunicaţia inter-personală, acest mod de comunicare este folosit 

frecvent de companiile comerciale. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să răspundă la întrebările puse 

în direct cu privire la bunuri şi servicii oferite, să dea diferite informaţii, să 

consulte servicii cu privire la folosirea de produse şi servicii, să primească 

comenzi. Operatorul lucrează cu ajutorul mesajelor e-mail sau direct prin 

dispozitive Internet sau comunicaţii online. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri, unde mediul 

de lucru este confortabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat cel puţin liceul, să aveţi 

cunoştinţe despre produsele şi serviciile oferite, să puteţi comunica uşor cu 

oamenii, să înţelegeţi cerinţele lor, să fiţi capabil să le răspundeţi prompt şi la 

obiect. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator sondaje de opinie 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Efectuează anchete pentru a afla care este 

opinia publicului cu privire la chestiunile ridicate de organizaţii, companii sau 

guverne. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să primească instrucţiuni 

pentru îndeplinirea anumitor sondaje, să ia interviuri acasă sau în alte locuri 

adecvate; să întocmească chestionare pentru a obţine datele cerute de sondaje, 

recensăminte, statistici etc., sau să le folosească drept elemente de sprijin în 

interviurile luate prin telefon sau personal; să explice oamenilor intervievaţi cum se 
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interpretează chestionarele, dacă există dificultăţi; după completarea 

chestionarului, să verifice dacă datele sunt complete, dacă nu s-au făcut greşeli la 

completare etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În contact cu oamenii, la 

ei acasă, pe stradă, în magazine sau prin telefon. Uneori cei solicitaţi nu sunt 

dispuşi să colaboreze sau au o atitudine ostilă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Chestionare, plicuri, cărţi de 

telefon, telefoane şi computere, în special baze de date şi tabele. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Aveţi nevoie de un nivel de învăţământ de 

bază, deşi este de dorit să fi absolvit liceul. În funcţie de tipul de sondaje sau studii, 

s-ar putea să fie necesar să aveţi şi cunoştinţe de statistică. 

Deşi în majoritatea cazurilor nu se solicită o pregătire specifică, este foarte 

important să înţelegeţi psihologia oamenilor pentru a-i încuraja să colaboreze. O 

pregătire specială în domeniul tehnicilor statistice, al relaţiilor publice etc., pot 

conduce la promovare şi la responsabilităţi mai ample. 

De asemenea aveţi nevoie să fiţi prietenos, să ştiţi să vă purtaţi cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator tratamente recolte 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Un astfel de operator execută diferite lucrări 

de tratament după recoltare la grâu, seminţe şi alte produse vegetale. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să usuce, să cureţe, să sorteze, 

să trieze şi să aplice diferite metode de tratament etc.; să amestece şi să trateze cu 

îngrăşăminte şi să întreţină maşinile şi echipamentul folosit. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În diferite facilităţi ale 

fermelor agricole (silozuri, staţii de curăţare, facilităţi de stocare a îngrăşămintelor 

etc.) unde se lucrează în murdărie, praf şi uneori cu substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite tipuri de maşini şi 

echipamente, precum şi linii de producţie automatizate. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională în 

domeniu, să aveţi reacţii rapide în situaţii critice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator uzină de tratare a apei / cititor contoare de apă 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Operatorul uzină de tratare apă 

monitorizează şi controlează debitul de apă, purificarea apei netratate şi furnizarea 

de apă curată către clienţi. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: pentru operatorul de uzină 

de tratare a apei: să lucreze cu echipamentul de alimentare cu apă (uzine de 

tratare a apei, uzine de pompare, rezervoare de apă), să întreţină şi să cureţe 

împrejurimile acestora. Poate preleva şi eşantioane pentru testele de apă, poate 

adăuga substanţe chimice, de exemplu, clor, când este nevoie. Pentru cititorul de 

contoare de apă: să se deplaseze la gospodării şi organizaţii şi să citească 

contoarele, să facă înregistrări ale consumului de apă, de detecteze defecţiuni şi 

consumuri neautorizate de apă. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În facilităţi care tratează 

apa (uzine de tratare a apei, de purificare şi de tratament, în staţii de pompare etc.) 

şi în deplasare, la locuinţe şi pe proprietăţile comerciale. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

tehnologie automatizată şi de control şi tehnologie de contorizare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fiţi calificat la locul de muncă sau să aveţi o 

pregătire în domeniu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Operator video 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui operator video este de a 

înregistra pe video diferite filme şi producţii de televiziune, în funcţie de intenţiile 

regizorului. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ - să facă reportaje şi filme TV 

direct la faţa locului - să hotărască conceptul artistic al cadrelor de filmare prin 

selectarea mijloacelor de expresie în conformitate cu stilul şi calitatea tehnică a 

filmului - să aleagă exterioarele şi să pregătească interioarele în conformitate cu 

concepţia filmului - să mute camera de luat vederi pe perioada filmărilor la 

indicaţiile regizorului (care se dau prin căşti) - să aleagă cele mai bune unghiuri de 

filmare chiar în timpul filmării - să asigure o lumină şi o imagine cât mai fidelă a 

lucrurilor filmate - să facă, acolo unde este necesar, filmări cu cabină suspendată, 

adică de pe macara - să-şi coordoneze operaţiunile de filmare cu ceilalţi operatori 

video, cu asistenţii de operator video şi cu inginerii de lumină - să dea sfaturi 

regizorului cu privire la efectele vizuale. Munca unui asistent al unui operator 

video este aceea de a ajuta pe şeful operator video la filmările diverselor producţii 

de film şi de televiziune. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei în studiouri de filmare sau în aer liber - în funcţie de scenariu, sau în alte 
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medii. Se poate lucra în condiţii de vreme schimbătoare iar deplasările pe perioade 

lungi sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai des folosite sunt diverse 

tipuri de camere de luat vederi, macarale, platouri mobile şi efecte luminoase. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate cu specializarea în 

producţia de film sau operatorie; de asemenea aveţi nevoie de talent şi de un interes 

autentic pentru fotografiere şi înregistrare pe cameră video, abilităţi creatoare, simţ 

estetic, răbdare, putere de concentrare, reacţie rapidă, vedere şi auz bun. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Organizator evenimente sociale 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de gazdă (de organizator) presupune 

să contribuiţi pe cât posibil la succesul progresului cultural, educaţional, de afaceri 

şi la alte evenimente sociale (cum sunt întrunirile, seminarele, conferinţele, 

congresele, adunările, expoziţiile, prezentările, marketingul şi negocierile politice 

etc.). 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile acestei profesiuni includ: - să 

pregătească lista de participanţi - să asigure servicii de bază pentru participanţi 

(cum sunt distribuirea de tichete de masă, servirea cafelei sau a băuturilor 

răcoritoare, punerea la dispoziţie a telefoanelor sau transmiterea de mesaje, 

distribuirea materialelor informative, a cataloagelor sau a altor materiale) - să dea 

informaţii cu privire la program, să asigure cazarea şi masa, cateringul, transportul, 

evenimentele sociale şi alte servicii care sunt pregătite pentru participanţi - să scrie 

şi să transmită scrisori, facturi şi mesaje - să înregistreze documente - să scrie 

însemnări, procese verbale, protocoale, foi matricole şi alte materiale similare, să 

editeze aceste materiale - eventual să traducă sau să interpreteze într-o limbă 

străină. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Profesiunea se desfăşoară 

de obicei în săli de întrunire, în săli de teatru, în săli de recepţie şi în bucătării 

improvizate etc. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cele mai frecvent folosite 

instrumente sunt echipamentele de birotică, inclusiv computere, ustensile pentru 

pregătirea băuturilor răcoritoare (aparate de cafea, vase şi ustensile de bucătărie). 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fiţi o persoană agreabilă, să aveţi o prezenţă 

şi maniere plăcute, abilitate de a comunica cu oamenii, o memorie bună şi răbdare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Organizator programe de divertisment 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Organizatorul de programe de divertisment 

organizează astfel de programe în hoteluri şi complexe de vacanţă etc. pentru 

turiştii aflaţi în vacanţă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să planifice şi să organizeze 

activităţi distractive pentru cei aflaţi în vacanţă. Acestea pot fi extrem de variate. 

Se organizează jocuri, competiţii sportive, serbări şi spectacole. Organizatorul de 

vacanţă identifică nevoile clienţilor şi încearcă să le îndeplinească aşteptările în 

funcţie de localitatea şi tipul de vacanţă. Răspunde de programul artistic în general 

şi de rezolvarea unor probleme mărunte. În cadrul organizaţiilor mai mari, fiecare 

organizator se poate specializa într-un anumit domeniu: muzică, teatru, sport, 

cabaret etc. Lucrează în strânsă colaborare cu ceilalţi organizatori şi, dacă este 

nevoie, şi în echipă cu alţi colegi. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Locul de muncă 

presupune sate de vacanţă, ferme de vacanţă, campinguri, hoteluri, nave de 

croazieră, campinguri, staţiuni de odihnă. Munca se poate face ca liber profesionist 

sau ca angajat cu contract pe durată limitată. Orele de lucru sunt flexibile. Munca 

este solicitantă din cauza diversităţii de activităţi care au loc în aer liber. 

Activitatea este influenţată de tendinţele sezoniere din domeniul turismului şi al 

vacanţelor. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Lucrează de obicei cu facilităţi 

pentru sport şi jocuri, cu materiale pentru decoruri şi costume de scenă, cu 

echipament şi instrumente muzicale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Nu există o pregătire specifică în domeniu, 

este esenţial să fi terminat cel puţin liceul cu diplomă de bacalaureat. Unii operatori 

de turism oferă angajaţilor lor instruire la locul de muncă. În general, este bine să 

aveţi experienţă în domeniul organizării de vacanţe, în domeniul artelor, modei şi 

eventual să aveţi şi calificări sportive. Să puteţi comunica rapid şi uşor cu oamenii, 

să ştiţi să antrenaţi oamenii în activitate şi să-i amuzaţi, să aveţi o personalitate 

plăcută, imaginaţie şi talent pentru aşa ceva. Cunoaşterea limbilor străine este un 

avantaj în această meserie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Ortoped 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Ortopedul / persoana care pune proteze, pune 

la dispoziţie membre artificiale (proteze) pentru persoanele care au membrele 

amputate sau intervenţii chirurgicale la membre (intervenţii ortopedice) pentru a 
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ajuta la deplasarea persoanelor precum şi la corectarea deformărilor (cum sunt cele 

de coloană). O altă denumire a meseriei este cea de tehnician ortoped. Aceştia pot 

să asiste chirurgul ortoped. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să proiecteze, să facă, să 

fixeze şi să repare proteze de mâini şi de picioare, să facă corsete pentru coloana 

vertebrală şi diferite suporturi şi alte proteze ortopedice, în conformitate cu 

prescripţiile medicale şi cu nevoile pacienţilor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Într-un mediu care nu 

ridică probleme deosebite. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi unelte manuale 

şi ajutătoare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu şi să aveţi aptitudini de lucru cu mâinile. În unele ţări se solicită studii 

superioare (universitate sau facultate) cu specializare în protetică şi ortopedie, 

combinate cu studii teoretice şi practică clinică. Aveţi nevoie de răbdare, 

sensibilitate, capacitate de comunicare şi de negociere cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Oţelar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui oţelar constă în tratamentul la 

cald al metalelor pentru a obţine materiale cu anumite proprietăţi dorite. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: călirea părţilor metalice, adică 

încălzirea lor în cuptoare precum şi la flacără directă, urmată de răcirea lor rapidă 

(aşa se obţin suprafeţele dure ale diverselor părţi relevante), arderea la flacără a 

părţilor metalice, adică încălzirea, apoi răcirea lor treptată (aşa se obţine duritatea 

şi rezistenţa părţilor relevante interne), călirea părţilor metalice, adică încălzirea lor 

urmată de răcirea în mai multe faze rapide, cu pauze între răciri (în felul acesta se 

obţine atât rezistenţa internă cât şi suprafaţa dură a părţilor relevante), cimentarea 

părţilor metalice, adică încălzirea lor şi saturarea suprafeţelor metalice cu carbon 

(pentru obţinerea suprafeţelor tari), tratarea cu nitraţi a părţilor metalice, adică 

încălzirea lor în momentul saturării suprafeţelor metalice cu azot (pentru obţinerea 

suprafeţelor tari şi rezistente la uzură) şi aplicarea altor metode de tratamente la 

cald pe baza proceselor individuale, din procesele controlate şi automatizate, 

folosind procedeele descrise mai sus, separat sau împreună. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei în uzine şi fabrici industriale şi în ateliere, unde există condiţii de 

temperaturi înalte, mediul de lucru poate fi foarte neplăcut uneori iar munca 

manuală brută este predominantă. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cele mai folosite echipamente 

sunt furnale, echipamente de răcire, băi de sare, prese pentru întărire, instrumente 

electrice de măsurat, unelte manuale etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniul 

tratamentelor de călire să aveţi o condiţie fizică bună, dexteritate şi reacţii rapide. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Munca vă poate solicita fizic. 

 

 

Oţelar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Cocătorul de la cuptor pregăteşte şi amestecă 

materiile prime şi aditivii pentru producţia de oţel şi aliaje din fier. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să seteze, să pregătească şi să 

regleze maşinile care vor lucra pentru diferitele etape ale procesului general de 

prelucrare a minereurilor sau metalului. Muncitorii verifică minereul de fier, 

controlează fluxul de fier topit, se gestionează amestecul acestuia cu aditivii 

precum şi metoda de încălzire. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

ateliere mari de topire a metalelor şi în turnătorii, unde muncitorii sunt expuşi la o 

mare cantitate de praf, temperaturi înalte, zgomot şi substanţe chimice. Se lucrează 

în schimburi în mod normal. Unii operatori pot lucra dintr-o cameră de control 

separată. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite furnale de topit metalele, 

echipamente de alimentare şi de topire, benzi transportoare, concasoare, alte maşini 

şi echipamente, inclusiv sisteme automatizate şi de control cu panourile lor de 

control. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală tehnică în domeniu, să 

aveţi condiţie fizică bună şi reacţii rapide. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Oţelar / turnător / prelucrător metale 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca constă în producţia de oţel şi alte 

tipuri de aliaje din minereu de fier şi alte componente specifice. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să zdrobească şi să trateze 

minereul de fier, să prelucreze minereul de fier, fierul vechi şi alte materii prime 

pentru procesul de obţinere a oţelului; să controleze atât materialele lichide cât şi 

pe cele solide în furnale şi convertoare, inclusiv minereurile, aditivii, componentele 
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şi alte materiale, să lucreze cu metalul topit, să-l toarne în matrice de lingouri cu 

lingura de turnătorie, să lucreze la furnale de oţel şi să facă aliaje feroase, inclusiv 

să controleze cotele de turnare pentru a se obţine diferite grade şi tipuri de oţel, să 

controleze procesele tehnologice complexă din camerele de control şi cu ajutorul 

panourilor, inclusiv producţia de oţel special şi de anumite grade de aliaje. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

uzine metalurgice, de aceea expunerea la condiţii de praf, temperaturi înalte şi 

zgomot sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai des folosite sunt diferite 

cuptoare de topire, convertoare, echipament de alimentare şi topire, benzi 

transportoare, concasoare, rezervoare, mori, ustensile manuale de bază - este 

nevoie de dexteritate manuală şi de picioare puternice. Se impune echipament de 

protecţie. Materialele cu care se lucrează în mod uzual sunt minereul de fier, fierul 

vechi şi diferiţi aditivi. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională, să aveţi 

condiţie fizică bună, reacţie rapidă şi să fiţi o persoană disciplinată. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Paramedic / lucrător pe ambulanţă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Paramedicul sau lucrătorul pe ambulanţă 

acordă servicii de prim ajutor calificat în cazul victimelor accidentelor şi 

dezastrelor naturale sau acelora a căror viaţă este în pericol din alte motive, sau 

celor care au urgenţe medicale şi solicită transport imediat la spital. Aşa numitul 

para-medic prestează toate activităţile medicale de salvare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să acorde primul ajutor 

victimelor accidentelor, dezastrelor naturale şi altor catastrofe - să identifice rănile 

şi să acorde primul ajutor în funcţie de acestea - să stabilească ierarhia acordării de 

prim ajutor în funcţie de răni - să acorde prim ajutor cum ar fi resuscitare, oprirea 

sângerării severe, conectarea pacientului la instrumentele care înlocuiesc sau 

sprijină organele umane care nu funcţionează sau funcţionează defectuos (de 

exemplu, plămânii) - să transfere răniţii către doctorii care au ajuns la locul 

accidentelor şi să le dea informaţii cu privire la victime - să asiste doctorii pe 

perioada procedurilor medicale de la faţa locului - să pregătească medicamentele şi 

să le administreze în funcţie de instrucţiunile medicului - să asiste la naşterile de 

urgenţă - să asigure transport profesional pentru răniţi către spitale, să le 

monitorizeze funcţiile vitale şi să facă tot ceea ce este necesar pentru a le menţine 

în viaţă funcţiile vitale - să preia persoanele decedate de la locurile accidentelor 

grave etc. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În primul rând la locurile 

unde se petrec accidente, dezastre naturale etc. iar aceste locuri sunt extrem de 

diferite. Condiţii de vreme rea sau chiar foarte rea şi accesul la locuri greu 

accesibile sunt lucruri demne de luat în seamă. Va trebui de asemenea să lucraţi în 

schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Bandaje, atele, stetoscoape, 

manometre şi alte aparate şi aparaturi medicale, ultrasunete, instrumente de 

anestezie (pentru resuscitare) etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală tehnică în domeniul 

medical, sau un curs de para-medic, să fiţi apt din punct de vedere fizic şi psihic 

pentru o astfel de meserie, să aveţi reacţii şi judecată rapidă, să fiţi o persoană de 

încredere. Nu este o meserie pentru persoane emotive sau pentru persoane care ar 

putea leşina la vederea sângelui sau a rănilor grave. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Meseria vă poate solicita fizic şi există standarde de sănătate solicitate la 

admitere. 

 

 

Parchetar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui parchetar este de a acoperi 

pardoseli şi de a repara toate tipurile de pardoseală. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să întindă, să dea cu material 

adeziv şi să îmbine materialele de pardoseală (cum sunt cele din PVC, linoleum 

etc.) într-o singură culoare sau în benzi multicolore, să taie în diferite forme 

(simple, pe segmente, în mozaic etc.), să aranjeze în diferite forme şi stiluri, să 

lipească materialele pe scări, să preseze sau să dea cu spray pardoselile făcute din 

răşini sintetice cu diferite texturi de suprafaţă, să pună sau să înlocuiască pardoseli 

din lemn şi plăci din plastic prin tăiere, lipire, să întindă materiale de pardoseală pe 

suprafeţe şi pe diferite forme, să pună parchet de diverse tipuri şi de diferite 

dimensiuni în conformitate cu propriul proiect, să raşcheteze parchetul din lemn cu 

maşina sau manual, şi să facă tot felul de reparaţii la pardoseli. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei pe şantiere de construcţie, în clădirile nou construite, unde praful, mizeria şi 

condiţiile de vreme schimbătoare sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se folosesc unelte de cioplit, 

cuţite de şeping, fierăstraie, cuţite, raclete, răngi de fier, cutere, unelte de raşchetat, 

maşini de tăiat şi alte maşini pentru tăiat lemn, maşini de paluxat etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să fiţi apt fizic, să aveţi îndemânare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 
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carieră. Munca vă poate solicita fizic şi implică expunere la substanţe chimice şi la 

praf. 

 

 

Pavator / turnător de asfalt / lucrător la drumuri 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca implică aşezarea cărămizilor, a 

pietrelor, a asfaltului şi gudronarea suprafeţei de pe trotuare, căi de acces şi alte 

suprafeţe. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Acestea includ: să măsoare şi să delimiteze zona 

ce urmează a fi pavată, acoperirea şi repararea trotuarelor, a pavajelor şi căilor de 

acces, prin folosirea de materiale de pavare, dale şi blocuri de diferite mărimi - să 

traseze bordură din piatră, să facă fundaţii, să niveleze, să plaseze şi să repare 

pavajele pentru trafic greu din piatră spartă, să toarne suprafeţe de asfalt, să 

aştearnă benzi izolatoare şi de protejare a asfaltului pe fundament, să toarne 

mixtură din pietriş şi bitum pe drumuri şi pe trotuare, să pună straturi de asfalt prin 

pulverizare de gudron, să taie şi să dea o formă pietrei naturale, stâncilor, plăcilor, 

bucăţilor de dale, cărămizilor şi cuburilor din beton precum şi altor materiale. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei în aer liber unde condiţiile implică temperaturi înalte (din cauza asfaltului şi 

a smoalei care fierbe), contactul cu substanţe chimice sau munca în condiţii de 

vreme rea. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cele mai folosite instrumente sunt 

cele manuale (ciocane, baroase, dălţi, instrumente de măsurat) şi instrumente 

standard pentru construcţii civile, boilere pentru asfalt şi smoală, bene 

transportoare asfalt etc., plus abilitate în lucrul manual. Materialele principale sunt 

smoala / asfaltul şi dalele de pavare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fiţi absolventul unui curs de calificare, să 

aveţi dexteritate, condiţie fizică, capacitate de lucru în echipă, anumit simţ estetic, 

răbdare şi precizie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Această meserie vă poate solicita fizic. 

 

 

Paznic / portar / agent de pază 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de paznic sau de agent de pază este 

aceea de a păzi clădirile pentru care a fost angajat. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să păzească clădirile pentru 

care a fost angajat - să păzească clădirile şi facilităţile şi de asemenea să colecteze 

taxe şi să emită chitanţe - să păzească vehicule în parcările particulare, să le 

primească, să colecteze contravaloarea parcării şi să dea instrucţiuni unde să fie 
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parcate acestea - să păzească grădini, parcuri şi locuri de plimbare în aer liber - să 

inspecteze clădirile şi facilităţile însoţit de un câine de pază - să verifice că 

barierele mecanice nu sunt avariate - dacă are un câine de pază să îl îngrijească - să 

protejeze clădirile şi bunurile împotriva furtului, avarierii, a dezastrelor naturale 

etc. (pe lângă acestea să aibă grijă să nu izbucnească incendii etc.) - să înregistreze 

tot ce este legat de clădirea sau clădirile pe care le are în pază. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

diferite încăperi, coridoare, săli de motoare sau subsoluri de clădiri care trebuie 

păzite sau în faţa clădirilor şi în jurul acestora. Este necesară munca în schimburi, 

în condiţii de vreme schimbătoare, cu implicaţii şi riscuri care fac parte din 

meserie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipamentele şi instrumentele 

includ un monitor de supraveghere a clădirii de păzit, o lanternă, un transmiţător 

radio, un câine de pază sau o armă. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fiţi persoană de încredere, rapidă în acţiune, 

să aveţi o memorie bună. O practică în domeniu este suficientă fără alte cerinţe de 

şcolarizare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Paznic de cale ferată 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Paznicul de cale ferată îndeplineşte sarcini de 

control şi activităţi de informare în tren şi asigură siguranţa transportului 

pasagerilor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să însoţească toate tipurile de 

trenuri - să inspecteze şi să monitorizeze vagoanele şi platformele date în grijă 

împreună cu echipamentele lor, să verifice posibilele defecte care ar putea pune în 

pericol siguranţa de operare a trenurilor şi a pasagerilor - să participe la teste de 

frânare - să facă operaţiuni simple de acar la vagoane - să verifice biletele şi să 

emită bilete de taxe suplimentare în trenurile de pasageri - să dea informaţii despre 

rutele de călătorie şi mersul trenurilor – să opereze şi să verifice sistemele de 

iluminat şi de încălzire din vagoane - să aibă grijă de siguranţa şi confortul 

pasagerilor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

interiorul şi exteriorul trenului, în schimburi. Vremea rea, zgomotul şi uneori 

comportamentul neadecvat al pasagerilor sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se folosesc echipamente specifice 

căilor ferate şi vagoanelor cum sunt lanterne, sisteme de încălzit şi iluminat etc., 

birotică, mersuri ale trenurilor, propriile picioare şi exprimarea verbală. 



 344 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală specială în domeniu, să 

aveţi reacţii rapide, o ţinută şi maniere cultivate, o memorie bună şi auto-disciplină. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Paznic în port 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Paznicul din port este un ofiţer inferior 

angajat de autoritatea portuară, care răspunde de paza portului. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să verifice dacă navele din 

port au toate documentele oficiale şi permisele legale; să dea informaţii turiştilor; 

să verifice dacă nu se face contrabandă; să comunice cu ofiţerii superiori la nevoie; 

să rezolve problemele care se ivesc în urma acostării navelor în port. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În zona portuară. În 

birouri mici din incinta portului şi în zone de patrulare din zona portuară. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologie de comunicaţie cu şi 

fără fir, pentru menţinerea legăturii cu ofiţerii superiori, un fluier. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau un curs special pentru 

paza portuară. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Paznic şef (căi ferate) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Sarcina paznicului şef / principal de căi 

ferate este să asigure şi să controleze transportul în siguranţă al pasagerilor şi 

treburilor de marfă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să conducă echipajul numit 

pentru tren, să verifice dacă totul este în ordine la tren, dacă sistemul de frâne 

lucrează corespunzător, să calculeze greutatea trenului şi greutatea pe frâne, să ţină 

jurnalul trenului, să emită şi să respecte semnalizările, să controleze manevrele în 

locurile unde nu există echipe proprii de manevră, să facă alte munci de dispecer 

pe calea ferată cu sisteme de trafic mai puţin complexe, să controleze activitatea de 

salvare înainte de sosirea superiorilor responsabili. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Atât pe calea ferată, cât şi 

în trenuri şi în birouri. În cele mai frecvente cazuri se lucrează în zgomotul 

trenurilor iar munca în schimburi este inevitabilă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Trenuri, senzori electronici, 

sisteme de semnalizare şi de blocare, înregistrări electronice şi pe hârtie. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională în 

domeniu sau o universitate în domeniul transportului pe calea ferată şi un curs de 

specializare în domeniu, să daţi dovadă de auto-disciplină, să aveţi cunoştinţe 

tehnice, reacţii şi judecată rapide. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Pădurar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de pădurar este aceea de a 

administra activităţile de tăiere şi exploatarea buştenilor din ocolul silvic de care 

răspunde. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să organizeze şi să 

administreze munca din ocolul silvic - să elaboreze programe de lucru şi de 

transport - să selecteze copacii care trebuie tăiaţi - să distribuie sarcini de serviciu 

personalului din subordine şi să verifice îndeplinirea lor - să organizeze transportul 

de materiale, maşini şi echipament la locul dorit şi în timpul solicitat - să asigure 

respectarea regulamentelor de protecţie contra incendiilor şi de protecţie a muncii - 

să facă rapoarte despre munca efectuată, despre producţie şi despre stocuri, să ţină 

dosarele necesare - să efectueze munca de administrator al proprietăţii în 

respectivul ocol silvic - să emite documentele necesare pentru administrarea 

eficientă a pădurii (cum ar fi rapoarte despre creşterea optimă a copacilor, 

reîmpădurie etc.). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Parţial în birouri şi parţial 

în aer liber, de aceea condiţiile de vreme schimbătoare sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Un computer, o maşină sau alt 

vehicul, dispozitive pentru măsurat buştenii, ustensile de scris precum şi 

exprimarea verbală. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau chiar studii superioare 

cu specializarea în domeniul forestier, să aveţi o atitudine pozitivă faţă de munca în 

natură, să aveţi aptitudini de organizator. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Pălărier 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui pălărier este de a produce tot 

felul de căciuli, prin folosirea de metode diferite. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să proiecteze, să croiască, să 

taie şi să îmbine părţile componente, să le coasă împreună, să le dea o formă şi să 

calce materialele asamblate. De asemenea, trebuie să cureţe, să spele, să fixeze, să 

perie şi să întindă pielea şi blana din care se fac căciuli, folosind mai multe tehnici. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere sau fabrici 

unde se lucrează în zgomot. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

precum şi unelte şi instrumente manuale, fixative şi aditivi. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi dexteritate manuală şi simţ estetic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Părinte social 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Părintele social are în îngrijire unul sau mai 

mulţi copii aflaţi în dificultate, pentru o perioadă de timp determinată şi îi creşte ca 

şi când ar fi copiii lui proprii, alături de aceştia, în multe cazuri. Acest plasament 

într-o familie îi pregăteşte fie pentru întoarcerea în familia lor naturală, fie pentru 

adopţie de către o altă familie. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să aibă grijă de copil; să ofere 

condiţii adecvate pentru dezvoltarea lor fizică şi mentală; să faciliteze integrarea 

socială a copilului în comunitatea locală şi în şcoală; să asigure educaţia copilului 

cu referire la familia biologică şi la tradiţiile ei culturale; să coopereze cu 

specialiştii în echipă multi-disciplinară care poate include asistenţi sociali şi alţi 

lucrători care se ocupă de copii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? La domiciliile părinţilor 

sociali. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Toate instrumentele şi 

echipamentele folosite de părinţi pentru a-şi creşte şi educa propriii copii. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat cel puţin liceul; să daţi dovadă 

că sunteţi o familie cu atmosferă sănătoasă; cerinţele pot diferi de la o ţară la alta, 

dar trebuie să aveţi calităţi de comunicare, empatie, relaţii bune cu vecinii, simţul 

răspunderii. În unele ţări se solicită să nu aveţi cazier sau comportament antisocial 

iar serviciile sociale pot dori să discute cu dumneavoastră şi cu soţia/soţul dvs. 

înainte de a vă accepta ca părinte social. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Perforator 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Perforatorul este un muncitor care lucrează în 

fabrică sau într-un atelier mecanic şi este specializat în efectuarea de perforaţii în 

diferite materiale până la un înalt nivel de precizie. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să execute găuri, să lărgească 

şi finiseze găurile deja produse prin turnare sau forjare şi să execute fileturi. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere sau în fabrici. 

Se lucrează în zgomot şi în murdărie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite tipuri de maşini de forat, 

precum şi maşini unelte şi maşini de găurit şi de alezat controlate de calculator. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu şi putere de 

concentrare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Pescar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Pescarul este persoana care prinde peşte de 

pe navă, trauler sau din barca de pescuit, pe mări şi uneori în apele interioare. 

Lucrează singur sau în echipă. Vinde peştele la pescării, la fabrici de congelat 

peştele sau unor persoane individuale. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească barca de 

pescuit; să pregătească plasele de pescuit, undiţele şi momelile; să cumpere gheaţă 

pentru conservarea peştilor; să pescuiască cu plasa sau cu undiţa; să adune peştele 

din plase; să vândă peştele. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Pe barcă şi în port. 

Pescuitul depinde de condiţiile de vreme care uneori sunt extrem de vitrege pe 

mare. Riscurile sunt extrem de ridicate din acest motiv. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Bărci de pescuit, plase, undiţe, 

harpoane, gheaţă şi alte echipamente de pescuit. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Nu se cere nici un fel de şcoală specială. Dar 

trebuie să iubiţi marea şi să fiţi puternic şi cu o condiţie fizică bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Meseria vă poate solicita fizic. 

 

 

Pictor ceramist 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui pictor ceramist este aceea de a 

decora produsele din ceramică şi porţelan folosind diferite tehnici. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească şi să folosească 

materiale decorative şi auxiliare din domeniul decoraţiunilor - să dea cu spray 

tiparele, sau să combine mai multe tipare - să decoreze cu folosirea pensulei sau a 

peniţei (linii, panglici, reliefuri etc.) - să aplice motive complexe de borduri prin 

lucrul manual - să graveze cu acid decoraţiuni bogate, inclusiv să prepare produsul 

pentru gravură, decoraţiuni mai bogate cum ar fi cele aurite - să deseneze detalii 

ale figurinelor (cum sunt părul, ochii, unghiile etc.) - să facă picturi artistice mai 

pretenţioase cum sunt portrete, peisaje, animale etc. - să lăcuiască picturile, să facă 

compoziţii prin combinarea diferitelor tehnici decorative - să facă decoraţiuni 

manuale conform schiţelor făcute de pictor - să facă motive originale cu tehnici 

grafice pe plăci gravate în oţel. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

ateliere şi studiouri unde contactul cu vopsele şi alte substanţe chimice este 

inevitabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Acestea sunt pensule, peniţe, 

matriţe, spray-uri, ace, afişaje, instrumente de măcinat, de gravat şi de polizat, 

precum şi diverse maşini şi cuptoare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi dexteritate manuală, sensibilitate estetică, exactitate, inventivitate şi 

abilităţi creative, o vedere bună şi simţ al culorii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Pictor de decoruri 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Pictorul de decoruri pictează fundalul 

decorurilor din studiourile de filme şi din alte locaţii. Acesta este cunoscut şi sub 

denumirea de pictor de scenă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să picteze decorurile de fundal 

pentru filmele realizate în studio, să facă picturi murale, portrete şi alte desene de 

acest gen folosite în filme sau producţii de televiziune, să decoreze studiourile cu 

obiecte ce urmează a fi filmate în conformitate cu indicaţiile regizorale şi cu 

instrucţiunile proiectantului. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În mediul propice 

studiourilor de filme şi televiziune. Munca în afara orelor obişnuite de program 

este inevitabilă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Pensule pentru pictură, vopsele şi 

alte materiale artistice. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi sensibilitate estetică şi aptitudini artistice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Pictor pe sticlă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui pictor pe sticlă este aceea de a 

decora şi finisa sticlă prin diverse tehnici de pictură şi cu ajutorul diferitelor 

materiale decorative. Munca se face mai mult în localităţile în care se produce 

sticla. Poate fi făcută şi de o întreprindere privată, sau o persoană fizică autorizată. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să amestece vopselele şi 

soluţiile - să facă tot felul de decoraţiuni (exemplu: motive florale, decoraţiuni în 

chenar (peisaje şi animale) prin metoda de pictură, tipărire, glazurare, zgâriere cu 

un obiect ascuţit, desenare cu un diamant etc., pe toate tipurile de produse - 

pictarea de bijuterii şi produse cu forme complexe, de exemplu fluturi şi figurine - 

să picteze decoraţiuni de Crăciun - să finiseze sticla decorativă prin folosirea 

tuturor materialelor de pictură (adică vopsele, emailuri, emulsii, metale preţioase) - 

să facă picturi miniaturale (peisaje şi portrete) pe diverse produse - să picteze, să 

taie şi să sableze produsele din sticlă unicat după desenele proprii ale pictorului sau 

în asociere cu un artist plastic. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

ateliere sau studiouri. Contactul cu vopsele şi alte substanţe chimice este inevitabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Printre uneltele de lucru se 

numără pensule, peniţe, tipare, spray-uri, ace, perii, site, echipamente de măcinat, 

de gravat şi de polizat, precum şi diverse maşini şi cuptoare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

talent pentru lucrul manual, sensibilitate estetică, exactitate, inventivitate şi abilităţi 

creative, o vedere bună şi simţ al culorii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Pietrar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Pietrarul foloseşte piatra pentru a realiza 

sculpturi, conform schiţelor unui artist. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să folosească piatra pe care să 

o taie pentru obţinerea unor sculpturi conform schiţelor artistice, să facă copii ale 
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sculpturilor existente în conformitate cu originalele istorice, să restaureze sculpturi 

sau lucrări arhitecturale cu valoare istorică. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de lucrat 

piatra. Se lucrează cu mult praf şi murdărie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte manuale de meşteşugar. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu, concentrare, 

aptitudini practice, aptitudini creatoare şi simţ estetic dezvoltat. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Pietrar / zidar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui zidar constă în modelarea sau 

tratamentul produselor din piatră. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să colecteze şi să taie piatra - 

să execute şi să adapteze pietrele funerare - să finiseze blocurile de piatră, piatra 

folosită la pavaje şi alte produse din piatră - să îmbine pereţii de zidărie - să 

producă componente ceramice pentru construcţii de clădiri - să facă muncă de 

finisaj folosind tehnica zidăriei - să sculpteze în piatră inscripţii şi să facă alte 

decoraţiuni pe piatră - să execute şi să realizeze tratamentul de suprafaţă al oricăror 

produse complicate de zidărie pentru industria de construcţii de clădiri, compatibile 

ca stil, decoraţie figurativă şi monumentală (să lucreze balustrade complicate cu 

decoraţiuni bogate, capiteluri şi postamente pentru coloane, fântâni arteziene şi 

garguie, console etc.). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei ateliere de zidărie dar şi în aer liber în timpul instalării sau modificării 

produselor de zidărie. Mediul poate fi foarte plin de praf şi zgomot şi se poate lucra 

în condiţii de vreme schimbătoare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai des folosite unelte sunt 

ciocane, baroase, topoare, şi maşini de polizat şi de găurit. Aveţi nevoie de 

dexteritate manuală. Materialul cu care se lucrează este piatra. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

simţ estetic şi artistic şi abilităţi pentru lucrul manual/meşteşuguri, inventivitate şi 

creativitate, răbdare şi o condiţie fizică bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Pilot (de nave şi în porturi) 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Pilotul de nave şi cel din porturi ajută navele 

să traverseze în siguranţă de la şi către cheul sau locul lor de ancorare în porturi. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să urmărească şi să îndrume în 

siguranţă navele care circulă în apele interioare sau pe lacuri, de-a lungul canalelor 

etc. Piloţii lucrează peste tot unde navele trebuie să fie ghidate de o persoană care 

cunoaşte condiţiilor locale specifice. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Pe puntea de comandă a 

cuterului pilor, în birouri staţiei de pilotare sau chiar pe nava care trebuie să fie 

pilotată. Activitatea se desfăşoară în condiţii de vreme schimbătoare, sau la lumina 

semnalizatoarelor de nave. În anumite condiţii, trebuie să purtaţi echipament de 

salvare pentru siguranţa dumneavoastră. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cuterul propriu al pilotului pentru 

transportul către vas pe mare şi o maşină pentru transportul pe uscat, transmiţător 

portabil radio, echipamente şi aparate de navigaţie, documente, reguli şi 

reglementări în vigoare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de specializare în 

"pilotaj nave" sau un liceu similar cu diplomă de bacalaureat. Să aveţi o vedere 

bună, să apreciaţi corect distanţele, să aveţi abilitate de orientare rapidă în spaţiu, 

să judecaţi rapid situaţia de la faţa locului, să aveţi reacţii rapide, să hotărâţi rapid 

în situaţiile critice - toate sunt extrem de importante. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Pilot de avion 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui pilot este de a pilota avioanele. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Pilotarea avioanelor (inclusiv a helicopterelor) 

implică lucrul cu instrumente de navigaţie şi cu sisteme de computere de la bordul 

avioanelor, de înaltă calificare, operarea unor zboruri economice şi în condiţii de 

siguranţă, în conformitate cu toate standardele şi reglementările în vigoare, inclusiv 

rezolvarea situaţiilor de urgenţă şi luarea de decizii în momente critice (cum sunt 

defecţiuni tehnice, schimbări bruşte de condiţii meteorologice etc.). Pilotul ajutător 

(sau co-pilotul) are următoarele obligaţii: (mai explicit, în cazul în care căpitanul 

sau primul ofiţer pilotează avionul): - să controleze motoarele de zbor, sistemele de 

control auxiliare, că comunice cu controlorul de trafic aerian (CTA), să 

îndeplinească sarcini de navigaţie folosind sisteme şi instrumente de navigaţie. 

Alte activităţi includ: să studieze programul de zbor şi condiţiile de vreme, să se 

consulte cu căpitanul / primul ofiţer şi cu membrii echipajului cu privire la 

diferitele aspecte ale zborului, să facă verificări ale echipamentului şi ale 

instrumentelor de zbor înainte de decolare, să comunice cu turnul de control din 

aeroport şi din alte baze aeriene, să coopereze cu căpitanul / primul ofiţer în 
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pregătirea programelor de zbor, să calculeze consumul de combustibil etc. Dacă 

avionul este prevăzut cu un singur pilot, pilotul autorizat să zboare pe un astfel de 

aparat devine automat căpitanul aparatului de zbor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei la bordul avionului, lucru ce implică, bineînţeles, familiarizarea cu condiţii 

de altitudine înaltă, lucrul în schimburi pe timpul zilei şi nopţii şi, deoarece se 

impune călătoria pe distanţe lungi, familiarizarea cu schimbul frecvent de fus orar. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Acestea includ toate 

echipamentele folosite la bordul unui avion, cum sunt sisteme de navigaţie şi de 

diagnostic, computere de bord, echipament de comunicaţie, hărţi pentru navigaţie 

aeriană, manuale de aeroport etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii medii în domeniu, însă 

studiile superioare sunt recomandate. Mai mult, să aveţi antrenament ca pilot, să 

deţineţi diplomă de pilot comercial (în caz de pilot militar vi se cer diplome în 

domeniu) şi în final, să fiţi antrenat pe un anumit tip de avion pe care urmează să-l 

pilotaţi (toate abilităţile se vor verifica la perioade fixe de timp). Pe lângă acestea, 

trebuie să fiţi apt fizic, să aveţi un văz şi un auz bun, să aveţi putere de concentrare, 

să judecaţi şi să reacţionaţi rapid, să aveţi precizie, să inspiraţi încredere, să daţi 

dovadă de auto-disciplină, să dispuneţi de capacitatea de muncă în echipă şi să 

aveţi putere de improvizaţie atunci când este necesar. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Se cer condiţii speciale de sănătate pentru această meserie din motive de 

siguranţă. 

 

 

Piscicultor 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Piscicultorul răspunde de creşterea şi 

pescuitul peştilor într-o zonă delimitată a unei crescătorii de peşti. Crescătoria 

poate fi plasată într-o anumită zonă a unui râu sau iaz. Supraveghetorul de ape are 

responsabilităţi mai mari, şi anume să monitorizeze şi să asigure calitatea râurilor, 

a lacurilor în subordine, precum şi a peştilor şi a tuturor tipurilor de vieţuitoare 

acvatice. Cele două meserii se întrepătrund dar pentru fiecare în parte există 

responsabilităţi întrucâtva diferite. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să planifice şi să organizeze 

reproducerea peştilor şi a păsărilor de apă - să organizeze hrănirea şi pescuitul 

peştilor - să monitorizeze calitatea apei şi să ia măsuri pentru îmbunătăţirea ei - să 

monitorizeze condiţiile de sănătate a peştilor şi a păsărilor de apă - să asigure 

tratamentele veterinare necesare - să administreze activităţile de creştere a peştilor 

- să ţină evidenţele necesare. Supraveghetorul de ape poate efectua şi cercetări cu 

privire la viaţa peştilor şi a insectelor din zona de râu aflată în grija lui, poate oferi 
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sfaturi cu privire la aruncarea de deşeuri, poate monitoriza substanţele poluante sau 

poate emite permise de pescuit pentru respectiva zonă de râu etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birou şi lângă zonele 

cu ape curgătoare sau stătătoare unde sunteţi expuşi la condiţii de vreme 

schimbătoare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ustensile uzuale de birou, o 

maşină şi alte tipuri de vehicule. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul cu specializare în 

piscicultură, să aveţi o atitudine pozitivă pentru natură şi mediul înconjurător şi să 

aveţi abilităţi de organizator. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Plasatoarea 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Plasatorul / plasatoarea lucrează în teatre, săli 

de cinema, stadioane de sport, arene de lupte cu taurii etc. unde sarcina lui este de a 

îndruma spectatorii către locurile lor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să indice publicului spectator 

locurile de pe bilete. Poate fi însărcinat şi cu ordinea în sala de spectacole. Verifică 

locurile şi lojile după fiecare spectacol ca să vadă dacă sunt într-o stare 

corespunzătoare pentru următorul spectacol sau dacă cineva nu şi-a uitat lucrurile. 

Împarte broşuri cu informaţii despre spectacol sau vinde programe, gustări şi 

băuturi în pauze. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca implică ore 

neobişnuite de lucru şi depinde de programul spectacolelor. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Lanternă. Uneori poartă 

uniformă. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Nu există o formă de învăţământ specifică 

pentru această meserie dar este bine să existe interes şi înţelegere pentru 

respectivul tip de spectacol. Avansarea în carieră poate însemna să ajungă să 

opereze aparatul de proiecţie al filmului, sau să fie supraveghetor de sală. 

Calităţile de care trebuie să daţi dovadă sunt răbdare, curtoazie faţă de spectatori, 

abilitatea de a fi ferm când situaţia o impune. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Politolog 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Politologul studiază structura sistemelor 

politice, sociale şi economice, cu o atenţie specială pentru relaţiile dintre 

elementele individuale ale sistemului. Mai simplu spus, acesta examinează modul 

în care este administrată societatea, formele acesteia, organizarea şi obiectivele 

societăţii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să examineze istoricul şi 

programele diferitelor organizaţii, partide sau mişcări sociale; să analizeze relaţiile 

dintre instituţiile guvernamentale şi grupurile sociale, precum şi conţinutul şi 

cursul proceselor de luare a deciziilor. Analizează rezultatele istorice şi empirice 

ale cercetărilor asupra anumitor probleme politice individuale dintr-o anumită ţară 

(sau mai multe ţări) şi compară rezultatele cu soluţiile adoptate în alte ţări. În 

politica internaţională, politologul studiază motivele istorice, economice şi sociale 

ale conflictelor internaţionale, poziţia şi rolul statelor sau al comunităţilor statale 

din cadrul sistemului internaţional. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Oportunităţi ocupaţionale 

sunt în cercetare sau ca profesor la universitate. Totuşi, politologul poate lucra în 

diferite zone ale vieţii publice şi sociale, cum sunt de exemplu serviciile de relaţii 

cu străinătatea. Condiţiile de lucru sunt de obicei confortabile; se lucrează în 

majoritatea timpului în birou. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatică, 

biblioteci, arhive, se lucrează cu documente actuale şi istorice şi cu înregistrări. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate - de arte sau de 

ştiinţe sociale. Munca de analist politic este o muncă solicitantă din punct de 

vedere intelectual. Necesită o gândire logică şi critică avansată, o memorie 

excelentă, abilitate de exprimare (atât verbal cât şi în scris), cunoaşterea a cel puţin 

unei limbi străine. Alţi factori importanţi sunt abilităţi pentru contact social şi inter-

personal şi talent special pentru apariţii în public. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Poliţist / ofiţer de poliţie 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Sarcina unui poliţist într-un oraş este aceea 

de a avea grijă de respectarea legilor şi a ordinii publice în oraşe sau localităţi. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să supravegheze respectarea 

legilor locale (cum sunt cele cu privire la vânzările din pieţe, cele privitoare la 

problema prostituţiei etc.) - să sprijine autorităţile locale, să informeze oamenii cu 

privire la drepturile şi obligaţiile lor - să răspundă la întrebările puse de localnici şi 

turişti (inclusiv străini) şi să dea indicaţii – să ia măsuri corespunzătoare atunci 

când s-a petrecut o infracţiune sau un delict sau dacă se poate presupune în mod 

rezonabil că aşa ceva a avut loc, - să perceapă amenzi în caz de încălcare a 
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regulilor de circulaţie, de vânzare fără autorizaţie, de acte de huliganism, de 

încălcare a liniştii publice etc. - să înregistreze astfel de evenimente şi să protejeze 

martorii acestora - să verifice identitatea oamenilor - să escorteze oamenii la secţia 

de poliţie - să confişte armele deţinute ilegal, să blocheze zone acolo unde nu au 

voie să pătrundă intruşi, să deschidă clădirile sigilate dacă este necesar să se intre 

în acestea cu forţa în numele legii şi în interesul public - să confişte obiectele 

achiziţionate ilegal, în conformitate cu legea - să coopereze cu poliţia statală. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În medii de lucru din cele 

mai variate, cel mai adesea în aer liber. Condiţii de vreme schimbătoare şi lucrul în 

schimburi este inevitabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Autoritatea poliţistului, dar se 

poate folosi şi de baston şi de armă de foc (la nevoie). 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, eventual cu diplomă de 

bacalaureat (sau să fiţi student la o universitate), trebuie să aveţi cursuri speciale 

pentru ofiţerii de poliţie, să fiţi apt din punct de vedere fizic şi mental, să fiţi 

capabil să luaţi decizii rapid, să aveţi abilitatea de a vă impune autoritatea, să aveţi 

auto-disciplină şi să fiţi o persoană de încredere. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Munca vă poate solicita fizic şi uneori se cer condiţii speciale de sănătate şi 

constituţie fizică (cum ar fi înălţimea) pentru a fi acceptat în rândurile poliţiei din 

anumite ţări. 

 

 

Poliţist criminalist / detectiv 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de poliţist criminalist este aceea de a 

investiga infracţiunile. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să investigheze locul unde s-a 

petrecut infracţiunea - să interogheze victimele, martorii şi persoanele suspecte - să 

coroboreze informaţiile adunate, să facă analize şi să investigheze cauzele 

infracţiunii - să lucreze cu registrele de evidenţă ale unor infractori şi cu alte 

mijloace computerizate pentru investigarea infracţiunii - să aresteze suspecţii - să 

interogheze persoanele arestate - să întocmească rapoarte cu desfăşurarea 

interogatoriilor - să transfere cazurile investigate către procuror - eventual să 

depună mărturie în instanţă - să informeze opinia publică despre infracţiune, despre 

progresul şi rezultatele investigaţiei, dacă nu există purtător de cuvânt din partea 

poliţiei - să coopereze cu alte unităţi de poliţie (în caz de infracţiuni internaţionale, 

cu reprezentanţi ai poliţiei din alte ţări sau cu interpreţii acestora, eventual cu alte 

instituţii, oficialităţi guvernamentale, armată etc.). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Fie în birouri sau camere 

similare, sau la faţa locului, care poate fi în orice mediu. Condiţiile de vreme 

schimbătoare şi lucrul peste orele de program sunt inevitabile. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament de birou uzual, 

inclusiv computere sau în mod excepţional, arme de foc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat şcoala de poliţie (preferabil o 

academie de poliţie sau o şcoală de poliţie) sau o universitate sau facultate de 

drept; de asemenea trebuie să fiţi mental şi fizic apt pentru această meserie, să aveţi 

putere de lucru sistematic, să puteţi pune faptele cap la cap şi să le interpretaţi 

corespunzător, să aveţi capacitate de a replica, de a deduce anumite fapte, de a lua 

decizii şi să fiţi o persoană de încredere. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Poliţist trafic rutier / poliţist motociclist 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de poliţist de trafic rutier este aceea 

de a monitoriza siguranţa traficului, fluxul neîntrerupt al acestuia şi de a participa 

la dirijarea lui. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să urmărească respectarea 

regulilor de trafic conform Codului Rutier, să oprească vehiculele, să ia parte la 

verificarea stării tehnice a vehiculelor care se deplasează în trafic. Să verifice 

calitatea semnalizărilor rutiere. Să oprească pe cei care încalcă regulile de 

circulaţie şi să-i identifice. Să facă cercetări în caz de accidente rutiere. Să 

patruleze pe jos sau cu maşina în raza de serviciu. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Orele de lucru nu 

respectă un program regulat, poate lucra şi ziua şi noaptea, în funcţie de solicitări. 

Îşi desfăşoară activitatea în uniformă de poliţist. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipamente de control vehicule, 

tehnologie de comunicaţie; în multe ţări, poliţistul are în dotare şi armament. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de medie, superioară 

sau o universitate, să fi îndeplinit serviciul militar obligatoriu sau alternativa 

acestuia, acolo unde acesta face parte din obligaţiile naţionale ale cetăţenilor. Să nu 

aveţi cazier judiciar, să fiţi apt fizic şi psihic (examenul de specialitate este 

obligatoriu). Fiecare nou membru recrutat în forţele de poliţie trebuie să urmeze 

după aceea un program de pregătire în domeniu. 

Munca de poliţist se desfăşoară în echipă, de aceea este nevoie de calităţi 

interpersonale. Trebuie să daţi dovadă de auto-disciplină, responsabilitate şi 

capacitatea de a coopera cu colegii de echipă. Riscurile crescute din această 

meserie impun un nivel ridicat de rezistenţă psihică la stres şi foarte mult curaj şi 

prudenţă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Meseria implică îndeplinirea anumitor condiţii specifice de sănătate. 
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Pomicultor / fermier 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Fermierul care creşte fructe plantează, cultivă 

şi are grijă de diferite feluri de arbuşti şi pomi fructiferi care fac fructe destinate 

comercializării. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: Să planteze pomi fructiferi, să 

sape pământul din jurul lor, să fertilizeze pământul, să altoiască pomii, să-i 

rărească, să-i protejeze împotriva dăunătorilor, să culeagă fructele şi să efectueze şi 

alte lucrări legate de cultivarea pomilor şi a arbuştilor fructiferi. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În cele mai frecvente 

cazuri în aer liber dar parţial şi în interior (cultivarea diferiţilor pomi fructiferi 

implică o serie de activităţi de birou iar fructele trebuie păstrate adesea la adăpost). 

Contactul cu diferite gunoaie şi condiţiile de vreme schimbătoare sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite tipuri de maşini de 

grădinărit, inclusiv maşini mobile, sisteme de irigaţie precum şi ustensile manuale 

de grădinărit. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de ucenicie în domeniu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Pompier 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de pompier presupune efectuarea 

unei game largi de operaţiuni de salvare, în special de stingere a incendiilor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: - să stingă incendiile - să 

salveze oamenii, animalele şi proprietăţile în timpul incendiilor şi al evenimentelor 

neaşteptate - să folosească costume de protecţie, aparate de respirat, de resuscitat şi 

dispozitive de măsurat - să facă anumite munci de salvare: - să salveze oamenii din 

accidente de trafic - să intervină în momentul scurgerilor de substanţe periculoase - 

poate lucra sub apă ca scafandru - să asigure contactul cu cadrele de înregistrare a 

incendiilor - să supravegheze dacă se respectă regulile de sănătate şi de protecţie şi 

să solicite un comportament adecvat în timpul operaţiunilor de salvare şi al altor 

intervenţii. Dacă un pompier este avansat în grad şi ajunge comandant (comandant 

de brigadă de pompieri, comandant de schimb sau de staţie de pompieri, în funcţie 

de numărul de membri ai brigăzii de pompieri), atunci acesta are mai multe 

îndatoriri cum ar fi de exemplu - să comande brigada în timpul intervenţiei - să 

determine tactica de stingere a incendiilor pe durata intervenţiilor - să se 

documenteze cu privire la modalitatea de stingere a incendiilor - să facă 

aranjamente pentru antrenamentul profesional şi să asigure permanenţa echipelor 
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de intervenţie subordonate - să organizeze practicile şi câmpul de exerciţiu - să 

organizeze şi să întreţină echipamentele de stingere a incendiilor. Membrii dintr-un 

schimb (un schimb durează 24 de ore) nu sunt numai pompierii şi comandanţii 

brigăzilor ci şi operatorii de pe maşinile de pompieri (care operează sistemele de 

combatere a incendiilor în special, cum ar fi autovehicule, rezervoare mobile şi 

scări, dispozitive de salvare şi alte aparaturi speciale şi mobile pentru intervenţii şi 

alte acţiuni) precum şi un inginer (care asigură în special pregătirea şi selectează 

echipamentul de combatere a incendiilor). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

diferite clădiri; situaţiile de incendiu şi alte situaţii de pericol sunt cele care implică 

scurgerea de gaze, inundaţii etc. Mediul de lucru este dificil şi plin de pericole. Se 

lucrează de asemenea în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipamentele şi instrumentele 

folosite sunt stingătoare de incendii, maşini de stingere a incendiilor, scări, 

platforme de ridicare, rezervoare de apă pentru stingerea incendiilor, echipamente 

de descarcerare etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Aveţi nevoie de pregătire în domeniu, de o 

excepţională condiţie fizică, de abilitate, o stare bună de sănătate, o bună privire şi 

un auz fin, de abilitate de reacţie rapidă, de o minte agilă, de abilitate de a 

improviza, de a avea încredere şi de a fi auto-disciplinat. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Meseria vă solicită fizic şi sunt anumite cerinţe în ce priveşte condiţia de 

sănătate şi psihicul. 

 

 

Pompier 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Pompierul este persoana care coordonează 

activitatea la diferite nivele administrative (naţional, regional, municipal etc.) cu 

privire la paza contra incendiilor şi la stingerea acestora. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să elaboreze politici şi 

metodologii de prevenire a incendiilor, să supravegheze instruirea pompierilor 

voluntari, a comandanţilor, tehnicienilor etc. Să conducă activităţile brigăzii de 

pompieri în situaţii limită (cum sunt inundaţii, demonstraţii publice majore etc.) şi 

să coordoneze echipa de pompieri cu cea a poliţiei şi cu alţi participanţi. Să 

formuleze opinii profesioniste indicaţii cu privire la paza contra incendiilor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? De obicei în birouri. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere, telefoane şi alte 

echipamente de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat universitatea, să aveţi abilităţi de 

organizator, să puteţi lucra metodic şi să gândiţi creativ. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Portar de hotel 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Portarul de hotel îi ajută pe oaspeţii hotelului 

la bagaje şi îi conduce în camerele lor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să care bagajele oaspeţilor, să 

le înmâneze mesajele sau pachetele, să le răspundă la întrebări. Acesta poate presta 

şi alte servicii cum sunt cele de închiriere echipamente sportive, depunerea 

lucrurilor la camera de bagaje şi ocazional poate efectua munca de recepţioner sau 

de agent de pază pe timpul nopţii. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Chei, cărucioare pentru bagaje, 

etichete pentru bagajele sau hainele lăsate la camera de bagaje. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În diferite părţi ale unui 

hotel, în funcţie de munca prestată (la lifturi, pe coridoare, lângă recepţie, în afara 

hotelului, în faţa hotelului etc.). 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare la locul de 

muncă, sau un curs de specializare la o şcoală în domeniu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Poştaş 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de poştaş este aceea de a distribui 

toate genurile de corespondenţă, inclusiv bani, către oameni şi organizaţii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să primească şi să sorteze 

corespondenţa - să distribuie scrisori, cărţi poştale şi alte corespondenţe către 

căsuţele poştale ale cetăţenilor particulari şi ale organizaţiilor - şi similar, să livreze 

ziare, reviste şi alte documente tipărite - să facă servicii speciale de corespondenţă 

(telegrame, scrisori cu confirmare de primire, coletărie etc.) - să livreze 

corespondenţa cu plata la livrare şi să colecteze banii de la destinatari - să facă plăţi 

de transferuri de bani şi de pensii - să vândă efecte poştale - să colecteze plăţi 

regulate de la oameni şi de la alte instituţii - să accepte corespondenţă şi să verifice 

acceptarea acesteia în caz de corespondenţă cu confirmare de primire - să 

informeze oamenii despre serviciile poştale oferite, la cerere - să ştie să conducă 

automobile, sau dube, motociclete sau biciclete. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? De obicei, munca se 

desfăşoară în aer liber, condiţiile de vreme schimbătoare fiind inevitabile. 



 360 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Acestea sunt automobile sau 

dube, bicicleta sau motocicleta. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală sau un curs de calificare 

în domeniu, să aveţi abilităţi de lucru cu cifrele, o bună memorie, să fiţi o persoană 

de încredere, să daţi dovadă de acurateţe în muncă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Prelucrător blănuri 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca blănarului este de a efectua operaţiuni 

de specialitate pentru a prelucra blănurile animalelor sălbatice rare, precum şi a 

celor domestice, la cele de rasă, şi confecţionarea de obiecte din blană, cum sunt 

paltoane, haine, căciuli, fulare, cape, mănuşi, curele etc.). 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să sorteze blănurile şi să le 

lege în baloturi pentru prelucrare - să vopsească părul şi bucăţile sau produsele de 

blană - să facă tipare pentru produsele mărunte din blană - să calce anumite părţi 

ale blănurilor - să taie şi să asambleze bucăţile din blană pentru a obţine produse 

din blană, să coasă căptuşeli de blană pe alte produse (cum ar fi tapiţerii) - să 

îndeplinească toate lucrările atunci când pregăteşte primele tipare pentru haine şi 

îmbrăcăminte din blană naturală - să controleze produsele finite din blană şi să le 

remedieze dacă este necesar - să întreţină şi să regleze maşinile şi echipamentele 

folosite. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

ateliere şi fabrici cu profil de blănărie sau acasă. Zgomotul face parte din munca 

depusă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? De exemplu, maşini de cusut, 

maşini de croit, maşini de făcut butoniere, maşini de călcat, uscătoare, ace, cleşti, 

piepteni şi pensete. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să lucraţi bine cu mâinile, să aveţi simţ estetic, inventivitate, imaginaţie spaţială, 

răbdare, precizie şi ochi buni. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Munca vă poate crea dificultăţi dacă sunteţi alergic la părul de animale. 

 

 

Prelucrător hârtie 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Un lucrător care prelucrează hârtia are 

datoria să lucreze pe maşinile care fabrică, recondiţionează şi fac alte munci de 

prelucrare a hârtiei, cartonului şi a mucavalei. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: - să pregătească materia primă 

şi să facă amestecurile corecte pentru fabricarea hârtiei, cartonului şi a mucavalei - 

să amestece şi să coloreze pasta de hârtie pe diferite linii de producţie - să lucreze 

la uscarea şi finisarea acesteia - să lucreze la malaxoare - să lucreze la alte 

echipamente şi maşini pentru fabricarea şi procesarea lemnului şi a pastei de hârtie 

- să opereze pe echipamentul de finisare a diferitelor tipuri de hârtie, carton şi 

mucava - să coloreze, să usuce şi să taie diferitele tipuri de hârtie, carton şi mucava 

- să verifice producţia şi maşinile de la panourile de comandă din sala de control - 

uneori să folosească un sistem de control automat - să repare şi să întreţină 

echipamentul din industria hârtiei. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de fabricat 

hârtia şi în fabrici de hârtie, unde se intră în contact cu substanţe chimice şi unde 

există un nivel de zgomot ridicat. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Maşini de tăiat lemnul, malaxoare 

pentru hârtia recuperabilă, maşini pentru fabricarea pastei de hârtie, maşini pentru 

rectificat, diferite tipuri de linie de fabricaţie, substanţe colorante, cutere pentru 

hârtie, maşini de numărat coli etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională în 

domeniu, să fiţi interesat de munca cu maşinile, să aveţi o reacţie rapidă, anumită 

îndemânare, să fiţi apt fizic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Prelucrător minier 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui prelucrător minier constă în 

tratarea cărbunelui, minereului şi a altor materii prime. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Activităţile constau în controlarea şi verificarea 

diferitelor metode de procesare a cărbunelui, de tratament al minereului şi al altor 

materiale, întreţinerea şi ajustarea mecanismelor şi echipamentelor de tratament, 

controlul, întreţinerea şi lucrul cu echipamentul sisteme de management al apei şi 

noroiului, controlul la distanţă al unităţilor complexe de procesare, controlul 

uzinelor de decontaminare pentru tratamentul apelor reziduale radioactive în 

minele de uraniu, controlul la distanţă al uzinelor de tratament al cărbunelui / 

minereului. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Această activitate se 

desfăşoară în fabricile care produc minereu / cărbune unde mediul de lucru poate fi 

neplăcut, de exemplu, din cauza zgomotului şi a prafului de mină. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Munca se face de obicei folosind 

diferite echipamente mecanice (de exemplu uzine de concasat şi de triere, mori, 

prese, maşini de compactare, cuptoare, etuve, conveiere) precum şi unelte şi 

instrumente pentru munca manuală. Materialele cu care se lucrează sunt cărbune, 

fier şi alte minerale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificarea de bază pentru această activitate 

este de muncitor calificat, dexteritate manuală, o condiţie fizică bună şi abilitate de 

reacţie rapidă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Preot / pastor / cleric 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Clericii au diferite obligaţii în funcţie de 

religia din care fac parte, dar pastorul sau preotul sau rabinul etc., (catolici, 

protestanţi, evrei, musulmani etc.), conduc de obicei comunitatea locală de enoriaşi 

afiliaţi unei anumite religii, predică, ţin slujbe religioase şi ceremonii şi exercită un 

fel de îndrumare pastorală într-o anumită comunitate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să ţină predici la serviciile 

religioase, să conducă ceremonii religioase (nunţi, botezuri, funeralii, confesiuni), 

să conducă diverse comunităţi sau grupuri religioase, să îndeplinească o serie de 

sarcini administrative, să ofere servicii pastorale pentru comunitatea locală sau 

regională inclusiv să dea sfaturi personale şi să consilieze enoriaşii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În biserică, sinagogă, 

moschee, sau alte clădiri religioase. Aceşti oameni sacrifică propriile interese în 

slujba servicii oamenilor; munca în aer liber şi peste orele de program este 

inevitabilă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cărţi religioase şi echipament 

ceremonial. Unii conducători religioşi folosesc radio şi televiziunea sau media 

film, precum şi contactul faţă în faţă pentru a educa enoriaşii. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate de teologie, în funcţie 

de religia pe care o aveţi. Credinţa religioasă este imperativă, să fiţi gata de 

sacrificiu de sine în folosul altora, să credeţi, să aveţi atitudine pozitivă faţă de 

oameni şi umilinţă. În unele religii (cum este catolicismul) celibatul este 

obligatoriu în caz de alegere a acestei căi. Alte religii nu acceptă femeile sau 

homosexualii în asemenea posturi. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Primitor obiecte în amanet 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Persoana care primeşte lucruri în amanet 

împrumută clienţilor bani în schimbul diferitelor obiecte de valoare lăsate în gaj de 

aceştia. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să estimeze valoarea bunurilor 

oferite în gaj, să adauge o dobândă şi să împrumute bani. Să înapoieze obiectul 

lăsat în gaj la rambursarea împrumutului iar în cazul în care banii nu sunt înapoiaţi, 

să vândă bunul lăsat în gaj. Acesta ţine înregistrările operaţiunilor executate. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În case de amanet ca 

serviciu la ghişeu. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia computerizată şi alte 

echipamente de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul cu diplomă de 

bacalaureat, să aveţi abilitate pentru calcule matematice şi priceperea de a lucra cu 

oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Producător / instalator de boilere 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Producătorul de boilere execută, instalează, 

dezasamblează şi repară boilere ale sistemelor de încălzire centrală, precum şi 

părţile aferente echipamentului cum sunt arzătoare, conducte de aer, gratii, 

rezervoare de apă şi gaz etc. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să execute, să asambleze, să 

instaleze, să testeze, să întreţină şi să repare boilere, rezervoare, turnuri de stocare a 

apei, schimbătoare de căldură şi alte structuri din metal greu de acest fel. Acest 

lucru poate implica tăierea, îndoirea şi sudarea metalului. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În fabrici, uzine electrice, 

uzine termice, laboratoare etc. Se lucrează în zgomot, mizerie şi uneori cu 

deplasări lungi departe de casă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte manuale de meşteşugar, 

aparat de sudură, tăietor cu flacără, prese şi instrumente de măsurat. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi îndemânare manuală şi cunoştinţe tehnice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Producător / lucrător articole din piele 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Lucrătorul de articole din piele este 

muncitorul calificat care face diferite produse din piele, adesea folosind piele în 

combinaţie cu alte materiale. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă genţi, poşete, 

geamantane, mănuşi, curele, casete, şei, mingi şi alte echipamente sportive etc. Să 

sorteze, să stabilească şi să selecteze materialul de producţie, să facă tipare, să le 

croiască. Să taie părţi de piele, să le îmbine, să le coasă. Să facă decoraţiuni la 

produse din piele şi să facă alte modificări. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de pielărie, 

unde se lucrează în zgomot şi praf şi uneori în contact cu substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini, în special de 

cusut, de croit, de ajustat, foarfeci, ace şi alte instrumente de acest gen. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs la locul de muncă, să 

aveţi îndemânare, precizie şi răbdare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Producător de biscuiţi 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Producătorul de biscuiţi produce în general 

biscuiţi, pesmeţi şi alte produse de acest gen. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să amestece, să dospească şi 

să frământe aluatul care conţine făină, zahăr, grăsimi, unt şi alte ingrediente, să 

facă umpluturi şi glazuri pentru el, să toarne în forme compoziţia, să asambleze 

formele, să le coacă şi să le aşeze în straturi. De asemenea, să execute lucrări de 

întreţinere la maşinile şi echipamentul folosit. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În patiserii, unde se 

lucrează în căldură şi în abur. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Malaxoare, cuptoare şi linii de 

fabricaţie automate. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Producător de cabluri 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de producător de sârme este aceea de 

a produce sârme, tuburi, role etc., din metal atât prin procedee de tragere la rece, 

cât şi la cald. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să lucreze cu maşinile de tras 

sârme care produc cabluri din oţel şi din alte metale neferoase, să fabrice diverse 

tipuri de cabluri (inclusiv corzi de pian, cabluri acoperite cu cupru şi unele cabluri 

care nu sunt rotunde etc.), să opereze pe diferite tipuri de maşini de fabricat cabluri 

sau maşini de produs cabluri sau cilindri pentru introdus cabluri, inclusiv să lucreze 

cu forme precise, rotunde sau neregulate, să înfăşoare cabluri pe role, să fixeze 

părţile finale în mecanisme, să asigure capătul cablurilor, să tragă cablurile. Tijele 

şi cablurile pot fi boante, ascuţite sau sub diferite forme, uneori sunt lucrate la cald 

sau prin presare. Lucrătorul fixează şi reglează maşinile de tras cabluri şi participă 

la întreţinerea şi repararea acestora. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

uzine şi ateliere sau uzine de fabricat cabluri, mediul de lucru implică temperaturi 

înalte, zgomot, praf şi muncă fizică solicitantă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Maşini de tras cabluri, 

echipamente de tratat cabluri (de tras, de întărit, de ales, de galvanizat etc.), maşini 

de produs otgoane, maşini de bobinat etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi condiţie fizică bună, dexteritate manuală şi abilitate de a reacţiona rapid. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Producător de film 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Producătorul asigură şi coordonează 

aspectele financiare, de vânzare şi de promovare ale producţiei de filme şi 

televiziune, teatru, programe de muzică şi dans şi alte spectacole. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să evalueze financiar filmul, 

programul sau spectacolul, să hotărască bugetul, să respecte bugetul, să negocieze 

cu sponsorii pentru a sprijini financiar spectacolul, să recruteze echipele tehnice 

pentru film sau pentru programul artistic, să elaboreze şi să monitorizeze planurile 

de filmare, să folosească materialul adecvat, echipament tehnic, fonduri şi personal 

în acest sens, să vegheze ca limitele financiare pentru spectacolul respectiv să nu 

fie depăşite. Producătorul poate uneori să lucreze şi în calitate de regizor de film şi 

să participe personal la filmări. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În diferite medii, în 

funcţie de natura producţiei. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Telefon şi alte echipamente 

uzuale de birou. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi aptitudini de manager, să aveţi simţ 

practic şi să fiţi capabil să evaluaţi corect oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Producător de flori artificiale 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Producătorul de flori artificiale execută părţi 

de flori artificiale, precum şi alte obiecte decorative. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să folosească tehnologii de 

procesare plastic, inclusiv să pregătească soluţiile de colorare; să îmbine şi să 

lipească părţile componente pentru a obţine flori artificiale. Să facă pe lângă flori şi 

alte obiecte decorative. Să întreţină echipamentul şi maşinile folosite. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de lucru. 

Contactul cu substanţele chimice este inevitabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

unelte şi ustensile pentru lucrul manual. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu, simţ estetic şi 

îndemânare practică. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Producător de îngheţată 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Face îngheţate naturale folosind lapte, zahăr 

şi fructe ca ingrediente de bază. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să prepare îngheţată din lapte, 

zahăr, fructe şi alte ingredient; să le amestece corespunzător, să pasteurizeze 

amestecul. Pentru a zdrobi celulele de grăsime, trebuie să treacă compoziţia prin 

omogenizator; apoi toarnă compoziţia în maşina de congelat şi amestecă 

compoziţia bătând-o mereu până când produsul dobândeşte consistenţa cerută; 

decorează îngheţata cu fructe confiate, îngheţate, cu ciocolată, cu alte ingrediente. 

Poate amesteca îngheţata cu diferite siropuri sau bomboane obţinute prin metode 

tradiţionale. Întrucât procesarea îngheţatei a devenit mecanizată şi adaptată 

producţiei de masă, meseria este foarte rar făcută în maniera tradiţională. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În laboratoare speciale 

unde se prepară îngheţata, unde se lucrează în condiţii stricte de igienă, cu 

echipamente curate, pentru prevenirea contaminării alimentelor. Mediul de lucru 

implică temperaturi scăzute şi umiditate mare. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Mixere, spatule, echipament de 

măsură, linguri. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Nu există specificaţii referitoare la nivelul de 

studii; de obicei, calificarea la locul de muncă este suficientă. Experienţa şi 

calificarea se dobândesc prin practica la locul de muncă sau cursuri de specializare 

în domeniu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Producător de textile neţesute 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Producătorul de textile neţesute fabrică 

textile care sunt îmbinate cu ajutorul unor lianţi. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să fabrice covoare şi alte 

materiale textile care se lucrează prin îmbinare în loc de ţesere, cu ajutorul 

agenţilor chimici de lipit. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere şi fabrici. Se 

lucrează în zgomot şi în contact cu substanţele chimice, lucru inevitabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

precum şi linii de producţie automatizate. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Producător de vinuri 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de muncitor în fabrica de vin este 

aceea de a produce tot felul de vinuri. Cel mai frecvent, un producător de vinuri 

este angajat într-o fabrică sau într-o întreprindere care produce vinuri, sau, dacă are 

vie proprie este producător de vin care în acelaşi timp este şi viticultor, adică 

cultivator de viţă de vie (dar care nu dispune, bineînţeles de maşinile folosite într-o 

fabrică de vinuri, aşa cum ne referim aici, pentru acest gen de meserie). 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să preia şi să stocheze 

strugurii - să proceseze strugurii prin presare, să facă must şi vinuri în perioada 

fermentării, să stabilizeze, să filtreze şi să compună dozajele de vin, să aplice 

tratamente de conservare şi alte tratamente speciale pentru vin - să controleze şi să 

urmărească operaţiunile biochimice, fizice şi tehnologice din timpul procesării 

strugurilor, a materiilor prime auxiliare, a aditivilor şi a altor substanţe chimice 

folosite în producţia tuturor tipurilor de vin - folosind în majoritatea cazurilor 
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diferite tipuri de maşini şi echipament automat, maşini de măsurat şi de control, 

inclusiv să monitorizeze şi să verifice activitatea acestora - să lucreze cu maşini de 

zdrobit, teascuri, filtre, pompe, căzi de fermentat şi butoaie de stocat, precum şi 

rezervoare - să ia mostre de la diferitele produse, inclusiv de la cele care sunt în 

perioada de procesare, pentru analize de laborator, să verifice produsele şi să le 

testeze calitatea - să îmbutelieze vinurile - să deguste vinurile - să facă lucrări de 

curăţenie şi dezinfectare - să ia parte la întreţinerea şi repararea echipamentului de 

producţie - să stocheze şi să distribuie vinurile. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În fabrici de vin, unde se 

vine frecvent în contact cu diferite substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumentele includ teascuri, 

cântare, maşini de măcinat, de zdrobit, de sortat, pompe, distilatoare, filtre, sticle, 

etichete şi alte echipamente cum sunt centrifuge, containere etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi gust şi miros dezvoltat, şi să aveţi răbdare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Producător încălţăminte ortopedică 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Producătorul de încălţăminte ortopedică este 

muncitorul care face ghete şi pantofi speciali pentru pacienţii care au probleme 

ortopedice. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să producă părţile individuale 

şi să le asambleze pentru obţinerea de încălţăminte ortopedică. Execută şi şanuri 

pentru încălţămintea ortopedică. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere speciale unde 

se lucrează în mediu curat. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini, instrumente 

manuale, aditivi şi adezivi. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu 

şi să aveţi îndemânare manuală. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Producător rame de ochelari 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Producătorul de rame de ochelari face rame 

de ochelari. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă rame de ochelari cu 

forme speciale după dorinţa clienţilor, precum şi modele şi prototipuri simple. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În medii fără probleme 

deosebite. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi utilaje, ustensile 

manuale, preparate şi instrumente pentru făcut rame de ochelari. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi urmat un curs de calificare la locul de 

muncă în meseria respectivă şi să aveţi o mare dexteritate manuală. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Profesor (de şcoală secundară) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Profesorul din şcoala secundară se ocupă de 

elevi şi-i învaţă materia la care a fost specializat, dezvoltându-le cunoştinţele şi 

aptitudinile pentru domeniul respectiv. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să predea materia respectivă, 

să urmărească evoluţia copiilor (prin teste scrise, examinări orale, discuţii libere 

sau activităţi practice), să adapteze predarea materiei la nivelul cunoştinţelor 

elevilor din clasă. Să motiveze interesul copiilor pentru subiectul predat, să 

organizeze activităţi independente, să ţină şedinţe cu părinţii şi să coopereze şi să 

comunice cu aceştia şi în alte moduri, să îndeplinească funcţia de diriginte al clasei 

şi alte funcţii administrative. Este specializat întotdeauna în predarea unei anumite 

materii sau grupuri de materii. Predarea materiei de specialitate necesită urmărirea 

constantă a evoluţiilor în domeniu, pentru a oferi elevilor informaţii de ultimă oră. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În săli de clasă şi în 

laboratoare şcolare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ustensile de predare conform 

fiecărei materii în parte (computere, echipament de laborator, hărţi, casete video, 

retro-proiectoare etc.). 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi studii universitare (dacă nu măcar o 

şcoală post-liceală cu specializare în pedagogie), să vă impuneţi autoritatea, să ştiţi 

să explicaţi şi să aveţi răbdare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Profesor de dans 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Profesorul de dans predă şi pregăteşte 

dansatorii pentru spectacole de profesionişti sau dă lecţii de dans în cadrul 

activităţilor sociale. Munca diferă ca intensitate şi nivel, în funcţie de faptul dacă 

cei pregătiţi sunt profesionişti sau amatori. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să menţină forma fizică zilnică 

a dansatorilor şi să facă cursuri zilnice cu aceştia. Profesorul de dans poate, de 

asemenea, să predea cursuri de dansuri de societate şi alt fel la care va preda 

diverse dansuri de societate pentru tineri, adulţi precum şi cursuri de comportament 

în societate. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În cadrul academiilor de 

dans, teatrelor, sălilor de bal. Se lucrează adesea peste orele de program. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament de dans, încălţăminte 

specifică şi uneori haine de dans, precum şi ringul de dans, săli de bal sau scene. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi talent la dans, să aveţi ureche 

muzicală, aptitudini de a preda şi o înclinaţie pentru dans. Să fi terminat o 

universitate în domeniu, să fi făcut balet sau coregrafie, ambele reprezintă un 

avantaj net. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Profesor pentru copiii cu nevoi speciale 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Un astfel de profesor este specializat în 

predarea la copii mici cu dizabilităţi fizice de aşa natură, încât au nevoie de 

facilităţi educaţionale speciale. Aici sunt incluşi cei cu deficienţe de auz sau de 

vedere. Astfel de copii pot avea şi dificultăţi de învăţare şi comportament dar pot fi 

şi foarte inteligenţi sau bine crescuţi. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să predea lecţii atât la nivel de 

bază cât şi avansat pentru tinerii cu dizabilităţi fizice. În cazul copiilor cu 

deficienţe de auz sau de vorbire, profesorul trebuie să înveţe şi să utilizeze tehnici 

speciale de citire după buze sau limbajul semnelor, eventual cititul şi scrisul în 

alfabetul Braille (Braille este un sistem de scris pentru persoanele nevăzătoare, care 

constă într-un sistem de puncte în relief care sunt interpretate prin pipăit, fiecare 

punct sau grup de puncte reprezentând o literă, număr sau un semn de punctuaţie). 

Profesorul trebuie să poată preda copiilor aceste sisteme speciale de comunicaţie. 

(În unele cazuri aceste sisteme sunt predate şi adulţilor, de exemplu celor care şi-au 

pierdut văzul într-un anumit moment din viaţă). În plus, profesorul trebuie să fie 

pregătit ca orice alt profesor să predea materiile principale de şcoală (matematica, 

literatura, fizica, chimia, geografia, istoria, limbile străine etc.). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Mediul de lucru poate fi 

uneori plăcut, căci se predă în grupe mai mici decât la şcolile obişnuite, uneori însă 
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munca este dificilă: nu toţi elevii reacţionează pozitiv, majoritatea au probleme de 

atitudine din cauza handicapului de care suferă. În plus, profesorul trebuie să 

predea cunoştinţe abstracte în limbajul semnelor, fără a putea conta pe ajutorul 

imagini. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumente folosite în general de 

orice profesor, la care se adaugă însă echipamente suplimentare care ţin seama de 

nevoile speciale ale acestor elevi. Cititoare de texte, soft-uri activare de voce, 

echipamente speciale pentru metoda de scriere şi imprimare în alfabetul Braille, 

iată doar câteva exemple de ustensile folosite în predare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? De dorit să aveţi o diplomă pentru 

învăţământul cu nevoi speciale. Cariera se poate dezvolta prin învăţământ continuu 

în domenii cum ar fi metodologia avansată a predării, psihologie sau logopedie. 

Trebuie să aveţi răbdare, tact şi calităţi de comunicare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Profesor pentru persoanele cu nevoi speciale 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui profesor pentru persoanele cu 

nevoi speciale este aceea de a educa copiii care au diferite deficienţe - de ordin 

fizic, senzorial, mental, de sănătate sau de comportament. Acesta poate lucra fie ca 

profesor pentru aceşti copii, fie în centre de consiliere pentru părinţii copiilor, în 

unităţi spitaliceşti, în centre de reabilitate, iar obligaţia lor este de a readuce la o 

viaţă normală aceşti copii sau de a face muncă de cercetare în ce priveşte educarea 

persoanelor cu nevoi speciale sau cu dificultăţi în învăţare. Astfel de copii pot de 

asemenea să fie copii handicapaţi, sau care au dificultăţi la învăţătură sau care au 

probleme de comportament. Există foarte multe elemente în comun între acest 

domeniu de lucru şi munca cu persoanele cu handicap, deşi acestea din urmă pot să 

nu aibă dificultăţi la învăţătură sau dificultăţi de comportament sub nici o formă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Profesorul pentru nevoi speciale poate fi 

specializat în anumite domenii în funcţie de tipul de nevoie specială. Aceste 

domenii includ în special educarea persoanelor cu dificultăţi de învăţare, cu 

probleme de logopedie: pot fi de asemenea implicaţi în integrarea copiilor cu nevoi 

speciale în şcolile obişnuite. Alte activităţi pot include învăţarea copiilor cu 

dificultăţi specifice în domeniul matematicii, citirii (dislexie) şi scrierii. Dacă 

lucrează ca învăţător, sarcinile principale ale unui învăţător pedagog includ 

activităţi similare acelora îndeplinite de orice alt profesor, precum şi activităţi care 

rezultă predarea la copiii cu probleme speciale, ceea ce presupune adaptarea 

metodelor normale de educare în conformitate cu felul nevoii speciale şi prin 

folosirea de metode speciale. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În clase de şcoală, în 

laboratoare şcolare sau în alte facilităţi ale şcolii, în birouri sau în încăperi similare 

- unde nu există probleme particulare în ce priveşte mediul de lucru. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Materiale didactice de toate 

tipurile conform subiectului predat, ustensile de scris şi de desenat, tehnologie 

computerizată multimedia, echipamente video şi audio şi mai presus de toate, 

comunicarea verbală. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală specială de pedagogie 

în domeniu, să aveţi talent de profesor, abilitate de a vă exercita autoritatea, 

atitudine pozitivă faţă de copii şi tineri, abilitatea de a vă exprima fluent, o 

memorie bună, abilitatea de a improviza, abilitate organizatorică şi o conduită şi o 

ţinută elegantă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Programator de calculator (sisteme şi aplicaţii) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria presupune crearea de programe pe 

calculator. Programatorul de sisteme lucrează în general la programele 

fundamentale care dau posibilitatea computerului să funcţioneze, în timp ce 

programatorul de aplicaţii scrie programele care dau posibilitatea utilizatorilor să le 

folosească, aşa cum sunt procesoarele de texte şi de tabele. Programatorii de 

programe sunt uneori cunoscuţi drept "inventatori de sisteme". 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să analizeze specificaţii de 

performanţă (prin comparaţie de programe), să discute cu utilizatorii despre natura 

produsului final, despre rezolvarea problemelor, schimbări în specificaţii, dacă este 

necesar, descrieri de structuri de date şi conversia lor în algoritmi, adică procesarea 

prin paşi simpli, crearea de programe în limbaje relevante, devirusarea şi 

verificarea funcţionării corespunzătoare a programului prin furnizarea de date reale 

de către clienţi, aplicaţii de programe de devirusare / testare pentru îndepărtarea 

erorilor, consultaţii şi instruirea clienţilor, modificări unor astfel de programe 

existente la solicitarea utilizatorilor, aplicaţia de testare şi alte programe sau 

crearea de programe proprii pentru identificarea erorilor în baza de date sau a altor 

operaţiuni din baza de date, întreţinerea programului şi a documentaţiei aferente 

conţinând schimbări de input/output în configuraţia hard-ului, întreţinerea 

dicţionarelor de date şi administrarea sistemelor pentru asigurarea valabilităţii şi 

siguranţei datelor, prezentări de programe noi create către clienţi. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

birouri unde nu există condiţii dificile de lucru. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite sisteme computerizate, 

software, hardware şi echipament adiacent. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul cu profil de programare, 

sau mai bine, să fiţi deţinătorul unei diplome de studii superioare în informatică, 

cibernetică, tehnologia informaţiei, să aveţi o serie de abilităţi, să fiţi inventiv şi 

creativ, să aveţi precizie, răbdare şi să doriţi să învăţaţi. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Programator multimedia / designer pagini web 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Programatorul multimedia răspunde de 

redactarea programelor care promovează produse multimedia; trebuie să cunoască 

inclusiv design de pagini web, cu alte cuvinte tot ceea ce vedem pe Internet. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să redacteze texte, să includă 

imagini, să adauge muzică sau material sonor şi să transforme toate acestea în 

pagini de web. Să creeze propriile pagini de web după structura permisă de 

Internet, să facă alegeri în aranjarea paginilor şi criteriile de derulare a acestora. 

Programatorul transpune materialele gata elaborate de autori, însă alţi programatori 

creează propria grafică pentru aceste pagini web. Imaginile inserate sunt luate din 

fotografii sau litografii. Dacă pagina web include "imagini animate" acestea sunt 

preluate de obicei de pe programele de animaţie; în unele cazuri, programatorii 

creează animaţia cu ajutorul programelor de calculator care fac animaţie. Un alt 

domeniu important pentru programatori este înregistrarea de video clipuri şi 

crearea de jocuri pe calculator. În această situaţie, programatorul preia imagini 

vizuale şi sunete din filme, le incorporează în programul care trebuie să-i dea 

posibilitatea să facă selecţii, să stabilească criterii, iar în cazul jocurilor pe 

calculator să opereze cu acel joc. Diviziunea sarcinilor variază adesea: uneori 

programatorul lucrează cu secvenţe vizuale şi de sunet finalizate, alteori face 

montajul, animaţia şi alte activităţi de pregătire. Programarea de acest gen poate 

înlocui direct producţia de filme (cum este cazul filmului Jurasic Parc). Filmele de 

animaţie sau materialele sonore sunt şi ele folosite de programatorii care creează 

diferite reclame sau spoturi publicitare sau simulări ale unor procese (de exemplu, 

evoluţiile ratelor financiare, procese de reacţii chimice, înaintarea unui front 

atmosferic rece în Europa etc.). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri, unde mediul 

de lucru este confortabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi alte forme de 

informare şi tehnologie de comunicaţie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate, să aveţi aptitudini 

pentru programare, cunoştinţe media temeinice, creativitate, abilitate de înţelegere, 

nevoia de a lucra pe computer şi înclinaţii pentru grafică. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră.  

 

 

Proiectant / analist de sisteme 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui analist este de a proiecta, testa şi 

activa sisteme pe computer pentru procesarea şi transferul electronic de date, de a 

efectua controale în diferitele domenii de aplicare a programelor. Denumirea 

analistului de sisteme diferă în funcţie de natura muncii din diferitele organizaţii şi 

se aseamănă cu cea a proiectantului de sisteme. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să analizeze cerinţele şi 

condiţiile utilizatorilor, precum şi parametrii de proiectare ai sistemului, să discute 

cu utilizatorii despre caracteristicile finale ale produsului, să clarifice problemele 

sau, dacă este necesar, să facă modificări la cerinţele iniţiale, să proiecteze sisteme 

ţintă, concepte, structuri şi interconexiuni cu sisteme deja existente, sau, dacă se 

poate, să descrie structuri de date pe care sistemele proiectate urmează să le 

folosească, să creeze specificaţii de posturi pentru programatorii de sisteme 

computerizate care urmează să pregătească sisteme de programe separate în 

limbaje de programare specifice, să aleagă şi să achiziţioneze programe deja 

existente, să utilizeze interfeţe şi hardware, să instaleze software creat sau 

achiziţionat în sisteme computerizate separate, să verifice corecta rulare şi 

funcţionare a sistemului pe bază de date primite de la utilizatori precum şi să facă 

reparaţii la sistemul rezultat, să facă optimizări, să facă aplicaţii de testare 

programe pentru înlăturarea erorilor, să instruiască utilizatorii şi să lucreze cu 

manuale de întreţinere şi procesare de intrări de date, să acorde consultanţă, să 

predea, să discute cu clienţii, în special cu cei care au dificultăţi în familiarizarea 

cu noua procedură de lucru, să explice avantajele noilor sisteme. Să modifice şi să 

dezvolte alte sisteme potenţiale în conformitate cu nevoile utilizatorilor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

birouri - acolo unde există puţine dezavantaje. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se folosesc sisteme computerizate 

şi echipamentele adiacente. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniul 

de programare, sau mai bine să fiţi deţinător de diplomă cu studii superioare, în 

domeniul tehnologiei informaţiei, să fiţi inventiv şi creativ, precis, răbdător şi să 

aveţi abilitate pentru învăţat. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Proiectant / desenator tehnic 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Proiectantul (desenatorul tehnic) desenează 

obiecte mecanice şi tehnice, componente şi echipamente industriale. (Unele funcţii 

inferioare sunt cunoscute sub numele de trasor, dar termenul este învechit acum în 

epoca computerelor). 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să transpună pe hârtie 

proiecte, să facă desene tehnice pentru piese, echipamente industriale, maşini şi 

alte produse, fie electrice, fie mecanice; să urmărească elaborarea proiectului unei 

fabrici industriale sub îndrumarea inginerilor; să încerce să armonizeze elementele 

unui proiect bun cu cerinţele tehnice. Să specifice clar cerinţele tehnice care 

urmează a fi puse în practică, astfel încât muncitorii să poată reproduce produsul 

exact. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În săli de proiectare şi 

desen. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Planşete de desen, creioane, 

rotring-uri şi alte echipamente de desen, precum şi program asistate de calculator, 

cum este AUTOCAD. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat cel puţin liceul, sau un liceu 

industrial cu specializare în desen tehnic. Să aveţi cunoştinţe temeinice de desen 

tehnic. Să vă adaptaţi rapid la noua tehnologie. Să lucraţi constant, să vă actualizaţi 

cunoştinţele în domeniul desenului tehnic, să aveţi înclinaţii pentru desen tehnic 

asistat de calculator. 

Promovarea personală se poate realiza prin experienţă, practică, specializare mai 

profundă într-o ramură tehnică, industrială, de inginerie sau într-unul din 

departamentele companiei. 

Să fiţi o persoană cu o inteligenţă peste medie, să aveţi simţ estetic şi viziune 

spaţială, interes pentru desen tehnic, gândire şi talent. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Proiectant industrial (industria lemnului şi mobilei) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Proiectanţii industriali din industria lemnului 

şi a mobilei lucrează la planuri pentru dezvoltarea de produse noi, în special 

mobilier şi accesorii de mobilier. Totuşi, lemnul nu este singurul material cu care 

se lucrează, acesta este combinat cu materiale plastice, metale, textile şi piele. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să elaboreze proiectul optim 

pentru produse noi, să selecteze materialele adecvate, să selecteze componentele 

care urmează a fi folosite la produsele proiectate (cum sunt încuietori, mânere), să 

facă calculaţii şi să determine condiţiile tehnice, să hotărască normele şi 
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proporţiile, calitatea materialului folosit etc., să coopereze cu inginerii de 

tehnologie, care propun tehnicile de producţie, prelucrarea generală a schiţelor 

tehnice şi alte date legate de executarea întregului ansamblu şi a componentelor 

separate ale produselor noi, să schimbe documentaţia existentă, să pregătească 

descrierea şi instrucţiunile de utilizare, să conducă echipa de constructori. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri de proiectare, 

în birouri sau ateliere de desen. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipamente şi instrumente de 

desen, computere (CAD). 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională, sau să 

aveţi studii superioare cu specializare în industria lemnului sau construcţii sau 

construcţii de maşini, să aveţi cunoştinţe tehnice, inventivitate şi creativitate, simţ 

spaţial, precizie şi capacitate de adaptare la cunoştinţe noi. Unii proiectanţi pot 

preda ca profesori în şcoli de artă, şcoli de desen şi licee de profil. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Proiectant în construcţia de maşini 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Sarcina proiectantului este de a propune 

planuri şi de a elabora în detaliu proiecte pentru produse noi sau în dezvoltare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să găsească soluţii optime 

pentru proiectele unor noi produse, să selecteze materialele corespunzătoare, piese 

sau produse deja existente pentru a fi folosite la produsul proiectat, să facă calcule 

şi să stabilească condiţiile tehnice ale produselor, să decidă proporţia lor, calitatea 

materialelor etc., să coopereze cu inginerii de tehnologie care propun tehnicile de 

producţie, prelucrarea generală a schiţelor tehnice şi alte date legate de proiectarea 

întregii compoziţi precum şi a părţilor componente ale noilor produse, să schimbe 

documentaţia existentă, să pregătească descrieri şi să dea îndrumări de folosinţă, să 

conducă echipa de constructori. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri de proiectare, 

în ateliere sau spaţii destinate proiectării. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumente şi echipament de 

desen, computere (în special sisteme asistate de computer). 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, sau să aveţi facultate sau 

universitate în domeniul construcţiilor de maşini, să aveţi cunoştinţe tehnice, să fiţi 

inventiv şi creativ, să aveţi imaginaţie spaţială, precizie, să aveţi înclinaţie pentru a 

învăţa rapid noi metode de proiectare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Proiectant multimedia 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Obligaţia unui proiectant multimedia este 

aceea de a pregăti terenul pentru programarea de produse ce urmează a fi 

promovate în masă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să întocmească forme şi texte 

grafice, desene şi alte materiale cu ajutorul computerului. Să facă diagrame pentru 

scene şi succesiuni de scene, să le conecteze între ele, să ofere o anumită imagine 

conform alegerii şi opţiunilor. Determină derularea scenelor în funcţie de datele 

adunate. Practic compune derularea de imagini "ca într-o poveste" pentru întregul 

program care ulterior este procesat de către programator - cu ajutorul propriului 

limbaj de programare - în program specific. Meseria reprezintă practic legătura 

dintre echipa de filmare, director şi ceilalţi membri ai echipei de filmare, pe de o 

parte, şi programatorul produsului multimedia pe de altă parte. Lucrează în 

cooperare cu echipa de filmare şi de montaj, combină şi pregăteşte imaginea şi 

sunetul alcătuind forma de care are nevoie programatorul şi care este optimă din 

punctul de vedere al unui utilizator de calculator. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri, unde mediul 

de lucru nu prezintă probleme. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi alte echipamente de 

tehnologie informatizată. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate, să daţi dovadă de 

creativitate, de simţ estetic, să cunoaşteţi elemente de grafică, pictură, culoare şi 

formă, să aveţi talent pentru artele frumoase. Un proiectant de produse multimedia 

trebuie să fie conştient de nevoile utilizatorilor de calculatoare. Trebuie să aveţi 

cunoştinţe de bază în programare şi în domeniul producţiei de filme, lucru foarte 

important pentru pregătirea datelor şi programelor. Trebuie să ştiţi să lucraţi în 

echipă, lucru la fel de important. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Proiecţionist 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Un astfel de angajat proiectează filmul în 

sala de cinema. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească, să regleze, să 

întreţină şi să repare echipamentele de proiecţie şi copiile filmelor proiectate. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În săli de cinema sau în 

camere special destinate proiecţiei de filme. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Proiectoare şi echipamente 

auxiliare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un program de pregătire în 

domeniu sau un curs de specialitate în domeniu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Psihiatru 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Psihiatrul este medicul specializat în 

tratamentul bolilor mintale. Lucrează în spitale particulare sau publice, în centre de 

sănătate medicală, în instituţii de sănătate sau în spitale particulare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să examineze trecutul 

pacientului; să diagnosticheze boala, de exemplu depresia, psihoza etc.; să 

construiască o relaţie între el şi pacient; să selecteze şi să folosească 

medicamentele adecvate şi/sau să prescrie terapia în vizite succesive la pacient. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În special în spitale 

particulare sau publice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere cu înregistrări ale 

tratamentelor şi progresului pacienţilor, instrumente de măsurat starea de sănătate 

mentală a pacienţilor, o serie de medicamente pentru tratamentul bolilor mentale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate de medicină sau o 

universitate cu profil medical, în specializarea psihiatrie. Este important ca 

psihiatrul să fie răbdător, să inspire încredere pacientului şi să aibă calităţi de 

comunicare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Psiholog 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Un psiholog este un specialist în psihologie, 

adică ştiinţa care se ocupă cu activităţile psihice şi cu fenomenele mentale ale 

oamenilor (cum sunt abilităţi, deprinderi, atitudini) şi cu structura şi dezvoltarea de 

personalitate (cum sunt temperamentul, emoţiile, motivaţiile, caracterul) în raport 

cu mediul în care activează persoana respectivă. Un psiholog poate lucra în 

industrie, comerţ, educaţie, în domeniul medical, în sfera social-psihologică şi în 

calitate de consilier pentru locul de muncă, în centre de plasare forţă de muncă, în 

sistemul juridic, în arte, în cercetare etc. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: 
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 să facă evaluare psihologică sau psihometrică, adică activităţi focalizate 

pe găsirea de caracteristici de personalitate la un individ (interese, 

atitudini, abilităţi); acest lucru se face prin teste psihologice şi prin alte 

procedee şi metode standard din psihologie. 

 să facă muncă de îndrumare şi de consultanţă, adică activităţi bazate pe 

analiza informaţiei necesare despre un client, să facă recomandări către 

client cu privire la decizia acestuia într-o situaţie dată (cum sunt 

dezacorduri în căsnicie, probleme cu privire la creşterea copiilor, căutarea 

unui loc potrivit de muncă, domeniu de studiu sau de învăţământ, 

selectarea şi plasarea muncitorilor, metode de motivare a muncitorilor, căi 

de a creşte productivitatea muncii etc.). 

 să facă muncă de psihoterapeut, adică muncă individuală cu clientul 

(psihanaliză, hipnoză şi o varietate de alte terapii individuale) sau diferite 

tipuri de lucru în grup (psihoterapie de grup, psihodramă, terapie prin 

muzică, terapie prin artă etc.). 

 să facă activităţi educative şi practice (instruire în domeniul psihologiei 

sociale şi de comunicare, tehnici de afirmare etc.). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

general în interior, în birouri sau spaţii similare, unde mediul de lucru nu prezintă 

probleme. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Acestea includ teste psihologice 

(atât pe hârtie cât şi pe computer), computere, aparate video şi echipament uzual de 

birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate cu diplomă în 

psihologie, să aveţi abilitatea de a vă transpune în problemele altor oameni, putere 

de concentrare şi capacitatea de a asculta şi de a analiza probleme, răbdare, o 

judecată bună, abilitate de a trata oamenii cu respect şi de a crea o atmosferă bazată 

pe încredere reciprocă. Comportamentul bun şi o ţinută corespunzătoare sunt de 

asemenea foarte importante. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Psihoterapeut 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Psihoterapeutul este un psiholog care 

înţelege procesele mentale ce afectează capacitatea cognitivă şi emoţională, 

precum şi comportamentul oamenilor şi poate interveni în astfel de procese cu 

ajutorul unor terapii adecvate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să studieze comportamentul 

uman, să faciliteze dezvoltarea corectă a personalităţii, să intervină în cazul în care 

apar dezechilibre psihofizice. În funcţie de împrejurări, munca se axează pe 
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indivizi, grupuri de indivizi sau comunităţi întregi. Pe lângă acordarea de „sprijin 

psihologic” psihoterapeutul poate lucra în cercetare, poate face experimente şi 

poate elabora tratament mai avansate în colaborare cu alţi profesionişti din diferite 

domenii de activitate. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Poate lucra în instituţii 

publice sau private. Ca liber profesionist oferă consultaţii individuale sau pentru 

diverse instituţii (în clinici de tratament, în centre şcolare sau de formare, în 

asociaţii sportive, în cluburi de sănătate care asigură o abordare holistică a 

bunăstării fizice şi mentale). Mediul de muncă în sine nu produce probleme. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Evidenţe şi date din literatura de 

specialitate în domeniul terapiilor. Înregistrări ale fişelor clienţilor şi ale 

interacţiunii cu clienţii. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Studii universitare sau de nivel echivalent. 

Sfera cunoştinţelor psihoterapeutului este largă şi în acelaşi timp specializată. 

Pregătirea profesională comună pentru toţi psihoterapeuţii se bazează pe principiile 

psihologiei dar cunoştinţele pe care le posedă diferiţi psihoterapeuţi variază în 

funcţie de specializarea şi şcoala particulară de terapie absolvită. Se pune un accent 

deosebit pe cunoştinţele de consiliere şi tehnicile de punere a întrebărilor. Este 

esenţial să aveţi cunoştinţe de medicină şi de neurologie. Pe lângă toate acestea, 

psihoterapeutul trebuie să posede abilitatea de a lucra cu oamenii, de a folosi 

diferite abordări (teste, chestionare, interviuri şi alte exerciţii de diagnosticare şi 

terapie). 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Publicist 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Publicistul se ocupă cu publicarea de cărţi - 

de ficţiune, romane, cărţi ştiinţifice şi literatură populară - cu periodice, produse 

audio şi video, precum şi cu distribuirea lor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să dezvolte politica de 

publicare a companiei - să pună la dispoziţie finanţarea pentru publicaţii - să 

organizeze şi să controleze lucrările care urmează a fi publicate, redactarea, 

prezentarea grafică, tipărirea - să înregistreze filme şi compoziţii muzicale - să 

încheie contracte cu alte unităţi pentru distribuirea produselor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri, edituri, 

studiouri de înregistrare audio şi video. Publiciştii se pot întruni pentru discuţii cu 

scriitorii şi autorii la târguri de carte, la conferinţe, în expoziţii sau în locuri 

similare. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament de birou, publicaţii 

de specialitate, tehnologia informatică, cataloage, documente de reglementare, 

manuscrise originale ale autorilor, echipamente audio şi video. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate, în domeniul 

ştiinţelor umaniste, filozofie, muzică sau arte. Să aveţi calităţi intelectuale 

dezvoltate, cunoştinţe ample, calităţi manageriale, de comunicare, spirit 

întreprinzător, capacitatea de a lua decizii în mod independent şi să ştiţi să lucraţi 

în echipă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Purtător de cuvânt / responsabil relaţii cu publicul 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Responsabilul cu relaţiile cu publicul 

prezintă organizaţia în faţa presei şi a opiniei publice într-o lumină cât mai 

favorabilă cu putinţă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să ofere informaţii despre 

opiniile organizaţiei, să publice comunicate de presă, să dea informaţii cu privire la 

activitatea de bază a organizaţiei etc. Rolul unui purtător de cuvânt include şi 

comentarii cu privire la probleme neplăcute, precum şi luarea de poziţie în numele 

organizaţiei pentru salvarea reputaţiei acesteia din urmă. Acesta poate lucra şi ca 

"funcţionar de relaţii publice" adică să facă eforturi pentru ca organizaţia să fie cât 

mai cunoscută, să stabilească interviuri cu jurnaliştii pentru directori, pentru 

personalul superior sau pentru el însuşi, să facă în aşa fel încât directorul 

organizaţiei şi alţi membri ai conducerii să ţină cuvântări sau prezentări la 

congrese, conferinţe, târguri etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În incinta organizaţiei, în 

săli de întrunire sau la conferinţe de presă, uneori în faţa camerelor de luat vederi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologie informatizată şi de 

comunicaţii şi alte ustensile de comunicaţie şi de prezentare, precum şi material 

tipărit. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate, să fiţi apt să vă 

exprimaţi verbal fluent, să aveţi o înfăţişare şi maniere elegante şi să aveţi un 

comportament social cultivat. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Radiolog / radio-terapeut 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Radiologul se ocupă cu scanarea pacienţilor 

la aparatul cu raze X. Aceştia pot fi radiologi diagnosticieni care se ocupă de 

identificarea bolilor sau problemelor; pot fi radiologi terapeuţi care folosesc radio-

terapia ca mijloc de tratament al pacienţilor, cum ar fi cei bolnavi de cancer. În 

toate cazurile, ei se numesc radio-terapeuţi. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să developeze fotografii făcute 

la aparate cu raze X, să pregătească substanţe şi tratamente folosite pentru 

contraste la aparate cu raze X, să facă radiografii în scopul diagnosticării 

bolnavilor, să iradieze pacienţii care au tumori pentru distrugerea tumorii, să 

participe la pregătirea programelor de radio-terapie şi să stocheze şi să depoziteze 

în siguranţă deşeurile radioactive. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Meseria se desfăşoară în 

camere speciale sau laboratoare unde sunt amplasate aparatele de examinare cu 

raze X. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Aparate cu raze X şi substanţe 

chimice asociate acestora. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, eventual o facultate, să 

abordaţi sistematic munca şi să daţi dovadă de tact în contactul cu pacienţii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Recepţioner / funcţionar informaţii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Funcţionarul de la recepţie / recepţionerul 

oferă informaţii vizitatorilor cu privire la activităţile dintr-o organizaţie. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să furnizeze informaţii 

vizitatorilor pentru ca aceştia să găsească diferite departamente sau angajaţi 

solicitaţi, să distribuie pliante de publicitate şi broşuri despre organizaţie, să 

aranjeze vizitele la anumiţi angajaţi, să prezinte vizitatorilor incinta şi să verifice 

intrările şi ieşirile şi să le înregistreze în registrul vizitatorilor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În spatele unui pupitru, la 

biroul de recepţie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Principalul instrument folosit este 

telefonul dar pot fi folosite şi pliante sau fluturaşi despre organizaţie, precum şi 

liste ale angajaţilor. Recepţionerul poate avea acces şi la un sistem informaţional 

computerizat.  

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, să aveţi capacitate de a 

discuta cu oamenii şi ocazional se solicită cunoaşterea de limbi străine. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Recepţioner de hotel 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Recepţionerul asigură de obicei activităţile 

de la recepţie, adică locul unde oaspeţii au primul contact cu hotelul sau cu orice 

altă instituţie care oferă servicii de cazare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să repartizeze camerele în 

funcţie de cerinţele şi solicitările clienţilor - să îi întâmpine pe oaspeţi - să dea 

sfaturi şi să informeze oaspeţii, inclusiv să poarte conversaţie în limbi străine - să 

se ocupe de plângerile şi solicitările oaspeţilor - să îndeplinească anumite servicii 

speciale, cum sunt apeluri telefonice pentru trezirea oaspeţilor, transmiterea de 

mesaje etc. - să ţină înregistrările şi să facă muncă specifică de birou - să 

organizeze folosirea eficientă a spaţiilor din hotel - să contacteze băncile, birourile 

de schimb valutar - să accepte monedă străină şi carduri de credit. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Predominant, la ghişeul 

de recepţie din hoteluri, moteluri, cabane, campusuri, în mediu unde sunt puţine 

condiţii nefavorabile, cu excepţia lucrului în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Principalele instrumente sunt 

computerele, telefoanele şi exprimarea verbală. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală medie (liceul) cu 

diplomă de bacalaureat (eventual studii superioare), să aveţi cunoştinţe de limbi 

străine, să aveţi un comportament şi o prezenţă cultivată, să ştiţi să vă purtaţi cu 

oamenii, să aveţi o memorie bună, abilitate de a improviza, îndemânare şi să fiţi o 

persoană de încredere. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Recuziter 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Recuziterul se ocupă de procurarea şi 

asamblarea recuzitelor din scenă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să achiziţioneze, să 

pregătească, să fixeze şi să întreţină obiectele şi alte recuzite folosite pe scenă 

pentru piesele de teatru, să le aranjeze pe scenă, să ţină evidenţa acestora şi să 

asigure depozitarea lor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În teatre, săli de 

spectacole şi studiouri de film. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Telefoane, recuzite de toate 

felurile, ustensile manuale etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi o calificare specifică în domeniu. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Redactor (tehnic, lingvistic) / redactor de specialitate 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Redactorul tehnic sau lingvistic pregăteşte 

spre publicare din punct de vedere lingvistic şi stilistic diferite manuscrise. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să preia manuscrisele de la 

autori şi să le adapteze din punct de vedere lingvistic şi stilistic, în conformitate cu 

tipul publicaţiei, al nivelului lor literar sau tehnic, să facă schimbările necesare 

agreate în prealabil cu autorul. Să încheie contracte cu autorii, cu revizorii şi cu 

traducătorii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatizată şi alte 

echipamente de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate şi să abordaţi munca 

sistematic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Redactor tehnic 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Redactorul tehnic pregăteşte manuscrisele 

tehnice pentru tipărire şi publicare. Redactorul tehnic lucrează în diferite domenii, 

inclusiv inginerie, hardware şi software pentru calculator, ştiinţă, medicină, drept, 

domeniul bancar şi elaborarea de pagini web. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească manuscrisele 

furnizate de diferiţi autori, să facă design grafic şi tehnic (adică să stabilească 

tehnologia de tipărire, mărimea şi felul caracterelor, folosirea de caractere 

decorative, folosirea de anteturi, margini, ilustraţii, diferite elemente grafice, 

coperte etc.). redactorul face corectura materialului şi lucrează împreună cu 

graficieni. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri sau alte spaţii 

de acest gen. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatizată şi alte 

instrumente de birou şi de scris. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate cu profil tehnic / 

ştiinţific sau o facultate în domeniu, să puteţi lucra sistematic. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Regizor (de teatru / film) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Regizorul administrează activitatea cu privire 

la producţia de film, program de televiziune sau radio, teatru sau piesă la radio. 

Regizorii sunt clasificaţi în regizori de film, de televiziune, de radio şi de teatru. 

Alţii sunt specializaţi în spectacole de muzical, muzică, dublaj etc. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să selecteze distribuţia pentru 

toate rolurile, să discute rolurile cu actorii, să-i îndrume pe perioada repetiţiilor. 

Activitatea se bazează pe scenarii pregătite în prealabil după opere literare sau 

după alte subiecte, la a căror pregătire participă uneori şi regizorul şi pe care le 

transpune în film sau piese de teatru. 

Regizorul de film este persoana care conduce filmările pentru un film. Regizorul 

de teatru conduce repetiţiile şi spectacolele cu piesele de teatru. Regizorul de 

televiziune sau de radio coordonează filmările şi transmiterea programelor unei 

staţii de televiziune şi radio în aşa fel încât să se încadreze în program, 

coordonează inserarea reclamelor comerciale, transmise la anumite intervale între 

programe şi operează schimbările de program necesare. Regizorul de dublaj 

coordonează dublarea filmelor străine, a serialelor de televiziune, a programelor 

documentare şi a altor programe, folosind actori autohtoni, selectează muzica şi 

efectele de sunet şi coordonează toate componentele dublajului. Anumite activităţi 

de la turnarea de filme, repetiţii la piesele de teatru sau la emisiunile radio şi 

televiziune pot fi făcute şi de asistentul de regie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În funcţie de specificul 

unde îşi desfăşoară munca în calitate de regizor, în teatre, în studiouri de film, în 

aer liber. Munca peste program este frecventă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Scenarii, telefoane şi alte 

echipamente - depinde unde se face filmul, programul radio sau piesa de teatru. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate cu specific de 

regie de film sau alte tipuri; să aveţi imaginaţie artistică, aptitudini creatoare, 

calităţi de organizator, putere de a vă impune respectul în faţa echipei şi să puteţi 

comunica uşor cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Reparator de maşini unelte 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Reparatorul de unelte ajustează o gamă largă 

de maşini de lucru precum şi sisteme de fabricaţie automate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să repare maşini şi unelte 

universale (strunguri, mori, maşini de tăiat, de găurit, de aşchiat etc.), să regleze 

prese şi maşini de forjă, echipament de turnare / injecţie, echipamente de turnare 

sub presiune, de întărire şi alte proceduri de tratament termic, echipamente pentru 

textile, pentru prelucrarea lemnului, maşini pentru prelucrarea sticlei şi 

echipamente folosite în unităţile de producţie pentru materiale de construcţii, 

pentru fabricarea de instalaţii medicale şi farmaceutice, şi linii întregi de fabricaţie 

cu programe flexibile pentru prelucrarea de produse specifice (cum sunt roata 

dinţată, lame turbină, bijuterii artificiale etc.), să regleze unităţi de manufactură 

automată cu program flexibil, unităţi cu sisteme controlate electronic, mecanic, 

hidraulic şi pneumatic, maşini şi echipamente de control numeric, linii de 

asamblare şi de împachetare, maşini de sortat, unităţi de umplere şi finisare în 

liniile de producţie de obiecte medicale, maşini textile sofisticate, unităţi şi linii 

controlate prin computere şi să regleze sisteme automate de producţie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de producţie şi 

în fabrici, unde expunerea la grăsimi, praf şi alte tipuri de murdărie, precum şi 

zgomotul sunt inevitabile alături de condiţiile de vreme schimbătoare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte şi instrumente de meseriaş 

cum sunt cleşti, şurubelniţe, maşini de măsurat, sisteme de programare maşini şi 

echipamente controlate numeric etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu, să aveţi imaginaţie tehnică, acurateţe şi dexteritate manuală. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Responsabil de personal 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui funcţionar de personal este de a 

asigura în modul cel mai eficient şi cel mai efectiv forţa de muncă din întreprindere 

şi de a face muncă administrativă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: - să conceapă şi să asiste 

politica de personal din întreprindere - să planifice dezvoltarea forţei de muncă din 

întreprindere (adică să asigure existenţa unui personal suficient şi bine pregătit 

pentru funcţia deţinută) - să analizeze repartizarea locurilor de muncă în 

întreprindere şi să întocmească fişele de post (sau acest lucru poate fi făcut de o 

societate de specialitate) - să stabilească cerinţele de calificare pentru diferitele 

funcţii şi să evalueze cum au fost ele îndeplinite - să organizeze campanii de 

recrutare şi de publicitate pentru ocuparea de posturi - să verifice şi să evalueze 

abilităţile angajaţilor când sunt angajaţi şi pe perioada deţinerii funcţiei - să se 
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preocupe de respectarea prevederilor legale cu privire la începutul, desfăşurarea şi 

terminarea contractelor de muncă - să ţină dosarele angajaţilor - să întocmească 

planuri de personal - să asigure cursuri de practică şi de recalificare pentru personal 

- să coopereze la elaborarea contractelor colective de muncă, cu conducerea şi cu 

sindicatele - să coopereze cu şefii de servicii sau cu firmele de personal 

specializate - să coopereze cu autorităţile, cu casa de pensii, cu autorităţile care se 

ocupă cu asigurarea persoanelor cu handicap, cu funcţionarii de la camerele de 

muncă etc. – eventual să colaboreze cu psihologii, sociologii şi ergonomii angajaţi 

pe plan intern. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

birouri sau spaţii similare, unde, în general, mediul de lucru nu prezintă probleme. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Acestea includ în primul rând 

tehnologia computerizată şi ustensile uzuale de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii superioare, să aveţi 

specializare în domeniu sau să fi terminat o şcoală post-liceală cu diplomă şi 

cursuri de calificare în domeniul gestionării personalului şi al muncii cu personalul, 

să aveţi abilitatea de a lucra sistematic, de a face estimări corecte şi precise, în 

primul rând cu privire la oameni, să aveţi precizie, să aveţi o conduită şi o ţinută 

cultivată, să aveţi abilitatea de a discuta cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Restaurator (arte aplicate şi artizanat) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Restauratorul de arte aplicate şi de produse 

meşteşugăreşti examinează astfel de lucrări din punct de vedere al tehnicii folosite, 

al materialelor, vopselelor şi determină gradul şi tipul de deteriorare a produsului. 

Această ocupaţie are multe elemente cu cea de restaurator de artă şi aceeaşi 

persoană poate presta ambele tipuri de activitate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să aleagă metoda de 

restaurare, pe baza examinărilor făcute şi să aducă piesa restaurată cât mai aproape 

de starea ei iniţială. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere şi în locurile 

unde sunt amplasate obiectele ce urmează a fi restaurate (castele, palate, biserici 

etc.), uneori în locuri greu accesibile şi la înălţime. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite instrumente manuale, 

pensule, vopsele etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul cu specializare în domeniu 

sau să fi terminat o şcoală post-liceală de artă, să aveţi abilitatea de a lucra cu 

obiecte de artă, să aveţi răbdare, să vă puteţi concentra, să aveţi îndemânare 

manuală. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Restaurator / legător de cărţi 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca constă în legarea, repararea şi 

restaurarea cărţilor, în special a copertelor de carte şi eventual a altor forme din 

arta scrisului. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească substanţele de 

lipit cărţi - să taie hârtia - să lege cărţi pentru clienţii particulari sau pentru cei din 

industrie, să lucreze manual sau semiautomat sau cu maşini automatizate complet - 

să restaureze manual legătura cărţilor - să restaureze decoraţiunile de pe coperte 

prin presare sau manual - să facă coperte din piele sau înlocuitori de piele - să facă 

coperte în stil artistic pentru cărţi, alături de alte produse similare, pe linii de 

fabricaţie automate controlate de computer - să facă jurnale intime, cutii sau lăzi 

decorative - să fixeze, să opereze şi să întreţină maşinile de legătorie. Legătorii de 

cărţi care au experienţă şi calificare pot lucra de asemenea la conservarea de cărţi, 

documente, cutii, materiale scrise cu valoare istorică şi artistică, legate în piele, 

pergament, mătase, velur etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei în ateliere de legătorie sau în tipografii mari precum şi în ateliere mici, unde 

zgomotul, praful şi mirosul de substanţe chimice sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai des folosite sunt cuţite de 

tăiat şi instrumente de gravură, prese pentru legătorie, prese de tăiat, foarfeci, 

substanţe de lipit şi alte unelte de legătorie pentru cărţi precum linii de producţie 

automatizate. Aveţi nevoie de mâini dibace. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? De o pregătire în domeniu, simţ estetic, 

răbdare, acurateţe, abilităţi practice, un simţ estetic bun, vedere bună în special de 

aproape şi un simţ dezvoltat al culorilor. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Restaurator de artă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Restauratorul de artă restaurează picturi, 

statuete şi alte lucrări de artă, care au fost deteriorate sau distruse de-a lungul 

timpului. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să examineze pictura sau alt 

obiect de artă, să estimeze daunele, să selecteze tehnicile de restaurare, materialele, 
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vopselele şi alte tehnici şi metode corespunzătoare de restaurare şi să aducă 

obiectul restaurat la o stare cât mai apropiată de cea iniţială. Poate da sfaturi cu 

privire la conservarea piesei de artă şi cu privire la reparaţiile ce se impun. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În studiouri de artă, unde 

se folosesc substanţe chimice şi vopsele. Unele dintre ele pot fi inflamabile sau 

toxice. Unele activităţi de restaurare se pot desfăşura în aer liber, este necesar să vă 

deplasaţi la muzee, galerii de artă etc. pentru a vă duce la îndeplinirea munca. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Pensule, ustensile şi instrumente 

pentru lucrul manual. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul cu specific în artă sau o 

şcoală post-liceală, să aveţi cunoştinţe temeinice cu privire la metodele şi tehnicile 

artistice, să aveţi cunoştinţe de istorie, să cunoaşteţi arta în general, să aveţi 

răbdare, să vă puteţi concentra pentru perioade lungi de timp şi să aveţi îndemânare 

manuală. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Salvamar / instructor de înot 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Salvamarul are obligaţia să ia parte la 

operaţiuni de salvare la piscină, pe plajă sau în alte locuri similare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: Supravegherea oamenilor care 

fac baie sau care înoată în piscine sau în mare - să asigure sănătatea şi siguranţa 

înotătorilor precum şi a oamenilor care folosesc bărci sau alte ustensile care au fost 

închiriate de pe plajă - să salveze oamenii de la înec - să acorde primul ajutor - să 

umple piscina - să verifice condiţiile de igienă şi puritatea apei în locurile de 

tratament, să verifice sistemul de distribuţie a apei, pompele şi alte echipamente 

tehnologice, să lucreze şi să întreţină aceste echipamente - să verifice temperatura 

apei - să dea lecţii de înot - să dea instrucţiuni cum se pot salva oamenii de la înec - 

eventual să-i supravegheze pe salvamarii începători. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

vecinătatea apei, în apă, unde sunteţi expuşi la soare şi la temperaturi înalte şi 

condiţii de vreme schimbătoare. Munca pe perioadele de sfârşit de săptămână şi pe 

perioada vacanţelor este inevitabilă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se foloseşte echipament pentru 

purificarea şi tratarea apei, sisteme de distribuţie apă, bărci cu motor, binocluri etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare cu profil de 

salvamar, în particular cursuri de profesori de înot (dacă în cursuri sunt incluse 

activităţile de salvamar, lucru care se întâmplă de obicei), să vă placă apa, să aveţi 

abilităţi de înotător foarte bune, să fiţi apt fizic, să aveţi agilitate, să nu fiţi fricos, 

să aveţi reacţie rapidă, să inspiraţi încredere şi să daţi dovadă de auto-disciplină. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Condiţia fizică este o cerinţă importantă pentru această meserie. 

 

 

Salvator în mină 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Lucrătorul salvator din mină este angajat 

pentru a salva muncitorii mineri prinşi în subteran. Scopul lor este de a preveni 

orice alte daune în timpul accidentelor şi al dezastrelor din mină. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să întreprindă operaţiuni de 

salvare a minerilor şi a altor angajaţi din mină prinşi în subteran sau a altor 

persoane angajate în explozii sau în alte situaţii ameninţătoare din subteran. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În subteran sau la 

suprafaţa minelor, unde se lucrează în praf, murdărie, zgomot şi în pericol. Lucrul 

în schimburi este inevitabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Meseria implică folosirea de 

diferite unelte şi echipamente de salvare din subteran. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi urmat calificare la locul de muncă, să 

aveţi abilitate de reacţie rapidă, să fiţi bun organizator, să aveţi condiţie fizică bună 

şi dexteritate manuală. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Meseria vă poate solicita fizic. 

 

 

Săpător 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui săpător este de a excava, a săpa 

şi a face alte munci de acest gen. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă găuri şi şanţuri cu 

sapa, la suprafaţa pământului şi în orice fel de roci, să arunce în aer maluri, să facă 

munci de finisare după ce s-a dinamitat sau s-a excavat roca solidă - să dea găuri în 

rocă cu un ciocan pneumatic în maluri, şanţuri, puţuri şi să le pregătească spre 

dinamitare - să introducă piloni din lemn pentru susţinerea diferitelor structuri -- să 

completeze bare de susţinere în rocile lipsă şi să le ranforseze cu ajutorul lemnului 

- să sape tranşee, puţuri de mină şi să folosească suporţi de material lemnos / 

cherestea şi din piese turnate din oţel în teren nămolos sau teren alunecos sau pe 

nisip zburător. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei pe şantiere de construcţie unde sunt condiţii de vreme schimbătoare, locuri 

greu accesibile şi unde există praf şi zgomot. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În principal se folosesc hârleţe, 

târnăcoape, cazmale, ciocane pneumatice şi unelte de săpat precum şi propriile lor 

braţe şi picioare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Nu se cer prea multe studii pentru această 

meserie în schimb aveţi nevoie de condiţie fizică bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Meseria vă poate solicita fizic. 

 

 

Săpător de  fântâni 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca săpătorului de puţuri este aceea de a 

săpa, modifica sau repara toate tipurile de puţuri. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă reparaţii la puţurile de 

suprafaţă şi cisternele colectoare de apă din izvoare, din structuri gata montate, 

captarea şi drenarea izvoarelor prin ţevi, captarea penetrărilor mari de apă în 

betoane - să facă fundaţii şi să sape puţuri în toate genurile de soluri şi la diverse 

adâncimi, nisip (prin săpare, căptuşire cu cărămidă sau prin coborârea unei 

structuri gata făcute), să izoleze puţurile - să cureţe şi să dezinfecteze puţuri, să 

repare sau să înlocuiască căptuşelile defecte ale puţului, să ranforseze pereţii 

puţului cu structuri cadru, să refacă căptuşeala de cărămizi sau beton a puţului - 

precum şi să facă alte munci asociate reconstrucţiei şi săpării de puţuri şi orice 

operaţii de dinamitare a acestora. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În puţuri sau în clădirile 

aferente acestora. Locul de muncă este dificil şi există pericol de cădere în puţuri. 

Lucraţi în contact cu pământul şi în condiţii de vreme schimbătoare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Exemplu: maşini de găurit, 

ciocane pneumatice, unelte de maistru, echipamente de tractat etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu 

pentru săpător de puţuri, o condiţie fizică bună, dexteritate manuală şi reacţii 

rapide. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Scafandru 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Scafandrul caută persoane sau obiecte sub 

apă, verifică lucrările executate sub apă sau alte obiective mari situate sub apă, 

vapoare scufundate etc. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să execute lucrări tehnice sub 

apă, cum sunt suduri, detonări sub-acvatice, asamblări sau dezasamblări de diferite 

facilităţi. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Sub apă cu expunere la 

frig, presiune hidrostatică, în contact cu diferite creaturi acvatice şi obiecte pe care 

le cercetează. Există un element de risc pentru scafandri iar condiţiile de vreme 

schimbătoare trebuie avute în vedere. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Aparate de oxigen, costume de 

scafandru şi alte echipamente folosite la scufundări. Acolo unde se execută 

anumite lucrări sub apă, aceasta poate însemna folosirea unui echipament de 

sudură etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi legătură cu sporturile nautice, să fiţi un înotător perfect, să aveţi condiţie 

fizică şi dexteritate manuală. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Meseria vă poate solicita fizic. 

 

 

Scenarist 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Scenaristul este specializat în programe 

pentru teatre, film sau televiziune şi care selectează lucrări literare sau alte subiecte 

pentru film, teatru sau aranjamente TV. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să discute cu autorii despre 

utilizarea textului lor, să coopereze cu în elaborarea scenariului. Să coopereze cu 

regizorul, să aibă grijă de nivelul artistic al filmelor sau pieselor de teatru. 

Scenaristul la teatru are o mare influenţă asupra orientării generale din teatru. 

Scenaristul de film selectează filmele pentru festivaluri şi spectacole de film. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În teatre, studiouri de 

film, studiouri de televiziune şi alte locuri similare; munca în aer liber şi peste 

orele de program este inevitabilă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi alte echipamente de 

telecomunicaţii, stilou şi hârtie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate cu profil artistic, 

să aveţi abilităţi creatoare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Scenarist 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Scenaristul scrie scenarii de film, teatru, 

piese radio, programe de televiziune şi alte programe. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Scenariul conţine descrierea personajelor, 

subiectul propriu-zis şi scenele individuale şi, prin folosirea limbajului direct, 

precizează pentru fiecare personaj ce trebuie să spună şi cum trebuie să se 

comporte. Scenaristul uneori transpune o operă literară într-un scenariu, creează 

propriul scenariu sau foloseşte un rezumat pe care apoi îl dezvoltă. Munca lui nu ia 

sfârşit o dată cu terminarea scenariului. După terminarea scenariului, acesta 

cooperează cu regizorul de film, teatru, program radio şi televiziune pentru 

modificări la scenariu conform cerinţelor regizorului. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În propriul birou, în 

studiouri de film, teatru, televiziune, radio. Munca peste orele de program este 

frecventă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ustensile de scris, computere, 

programe de procesare texte. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate şi să aveţi abilităţi 

creatoare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Scenograf de film / proiectant decoruri 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Un designer de film lucrează conform 

scenariului şi indicaţiilor regizorale, propune scene de film şi modul în care să fie 

turnate, propune concepţii artistice într-un film. Acesta trebuie să ţină cont de 

faptul că intenţiile tehnice trebuie să fie aplicabile într-un film. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să supravegheze amenajarea 

decorului conform proiectului său. De obicei să ia parte la crearea de efecte 

speciale un film. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În studiouri de filmare 

sau la locul unde se toarnă scenele din film. Lucrul peste orele de program este 

inevitabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Camere de filmat, diferite 

echipamente pentru obţinerea de efecte speciale, inclusiv computere. Lumini şi 

echipament de sunet. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii superioare, să aveţi 

abilitatea de a crea, imaginaţie spaţială şi simţ estetic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Schelar / montator / constructor de schele 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui schelar este de a ridica, 

dezasambla, adapta diferite tipuri de schele şi alte structuri similare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Schelarul calculează şi selectează numărul de 

bare pentru schele, platforme, scânduri şi alte materiale pentru ridicarea şi fixarea 

anumitor schele - ridică, dezmembrează şi adaptează diferitele tipuri de schele şi 

structuri din oţel în jurul sau în interiorul clădirii, de exemplu atunci când se repară 

hale, platforme, stadioane etc., precum şi bariere de protecţie de tot felul pe 

acoperişuri - asamblează, dezasamblează şi adaptează platforme fixe şi mobile de 

toate felurile - ridică, dezasamblează şi adaptează structuri tubulare la pavilioanele 

din expoziţie, în hale şi turnuri pe bază de proiecte existente şi de calculaţii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară pe 

şantiere de construcţie, în aer liber şi în interiorul clădirilor, se lucrează la înălţime 

uneori şi în locuri greu accesibile în condiţii de vreme schimbătoare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ciocane, chei de piuliţe, cleşti, 

mecanisme de ridicare şi platforme. Un schelar trebuie să aibă abilităţi de a lucra 

cu mâinile. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu cu diplomă, să aveţi abilităţi de lucru manual, condiţie fizică, stabilitate, 

auto-disciplină, abilitate de lucru în echipă, o vedere şi un auz bun. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Munca vă poate solicita fizic. 

 

 

Sculer chirurgical 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui sculer chirurgical este aceea de a 

face dispozitive speciale pentru chirurgie, chirurgie dentală, chirurgie veterinară şi 

pentru alte asemenea scopuri, precum şi să le repare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să ascută, să lustruiască şi să 

polizeze cuţite, scalpele, scalpele de ochi, pensete, forcepsuri, cleme de compresie 

şi cârlige, precum şi alte instrumente chirurgicale cu forme complicate, să 

lustruiască scalpele, foarfeci, forcepsuri, cleme, ferăstraie, cleme de compresie 

precum şi alte instrumente medicale cu forme complicate până ajung să 

strălucească foarte bine, să frece instrumentele chirurgicale cu perii din fibre, 

folosind substanţe abrazive sau pe bază de grăsimi, tratamentul la cald al 

suprafeţelor instrumentelor chirurgicale şi să regleze, să asambleze şi să ajusteze, 

dacă este necesar, pensetele, forcepsurile, foarfecii, clemele de prindere şi de 

desprindere, instrumentele de disecţie şi alte instrumente chirurgicale, să finiseze 

instrumentele chirurgicale de mare precizie pentru intervenţii chirurgicale la ochi, 
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urechi, nas şi gât, să facă toate reparaţiile instrumentelor de chirurgie, chirurgie 

dentară, chirurgie veterinară şi în alte asemenea scopuri, inclusiv să testeze 

funcţionarea instrumentelor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei în unităţi de sculărie, unde lucrul în zgomot, cu grăsimi şi cu alte substanţe 

care murdăresc, este inevitabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumentele şi echipamentul 

folosit uzual sunt: aparate de ascuţit, maşini de polizat, maşini unelte, burghie, pile, 

perii, matriţe şi alte unelte manuale pentru lucrări fine; metalele reprezintă în mod 

curent o parte din materialele folosite. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? De o şcoală profesională în domeniu, de 

dexteritate manuală, de imaginaţie tehnică şi de acurateţe. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Sculptor 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Sculptorul este artistul care creează diferite 

obiecte, figuri sau fenomene sub forma unor obiecte tridimensionale. Sculptorul de 

obicei este liber profesionist dar poate lucra şi ca profesor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să modeleze, să sculpteze, să 

dăltuiască, să fasoneze, să toarne o varietate largă de materiale cum ar fi metale, 

piatră sau argilă şi alte materiale. Acesta expune rezultatul muncii sale artistice în 

expoziţii şi la alte evenimente artistice (spectacole, anumite festivităţi etc.) pe baza 

cărora poate fi invitat să coopereze cu alţi artişti la proiecte, unde i se comandă 

lucrări destinate unui complex artistic mai larg. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere. Mediul de 

lucru necesită spaţiu şi echipament tehnologic. Pe lângă o cameră separată, 

liniştită, menită pentru executarea schiţelor şi a machetelor, sculptorul are nevoie 

de un spaţiu destul de mare pentru a transpune modelul din lut sau ipsos în 

materialele definitive ale sculpturii (piatră, lemn sau bronz etc.). Treptat, turnarea 

în bronz şi, parţial, sculpturile din piatră, s-au separat, în timp ce noile echipamente 

din atelierele sculptorilor moderni permit, de exemplu, sudura, procesarea de 

materiale plastice şi folosirea altor tehnologii. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Toate acestea au o influenţă 

considerabilă asupra utilizării instrumentelor de lucru care include, pe lângă 

ustensilele tradiţionale - dalta, ciocanul, spatula pentru modelare, cuţite pentru 

sculptura în lemn, ipsos şi lut – şi tehnologii şi materiale tipice mai mult pentru un 

atelier de forjă sau sudură. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi talent pentru artele frumoase în primul 

rând, să aveţi o condiţie fizică bună, dexteritate manuală, să cunoaşteţi tehnologiile 
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noi, materialele inovatoare, să cunoaşteţi istoria artelor, istoricul procedurilor 

tehnologice şi folosirea lor, să aveţi simţ al detaliului şi al spaţiului. Aveţi nevoie 

de asemenea de o diplomă de facultate cu specializare în arte frumoase sau ceva 

similar cu specializare în sculptură. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Sculptor în lemn 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui sculptor în lemn este de a 

prelucra şi restaura produse artistice şi istorice făcute din lemn care pot avea uneori 

forme chiar foarte complicate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să rotunjească părţile sculptate 

ale produselor, cum sunt de exemplu picioare de dulapuri sau mese, coloane, 

bobine etc. - să sculpteze piese care nu sunt rotunde, cum sunt picioare şi mâini de 

păpuşi, diferite piedestale, cutii etc., - să prelucreze artistic obiecte de la început 

până la finisare, cum sunt sfeşnice, păpuşi, busturi etc. folosind maşina de tăiat (în 

special cea de rotunjit şi cea de frezat), să lucreze manual (cu rindea şi daltă) sau 

folosind alte tehnologii (intarsii cu alte materiale, lipit, dat cu clei etc.) - să facă 

mostre de detalii decorative pentru mobilă şi mobilier artistic - să facă suprafeţe, să 

sculpteze motive în adâncime şi în relief pe boluri, pe ţevi, pe decoraţiuni din lemn 

pentru suveniruri - să rotunjească şi să polizeze produsele sculptate - să le 

lăcuiască, să le ceruiască şi să le şlefuiască - să repare mobilier vechi - să facă 

sculpturi şi statuete din lemn conform tiparelor istorice - să restaureze şi să 

recondiţioneze sculpturile şi statuetele istorice din lemn - să restaureze şi să 

recondiţioneze interioare şi sculpturi de epocă în lemn (cum sunt comode Rococo, 

mobilier stil din trei piese, uşi istorice etc.). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? De obicei în ateliere de 

sculptură în lemn, în mediul cu praf, rumeguş şi uneori zgomot. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Dălţi, pile, rindele, raşpele, 

şmirghel, ustensile de desen, fierăstraie, maşini de prelucrat lemnul etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să vă placă să lucraţi cu lemn, să aveţi simţ estetic, sensibilitate artistică, 

imaginaţie, abilitate de a crea şi răbdare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Secretară / asistent personal 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui secretar include activităţi 

administrative şi organizatorice pentru un director în administrarea unui 

departament sau al unei companii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să aibă grijă de agenda de 

lucru şi să planifice orarul de lucru al directorului - să aibă grijă de corespondenţă 

atât în limba maternă cât şi în cea străină - să ia stenograme, să proceseze texte, să 

scoată la imprimantă, să încheie minute la întruniri şi să pregătească documentele 

necesare - să organizeze vizitele şi întrunirile personalului la biroul directorului - să 

ţină evidenţe ale sarcinilor şi termenele lor scadente - să îndrume şi alţi lucrători 

din cadrul serviciului de secretariat - să întocmească corespondenţă şi alte 

documente, regulamente, reglementări, statute şi decrete şi să caute informaţii în 

acestea dacă i se solicită - să facă muncă operativă (adică să facă rezervări, să 

cumpere bilete de călătorie, reviste etc.) - să aibă grijă de mediul de lucru din birou 

atât la director cât şi în departamentul secretariat. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birou sau spaţii 

similare, unde mediul de lucru este destul de confortabil; munca însă tinde să 

devină din ce în ce mai amplă, în funcţie de cerinţele directorului, lucru greu de 

controlat. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În primul rând tehnologia 

computerizată, telefon, fax, dictafon şi foto-copiator. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii medii cu diplomă de 

bacalaureat. Mai importante decât studiile, totuşi, sunt calităţile administrative şi 

pregătirea solicitantului - dacă ştie să scrie la maşină, dacă are cunoştinţe de 

computer, dacă foloseşte procesoare de texte, dacă ştie gramatică, sau cum se 

redactează corespondenţa şi care sunt regulile acesteia. Se cere putere de 

concentrare, o memorie bună, răbdare, încredere, punctualitate şi precizie, o ţinută 

şi o conduită elegantă şi abilităţi organizatorice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Sericicultor / crescător viermi de mătase 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui crescător de viermi de mătase 

cuprinde o gamă largă de activităţi legate de creşterea viermilor de mătase, 

obţinerea coconilor, întreţinerea viermilor de mătase şi a duzilor precum şi oferirea 

de coconi spre vânzare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să construiască, să repare şi să 

dezinfecteze camerele unde se cresc viermi de mătase, să asigure frunze de dud 

pentru hrana viermilor de mătase - să aibă grijă de viermii de mătase în timpul 

perioadei de somn - să cureţe locurile unde se administrează hrana - să îngrijească 
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viermii de mătase în timpul formării coconilor - să depoziteze coconii, să aplice 

substanţe contra dăunătorilor - să ofere viermi de mătase spre vânzare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În spaţii special 

amenajate, unde se cresc viermi de mătase şi în aer liber când se culeg frunze de 

dud necesare hranei sau paie şi ierburi necesare în perioada formării coconilor. 

Ocupaţia are caracter sezonier. Se desfăşoară în echipament de lucru. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Camere unde se cresc viermii de 

mătase; lăzi, rafturi, rame, hârtie specială pentru paturi, foi de polietilenă, hârtie 

perforată, coşuri pentru strânsul frunzelor de dud etc.; instrumente de culegere şi 

tăiere frunze de dud; termometre, higrometre, sobă, ustensile de curăţat şi 

dezinfectat. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi urmat un curs de iniţiere în domeniu - de 

preferat să fi terminat o şcoală profesională cu specialitate agricultură. Să aveţi 

auto-disciplină, responsabilitate şi să fiţi politicos cu clienţii în cazul când sunteţi 

implicat în vânzări. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Silvicultor / inginer de ocol silvic 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Silvicultorul administrează pădurea sau o 

parte din pădurea încredinţată acestuia dintr-o anumită zonă geografică. O zonă 

întinsă de păduri poartă denumirea de regiune forestieră iar administratorul acestei 

zone este numit director de ocol silvic. Regiunea forestieră include mai multe 

sectoare forestiere. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să stabilească planul de lucru 

şi să coordoneze alte activităţi economice în sectorul sau regiunea forestieră din 

subordine - să pregătească contracte cu proprietarii de păduri şi firmele care 

efectuează diferite lucrări în pădure - să detecteze şi să raporteze apariţia oricăror 

dăunători de pădure şi să organizeze măsuri de protecţie împotriva acestora - să 

facă recensământul vânatului în păduri şi să ţină înregistrări cu privire la acesta - să 

identifice şi să raporteze daunele cauzate de vânat - să coordoneze activităţile de 

vânătoare sportivă - să administreze colectarea de seminţe din pădure - să selecteze 

copacii din pădure ce urmează a fi tăiaţi - să dea permisiunea şi să transfere lemnul 

de exploatat, să verifice dacă sunt respectate condiţiile şi reglementările cu privire 

la administrarea pădurii (adică creşterea optimă a copacilor, reîmpădurirea, ţinerea 

evidenţelor necesare etc.) - să monitorizeze îndeplinirea planurilor şi respectarea 

contractelor de muncă în pădure - să execute lucrări de protejare a pădurii, să se 

asigure de respectarea cerinţelor cu privire la paza contra incendiilor în pădure, să 

supravegheze respectarea legilor în vigoare, a regulamentelor şi a directivelor în 

domeniu. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În păduri, cu o expunere 

limitată la condiţii de vreme schimbătoare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cele mai uzuale instrumente şi 

echipamente, inclusiv computer, automobil sau alte vehicule, tehnologie de 

măsurare a copacilor, obiecte de birotică şi exprimarea verbală. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau o universitate cu 

specializare în domeniul silviculturii, să aveţi interes pentru natură şi mediul 

înconjurător şi să aveţi aptitudini organizatorice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Smălţuitor 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Smălţuitorul aplică un strat de email pe 

suprafeţele metalice. Acesta este cunoscut şi sub denumirea de emailator. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să cufunde suprafeţele 

metalice în suspensii de email, să le pună pe liniile de smălţuire, să le acopere cu 

email, să le dea cu pudră sau spray cu email într-un câmp electro-statice. Să 

presteze servicii de întreţinere pentru maşinile şi echipamentele folosite în procesul 

de emailare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere sau fabrici. Se 

lucrează în murdărie, cu expunere la substanţe chimice şi la temperaturi înalte. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini, tancuri şi 

echipament de ridicat, cu tehnologie de control şi automatizată, cu pistoale de 

vopsit etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu 

şi să aveţi aptitudini pentru lucrul manual. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Sobar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Sobarul construieşte, modifică, reglează şi 

repară sobe de bucătărie, sobe, şemineuri şi aspersoare de apă caldă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să instaleze, să verifice 

instalaţia şi tirajul; aceştia pot modifica, regla sau repara toate aceste componente. 

De asemenea pot ridica sau reconstrui sobe de patrimoniu din teracotă glazurată. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În general în case 

particulare dar uneori şi în clădiri istorice etc. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ustensile manuale şi echipament 

de artizan, echipamente de măsurat şi trusa normală de zidar. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi dexteritate manuală şi simţ estetic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Sociolog 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Sociologul cercetează cauzele şi tipurile 

comportamentului uman din grupuri şi societăţi. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Munca lui este folosită în sondaje de opinie, la 

determinarea condiţiilor optime de muncă în diferite companii, în învăţământ, 

resurse umane, în publicitate şi în campanii electorale. Cercetările şi studiile cu 

privire la evoluţia grupurilor şi a societăţilor sunt structurate şi corelate pentru a 

identifica tiparele sociale şi inter-relaţiile umane. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În institute de cercetare şi 

universităţi, pe şantiere, în birouri sau în academii. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Biblioteci academice, studii de 

caz, benzi înregistrate, computere şi tehnologie informatizată, cărţi etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o universitate, să abordaţi 

sistematic munca, să aveţi bun simţ şi să daţi dovadă de bună comunicare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Soldat / militar profesionist 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Soldaţii profesionişti sunt membri 

profesionişti din cadrul armatei. Dacă nu sunt soldaţi simpli (cătane), aceştia sunt 

clasificaţi pe grade de armată obţinute (sergent, sergent major, plutonier, plutonier 

major, plutonier adjutant, plutonier adjutant principal, sublocotenent, locotenent, 

căpitan, maior, locotenent colonel, colonel, general etc.) în funcţie de studiile 

urmate. Aceştia sunt de asemenea clasificaţi în conformitate cu funcţia deţinută - 

într-o unitate militară aceştia sunt numiţi pe o anumită funcţie. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Acestea depind de gradul şi funcţia deţinută. 

Există calificări şi meserii militare specifice. Cele mai frecvente obligaţii includ 

operaţiuni de întreţinere a vehiculelor de luptă, a sistemelor de armament, a 

sistemelor şi echipamentului special de securitate, eventual alte tehnologii militare 

- trebuie să comande echipajele şi alte efective de personal de pe vehiculele de 
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luptă, sistemele de arme şi alte echipamente tehnice - să gestioneze materialele şi 

tehnologia pentru respectiva unitate militară - să comande grupe de intervenţie (de 

securitate etc.) - să administreze şi să conducă diferite grupe de lucru (referitoare la 

depozitarea armelor şi muniţiei, combustibililor, echipamentului, hranei, 

substanţelor chimice, echipamentului de comunicaţie, ateliere mobile, parc 

transport, poligon de antrenament, poligon de tragere etc.), inclusiv să urmărească 

aprovizionarea respectivă cu materiale (muniţie, combustibil, echipament, alimente 

etc.) - să asigure operabilitatea echipamentului şi a materialelor pentru operaţiuni 

militare, să asigure buna funcţionare a echipamentului tehnic - să efectueze lucrări 

de birou şi administrative. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În cazarme ale armatei, 

pe poligoane de antrenament, pe poligoane de tragere, în aer liber. Soldaţii lucrează 

în condiţii climaterice diferite uneori foarte grele, în afara orelor obişnuite de 

program, cu deplasări pe perioade lungi, în zgomot şi uneori cu substanţe chimice 

periculoase sau cu gaze de război, traversează cursuri de ape şi sunt supuşi, în 

general, unei solicitări fizice deosebite. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament militar complex şi 

sofisticat, în funcţie de arma de specialitate a soldatului, dar acesta poate lucra şi cu 

mitraliere pe tancuri, pe vehicule de luptă, în artilerie, cu helicoptere etc., în funcţie 

de tehnologia de ultimă oră a rachetelor, ca să nu mai vorbim de aparate de 

comunicaţie, radar şi alte sisteme extrem de complicate. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, o şcoală militară sau o 

universitate cu profil militar sau să aveţi specializare tehnică corespunzătoare, să 

aveţi o condiţie fizică bună, o vedere bună şi un auz bun, rezistenţă fizică şi 

mentală, să fiţi capabil să luaţi decizii rapide, să puteţi să vă exercitaţi autoritatea, 

să puteţi să vă supuneţi disciplinei militare şi să fiţi o persoană de încredere. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Această meserie este solicitantă din punct de vedere fizic şi se solicită un 

minim de condiţii specifice pentru acceptul în această meserie. 

 

 

Soră medicală (de medicină generală, pediatrie, obstetrică) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Sora medicală asistă medicul în tratamentul 

pacienţilor şi are grijă de pacienţi. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: activităţi complexe de îngrijire 

– internarea pacienţilor în clinici şi spitale - înregistrarea de date despre pacienţi şi 

monitorizarea constantă a schimbărilor în starea de sănătate mentală şi fizică - 

participarea activă la vizită alături de medic - pregătirea dispozitivelor şi a 

instrumentelor chirurgicale pentru medici, dezinfectarea şi sterilizarea acestora, 

participarea activă în timpul examinărilor pacienţilor, procedurilor şi a operaţiilor 

(chirurgie - administrarea şi distribuirea de medicamente pacienţilor - colectarea de 
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mostre şi materiale biologice (urină, sânge etc.) - măsurarea şi monitorizarea 

funcţiilor vitale (tensiune, puls etc.) - acordarea primului ajutor către pacienţii cu 

urgenţe - îngrijirea la domiciliu. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În primul rând în unităţi 

medicale cum sunt clinicile şi spitalele. Meseria implică munca în schimburi şi 

venirea în contact cu o serie de substanţe chimice. Meseria poate de asemenea 

solicita fizic. Unele surori medicale lucrează în cadrul comunităţii, făcând vizite la 

domiciliul bolnavilor care au nevoie de îngrijire, în cabinete particulare ale 

doctorilor locali, iar altele, în unele ţări, îşi desfăşoară activitatea în clinici 

ocupaţionale ale companiilor industriale sau în clinici similare din şcoli, colegii şi 

universităţi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Siringi, atele, termometre şi alte 

instrumente de măsurat şi de diagnosticat; instrumente de acordare a primului 

ajutor şi de prelevare mostre sânge, pentru curăţat şi altele pentru alte tipuri de 

examinări; bandaje, substanţe dezinfectante şi detergenţi. Se folosesc propriile 

mâini iar exprimarea verbală este la fel de importantă. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau o şcoală tehnică cu 

specific de surori medicale, să aveţi practică în domeniul medical şi să aveţi o 

atitudine pozitivă faţă de oameni, răbdare, să daţi dovadă de afecţiune, să aveţi 

reacţii şi judecată rapidă, îndemânare şi mai ales condiţie fizică bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Pot fi solicitate anumite standarde de sănătate pentru această meserie. 

 

 

Spălător de geamuri 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Spălătorul de geamuri spală şi curăţă 

suprafeţele de geamuri şi alte suprafeţe din sticlă de la clădiri. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să spele geamurile ferestrelor 

şi alte suprafeţe de sticlă cu apă şi diferite soluţii de curăţare, să le şteargă şi să le 

lustruiască. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În interiorul sau 

exteriorul clădirilor (de exemplu, magazine, birouri, case etc.) unde se lucrează 

adesea la înălţime. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ustensile de curăţat: cârpe, bureţi, 

mopuri, apă, săpun sau alţi detergenţi, scări mobile, şi diferite echipamente de 

ridicare mecanică pentru clădirile înalte şi mari. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi antrenament în domeniu, dexteritate 

manuală, condiţie fizică bună, răbdare şi să puteţi lucra la înălţimi mari în cazul 

clădirilor foarte înalte. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Munca vă poate solicita fizic. 

 

 

Spălător de vase 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Spălătorul de vase spală şi curăţă vesela 

dintr-un bucătărie de restaurant, sau de hotel sau din orice alt loc unde se serveşte 

mâncare. Poate lucra şi la bordul unei nave. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să înlăture resturile din 

farfurii; să spele vasele, tacâmurile, paharele şi vasele de gătit; să înlocuiască 

vesela murdară cu una curată; să cureţe mesele şi bucătăria. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În bucătăriile din 

restaurante şi hoteluri. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Veselă, detergenţi, găleţi, arome 

pentru spălat şi alte echipamente şi materiale de curăţat. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Nu este nevoie de nici un fel de nivel deosebit 

de calificare pentru a fi spălător de vase. Trebuie să lucraţi metodic şi consecvent. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Specialist / consilier / consultant pentru impozite 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Un specialist în impozite este angajat de o 

organizaţie specifică, iar obligaţia acestuia este de a se asigura că obligaţiile cu 

privire la taxe şi impozite din cadrul organizaţiei sunt respectate, cât mai avantajos 

posibil pentru organizaţie, în circumstanţele date. Obligaţiile unui consilier / 

consultant de impozite sunt aceleaşi, dar acesta nu este un angajat direct al 

organizaţiei, ci lucrează mai mult pe bază de contract cu aceasta (sau cu o persoană 

individuală) şi de obicei lucrează pentru una sau mai multe organizaţii (sau 

persoane individuale), acestea fiind clienţii săi. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? În principal obligaţiile includ: să stabilească 

agenda impozitelor în cadrul societăţii - să coordoneze aceste plăţi cu 

departamentul de contabilitate, cel financiar şi cu alte sisteme din companie - să 

calculeze impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată, taxa de drum, taxele de 

accize, precum şi alte feluri de taxe, şi să informeze persoanele responsabile cu 

privire la sumele de plată - să caute posibilităţi şi modalităţi de administrare, 

decontare şi reportare a obligaţiilor care pot duce la scăderea impozitelor - să 

determine sau să propună modalităţi de utilizare a activelor de investiţii precum şi 

închirierea-achiziţionarea avantajoasă din punct de vedere a taxelor pentru 
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societate - să completeze formulare de restituire de fonduri şi să le transmită 

autorităţilor competente în timp util - să se asigure că taxele şi impozitele sunt 

plătite la timp - să răspundă pentru contactul cu autorităţile fiscale şi cu alte oficii 

guvernamentale, să negocieze cu acestea cu privire la orice problemă referitoare la 

rambursarea taxelor şi la plata impozitelor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

birouri şi în săli de conferinţe - un mediu destul de confortabil de lucru. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipamentul cel mai des folosit 

este tehnologia computerizată, ustensile de scris şi hârtie precum şi discuţia liberă. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? De diplomă universitară, de pregătire 

superioară de specialitate, de o diplomă de şcoală post-liceală, preferabil în 

domeniul economic şi de cursuri de pregătire cu privire la taxe şi impozite, precum 

şi cunoaşterea legilor şi normativelor în domeniu. De asemenea se solicită abilităţi 

pentru calcule matematice, precizie, o memorie bună, abilitate de învăţare rapidă, 

abilitate de a lucra cu oamenii, o ţinută şi o conduită cultivate. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Specialist în lucrări la înălţime 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Muncitorul care lucrează la înălţime execută 

diferite lucrări care trebuie să fie făcute la înălţimi mari. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să construiască, să vopsească 

sau să netezească suprafeţele, să cositorească, să sudeze, să cureţe faţadele 

clădirilor etc. la înălţime, în cazul diferitelor structuri (biserici, stâlpi, clădiri înalte, 

pereţi de stâncă etc.), adesea folosind helicopterele. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În diferite clădiri şi 

structuri situate la înălţime mare. Există riscuri. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament de alpinist precum şi 

diverse unelte în funcţie de lucrarea executată. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de specialitate, să aveţi 

abilitatea pentru reacţii rapide, condiţie fizică bună şi dexteritate manuală. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Munca vă poate solicita fizic. 

 

 

Specialist în metode de învăţare 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Specialistul în metode de învăţare efectuează 

muncă de cercetare şi consiliere cu privire la metodele de învăţare şi materialele 

didactice. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă cercetări cu privire la 

programele de învăţământ, la metodele de predare şi la alte practici de învăţământ, 

să dea sfaturi cu privire la eventuale schimbări şi posibile îmbunătăţiri în programa 

de învăţământ; să dea indicaţii cu privire la conţinutul cursurilor şi metodelor de 

materiale ajutătoare folosite în predare şi să dea sfaturi, să planifice şi să 

organizeze introducerea acestora în unităţile de învăţământ. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În principal în birouri sau 

încăperi similare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatizată, telefon, 

fax şi eventual alte echipamente de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate de preferinţă cu 

specializare în domeniul educaţiei; să aveţi aptitudini pentru comunicare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Statistician 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Statisticianul colectează, analizează şi 

interpretează datele cantitative care sunt folosite de autorităţile guvernamentale, de 

oamenii de ştiinţă, de medici şi alţii. Metodele de lucru se bazează pe teoria 

probabilităţii, iar statisticienii contribuie la analiza diferitelor fenomene şi îi ajută 

pe alţii să ia decizii în cunoştinţă de cauză cu privire la acestea. Un statistician 

poate găsi oportunităţi ocupaţionale în managementul economic, statistică, 

contabilitate sau companii de asigurări, poate lucra în institute de cercetare sau ca 

broker de bursă. Mulţi dintre ei totuşi lucrează pentru departamentele 

guvernamentale sau în serviciile publice. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Statisticianul colectează şi analizează date, 

identifică tendinţe, validează sau invalidează anumite concluzii, face studii 

comparative, informări despre politică şi activităţi. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri, într-un mediu 

destul de confortabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Metodologie de examinare şi 

procesare a datelor (cercetări statistice de masă, metode de clasificare, valori medii, 

metode de reprezentare grafică). Tehnologia informatică reprezintă unul din 

principalele instrumente. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii superioare cu specializare 

în matematică sau direct în statistică, sau să fi terminat o facultate de ştiinţe, de 

matematică şi/sau de fizică. Munca este extrem de solicitantă intelectual şi necesită 
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gândire logică avansată, capacitate de gândire abstractă, putere de analiză şi sinteză 

a cunoştinţelor şi abilitatea de a aplica creativ soluţia la o anumită problemă 

particulară. Răbdarea şi precizia sunt lucruri imperative în această meserie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Sticlar / prelucrător de sticlă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Sticlarul face produse folosind sticla suflată, 

solidă, presată şi alte tipuri de sticlă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să dea formă produselor din 

sticlă prin extragerea sticlei topite, prin suflare în forme cu sau fără matrice - prin 

modelare liberă cu mâna - să facă decoraţiuni de Crăciun - să modeleze 

componente din sticlă pentru produse din sticlă complicate, cum sunt urechi, cozi, 

pete şi să asambleze produsele finale - să facă figurine din sticlă prin suflare sau 

din sticlă solidă, folosind vitraliile, lucrând în cooperare cu proiectanţii - să facă cu 

mâna liberă figurine de diferite forme - să facă produse decorative din sticlă cu 

mâna sau cu maşina, să preseze şi să finiseze cu mâna sticla - să îmbine 

componente deasupra focului - să întindă, să contracte, să modeleze şi să ajusteze 

produsul final - să facă produse din sticlă utilizate în tehnologie şi la laborator -

(eprubete, termometre, sisteme de tuburi din sticlă etc.). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În fabrici şi ateliere de 

prelucrare a sticlei, unde temperaturile înalte, praful şi mizeria sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Pipe de suflat, cuptoare, prese, şi 

maşini de suflat şi modelat sticlă, unelte de lucru manuale şi propriile mâini. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu, să aveţi îndemânare, să fiţi apt fizic, să aveţi simţ estetic, percepţie 

spaţială, o vedere bună şi plămâni sănătoşi pentru suflatul sticlei. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Sticlar / şlefuitor de sticlă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui sticlar constă în finisarea sticlei 

prin tăiere şi polizare şi alte finisări ale suprafeţelor produselor din sticlă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Munca presupune tăierea şi polizarea, pe maşini 

de şlefuit, prin folosirea materialelor abrazive, modelarea muchiilor teşite atât ale 

suprafeţelor plate cât şi curbe ale sticlei la o maşină de şlefuit, tăierea manuală, 

honuirea şi polizarea produselor din sticlă, pregătirea separată a materialelor 
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abrazive şi a instrumentelor de muncă necesare, inclusiv reglarea maşinilor de tăiat 

şi şlefuit, polizarea chimică a capetelor sau a pieselor din sticlă, tăierea vazelor, 

coşurilor din sticlă şi alte produse similare, inclusiv elemente de design şi de 

decoraţiuni complexe, cum ar fi bibelouri şi motive decorative. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca este făcută de 

obicei în ateliere de tăiat sticla, unde mediul presupune inevitabil anumite aspecte 

neplăcute - zgomot, praf, expunere la lichide de răcire. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Printre cele mai folosite în acest 

caz sunt cuţite, bancuri de şlefuit, maşini de calibrat, diferite tipuri de discuri de 

tăiat şi alte mecanisme şi echipament specific pentru tăierea sticlei, inclusiv 

instrumente automate, instrumente de gravare şi alte ustensile şi rechizite manuale. 

Este important să aveţi dexteritate manuală. Sticla este materialul principal folosit. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificarea de bază pentru această meserie este 

o şcoală profesională, dexteritate manuală, precizie, concentrare la locul de muncă, 

simţ estetic, răbdare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Această meserie presupune condiţie fizică. 

 

 

Stomatolog  
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Dentistul se ocupă cu îngrijirea şi tratarea 

dinţilor omului. Meseria poate fi făcute atât ca angajat la stat cât şi în cabinete 

particulare sau în centre de sănătate care acordă îngrijiri stomatologice. 

Oportunităţi ocupaţionale sunt şi în centrele care se ocupă de chirurgie maxilo-

facială şi în alte locuri similare. Dentistul îşi poate desfăşura activitatea şi ca 

profesor la facultatea de stomatologie sau în calitate de consultant profesionist în 

companii de asigurări sau ca profesor în şcoli secundare de profil. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să examineze pacienţii, să 

planifice şi să aplice tratamente pentru boli şi leziuni ale dinţilor, să trateze 

cavitatea bucală şi organele aferente. Să stabilească diagnostice pentru diferite 

probleme stomatologice, să aplice tratamentul adecvat. Să folosească tehnologia 

avansată în domeniu şi că coopereze, în caz de complicaţii, cu chirurgii 

stomatologi. Să stabilească modalitatea de tratament, să indice operaţii dentare 

speciale. Să promoveze programe pentru tratamente preventive aplicate atât 

individual, cât şi la nivel de colectivitate. Să acorde o atenţie deosebită formării de 

deprinderi sănătoase de îngrijire a dinţilor la copii. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În cabinete 

stomatologice, în spitale, în clinici, unde mediul de lucru este destul de confortabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Ustensile şi echipamente speciale 

pentru perforat, curăţat, lustruit şi plombat dinţii, pentru a opera în gură, precum şi 

amalgamul şi alte materiale cu care se plombează dinţii. Mai folosesc oglinzi mici 
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şi scaune special proiectate atât pentru dentişti, cât şi pentru pacienţi. Folosesc 

aparate cu raze X pentru radiografii dentare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Pentru a fi calificat pentru această profesie, 

trebuie să fi terminat o facultate de stomatologie sau o şcoală de stomatologie la 

universitatea de medicină. Aveţi nevoie de o pregătire intelectuală temeinică, de 

înţelegere, de perseverenţă, să aveţi ochiul format pentru detaliu, să aveţi precizie, 

siguranţă, să aveţi abilitate de a comunica atât verbal cât şi în scris, să aveţi 

abilitatea de a lucra independent, dar şi în echipă. Un alt factor important este 

coordonarea manuală bună, condiţie fizică adecvată, îndemânare pentru lucrările 

manuale în caz de operaţii individuale şi mai complicate, să ştiţi să diagnosticaţi 

corect, să puteţi lucra cu ustensilele de terapie şi cu echipamentul dentar. Un 

dentist trebuie să fie la curent cu evoluţiile din domeniul său de activitate, trebuie 

să-şi continue studiile permanent, să citească literatura de specialitate şi să ia parte 

la diferite evenimente speciale în domeniu. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Strungar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de strungar de metale este de a 

fabrica piese rotative. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să citească şi să folosească 

schiţele şi alte documente de acest gen şi să stabilească cum se execută munca: 

adică să selecteze viteza, ustensilele şi materialele, uneltele de fixat şi piesele de 

lucru, să regleze dispozitivele maşinii, să prelucreze cu maşina piese de diferite 

forme şi mărimi aducându-le la dimensiunile, acurateţea şi finisajul de suprafaţă 

specificate, să efectueze tăieturi fine, să întreţină şi să mânuiască maşinile unelte. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere şi fabrici cu 

specific tehnologic sau în ateliere mici şi service unde se lucrează în zgomot, cu 

grăsimi şi cu alte substanţe murdare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Strunguri convenţionale şi cu 

control numeric, strunguri-revolver, maşini de alezat şi alte maşini de acest fel, 

uneori şi sisteme de automate de fabricaţie, ustensile manuale pentru munca de 

întreţinere uzuală precum şi propriile mâini. Materialele cu care se lucrează sunt în 

general tot felul de metale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională sau un 

curs de calificare în domeniu, să aveţi imaginaţie spaţială, precizie, imaginaţie 

tehnică, acurateţe şi reacţii rapide. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Sudor 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de operator sudură este aceea de a 

pune cap la cap anumite părţi metalice prin diverse proceduri de sudură. Sudorii 

pot fi specializaţi pe diferite tipuri de sudură. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească suprafeţele de 

sudat, să le niveleze, să fixeze şi să trateze metalele de sudat, să regleze şi să fixeze 

echipamentul de sudură, să verifice rezistenţa sudurii, să asambleze şi să preseze 

piesele de sudat, să taie materialele metalice cu oxigen, plasmă sau laser (manual 

sau cu maşini de tăiat), să sudeze, să finiseze şi să îmbine părţile diferitelor 

construcţii din metal sau aliaje de metal cu sudură cu arc electric sau sudură gaz 

prin diferite procedee, să finiseze părţile sudate, să le cureţe şi să le testeze 

calitatea. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară ca 

parte dintr-o gamă variată de operaţiuni pe şantiere, ateliere, fabrici, uzine electrice 

sau în agricultură sau pe şantiere navale. Expunerea la substanţe chimice, în 

combinaţie cu efecte de praf, zgomot, scântei, diferite tipuri de flamă etc., toate 

trebuie luate în considerare. Sudorii poartă de obicei echipament de protecţie şi 

uneori măşti de oxigen. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? De regulă, echipament de sudură 

(inclusiv cele automate), prese, unelte de mână, (roboţi), tuburi de oxigen sau alte 

gaze şi propriile mâini. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare ca sudor 

sau şcoală profesională şi să fi trecut un test în acest sens, să aveţi abilitate de 

concentrare totală pentru mai multe minute sau timp îndelungat, să aveţi viziune 

tehnică, încredere, o vedere bună şi reacţii rapide. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Sufleor 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Sufleorul şopteşte actorilor în timpul 

spectacolelor replicile pe car aceştia le-au uitat. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să se aşeze, de regulă, între 

public şi actori, ascuns pentru a nu fi văzut de public, să şoptească sau să rostească 

încet actorilor acea parte a replicii pe care au uitat-o. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În teatre. Se lucrează 

numai în perioada spectacolelor. Orele de lucru sunt cele aferente teatrului, fie 

după amiaza, fie seara.  
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Textul piesei. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Nu există cerinţe de educaţie specifice pentru 

o astfel de ocupaţie, deşi este de dorit să aveţi o oarecare pregătire în tehnicile 

teatrale, o voce şi o pronunţie clară. 

Trebuie să puteţi citi rapid, să aveţi o vedere bună şi o memorie excelentă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră.  

 

 

Supraveghetor centrală electrică 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Supraveghetorul de centrală electrică 

operează o anumită secţie din cadrul unei uzine electrice. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să supravegheze operarea 

centralei electrice, să asigure bunul mers al operaţiunilor în centrala electrică. 

Acesta coordonează munca pompierilor, inginerilor şi uneori a operatorilor de 

sisteme auxiliare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se prestează în 

cadrul centralelor electrice. Lucrul în schimburi este ceva uzual. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipamente şi instrumente 

automate de control şi de măsurat. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, să aveţi puterea să 

reacţionaţi rapid şi să aveţi cunoştinţe tehnice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Supraveghetor de secţie (mine şi cariere) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Supraveghetorul de secţie controlează şi 

organizează munca unei anumite secţii date în primire într-o mină sau carieră. 

Poate fi numit şi "căpitan de mină". 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: activităţi de săpare tuneluri şi 

puţuri, de extracţie cărbune şi alte minerale, de transport miner, reparaţia şi 

întreţinerea mijloacelor de muncă. Să supravegheze munca altor muncitori şi să se 

asigure că regulile de protecţie a muncii sunt respectate. Să examineze 

echipamentul şi să inspecteze secţiunile pentru prevenirea pericolelor şi a 

ventilaţiei proaste. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În mine şi la suprafaţa 

lor, în zgomot şi murdărie. Munca se desfăşoară în schimburi. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Panou de control, computer şi 

echipament de control, sisteme de semnalizare, lampa minerului şi alte 

echipamente de siguranţă. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Studii superioare obligatorii, abilitate de 

reacţie rapidă, abilitate de a organiza oamenii şi de a câştiga respectul acestora. 

Trebuie să aveţi cunoştinţe tehnice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Supraveghetor extracţie (în mină) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Supraveghetorul de extracţie este un lucrător 

profesionist care desfăşoară o gamă largă de activităţi de supraveghere în mină 

(măsoară înălţimea, adâncimea şi poziţia rezervelor de cărbune şi a altor zăcăminte 

minerale etc.) sau organizează alţi lucrători să facă acest lucru. Rezultatele sunt 

folosite pentru operaţiuni planificate din mină. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să ţină documentaţie necesară 

despre măsurători (inclusiv despre mine care au fost închise). Să calculeze volumul 

zăcămintelor de cărbune şi alte zăcăminte, să folosească datele, să întocmească 

hărţi ale zonei şi să îndrume alţi muncitori etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri, în mine sau la 

suprafaţa lor, în mediu cu praf şi murdărie. Lucrul în schimburi şi peste orele de 

program este inevitabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computer şi echipament de birou, 

panou de dispecer şi echipament de supraveghere, electronic şi instrumente 

electronice, hărţi etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Studii superioare, abilitate de lucru sistematic 

şi cunoştinţe tehnice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Supraveghetor transporturi 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui supraveghetor de transport este 

de a controla şi monitoriza o anumită secţiune dintr-o operaţiune desfăşurată pe 

calea ferată. Acesta controlează gara (acest lucru implică controlul pasagerilor, a 

biletelor, a rezervărilor de bilete, a anumitor peroane, a serviciului informaţii, a 

biroului de primire-predare bagaje etc.) sau bunurile dintr-o gară. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Organizează, controlează şi verifică muncile din 

secţiunea pe care o are în subordine, verifică activitatea angajaţilor - stabileşte 

structura schimburilor - pune la dispoziţie documente de plată pentru salariile 

subordonaţilor, urmăreşte datele examinărilor medicale periodice ale angajaţilor săi 

etc. - verifică să fie respectate sănătatea şi protecţia angajaţilor şi să existe 

echipament de protecţie adecvat, precum şi alte echipamente de ajutor care sunt 

livrate la o anumită perioadă de timp - supraveghează operatorii de cale ferată, pe 

cei din depozite, rampe, cântare, folosirea eficientă a vehiculelor etc. - evaluează 

defecţiunile în transport, rezolvă plângerile - verifică şi evaluează vânzările şi 

costurile şi măsurile luate pentru a rezolva deficienţele - verifică operaţiunile din 

sistemele computerizate - monitorizează condiţiile de mediu - organizează 

cercetarea de marketing pe piaţa transporturilor - dezvoltă contacte cu companii şi 

clienţi, cu autorităţi din serviciile publice locale, cu asociaţiile interesate şi cu 

organizaţii sociale - negociază contracte, urmăreşte derularea acestora; 

monitorizează şi asigură transportul competitiv - promovează servicii de cale ferată 

şi participă la servicii de ajutor în domeniul căilor ferate. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

gări, în birouri şi în aer liber. Uneori, condiţiile de lucru pot include nivele ridicate 

de zgomot. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fiţi absolventul unui curs complet de 

transport pe calea ferată la o şcoală secundară încheiat cu certificat de absolvire sau 

la o universitate. Aveţi nevoie de personalitate, autoritate, concentrare, abilitate de 

reacţie rapidă, precizie şi auto-disciplină. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Şef de gară 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Şeful de gară organizează activităţile din 

incinta gării. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să coordoneze activităţile 

tuturor sectoarelor, să organizeze schimburile pentru toate funcţiile, să conducă 

echipajele de tren, să ţină legătura cu directorii de departamente din gară, să 

rezolve problemele ivite, să ia decizii atunci când funcţionarea în bune condiţii sau 

securitatea sunt în pericol. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În localurile din gară, 

unde se lucrează în zgomot. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi echipament de 

birou. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau facultatea, să lucraţi 

sistematic, să aveţi abilitate de a vă organiza şi de a vă exercita autoritatea, să fiţi 

corect şi să aveţi cunoştinţe de computer. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Şef echipă de triaj 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Şeful de echipă de triaj coordonează 

activitatea locomotivelor de triaj, decuplarea şi cuplarea trenurilor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să administreze activitatea 

privitoare la manevrarea şi cuplarea vagoanelor şi a platformelor, atunci când la 

unele trenuri se ataşează la trenuri speciale. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În gări de cale ferată sau 

în şantiere de vagoane unde mediul de lucru este zgomotos. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Telefoane mobile. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, să aveţi abilitatea de a 

organiza munca şi să aveţi aptitudini pentru calcule aritmetice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Şlefuitor de metale 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui şlefuitor de metale constă în 

şlefuirea metalelor folosind maşinile de şlefuit metale. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ reglarea şi supravegherea 

maşinii de şlefuit metale, şlefuirea suprafeţelor şi a diferitelor forme, exemplu: 

pivoţi, piuliţe, nituri, conuri, găuri, bile, fire şi roţi dinţate, ascuţirea cuţitelor, 

instrumentelor, inelelor, burghielor, tarozilor, a frezelor sferice, fixarea / scoaterea 

alezajelor pe concasoare şi ascuţirea maşinăriei, şlefuirea fierăstrăului, finisarea 

lucrărilor care au componente de mare precizie prin lepuire, honuire, supra-finisare 

şi debavurare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În general munca se 

desfăşoară în ateliere metalurgice de prelucrare a metalelor sau în uzinele mici şi în 

unităţile de service, unde mediul de lucru va include în mod firesc anumite aspecte 

neplăcute cum ar fi zgomotul şi praful. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Printre cel mai des folosite 

ustensile şi echipamente sunt maşina de rectificat, maşina de şlefuit suprafeţe plate 

şi alte maşini de polizat, inclusiv maşini de tocilărie cu control numeric, aparate de 
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măsurare, dispozitive de separare, anumite scule şi instrumente manuale. În primul 

rând aveţi nevoie de dexteritate manuală. Materialele cu care se lucrează în general 

sunt metalele. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificarea de bază pentru această meserie este 

aceea de muncitor calificat cu imaginaţie tehnică, condiţie fizică generală şi reacţie 

rapidă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Această muncă presupune efort fizic mai ales pentru cei care nu pot sta în 

acelaşi loc mai mult timp. 

 

 

Şofer de autovehicule 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca şoferului de autovehicule constă în 

conducerea şi întreţinerea autovehiculului dat în folosinţă; acesta poate fi un 

autoturism pentru pasageri, o dubiţă, un camion, un autobuz, un taxi, o ambulanţă 

(pentru prim ajutor), un tractor etc. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să conducă autovehiculul dat 

în folosinţă - să întreţină zilnic maşina şi să verifice dacă siguranţa transportului 

este asigurată - să facă reparaţii curente la autovehicul - să aranjeze pentru 

reparaţiile complexe ca autovehiculul să fie dus la un garaj specializat - în caz de 

încărcături, să asiste la încărcarea şi la descărcarea lui, având grijă de marfa 

transportată, inclusiv, dacă este necesar, de pregătirea documentelor pentru clienţi - 

în cazul autovehiculelor care operează cu regim special să aibă grijă de remorcă - 

în caz de transport de pasageri (autobuze) să vândă bilete către pasageri la tarifele 

în vigoare - să ţină evidenţa cu privire la autovehicul, călătoriile efectuate, 

consumul de combustibil şi pasagerii sau mărfurile transportate (dacă i se cere 

acest lucru). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În interiorul 

autovehiculelor sau în exteriorul lor, oriunde se deplasează acestea. În timpul 

reparaţiilor, încărcării sau descărcării, munca se desfăşoară şi în afara orelor de 

program, sunt posibile deplasări lungi, lucrul cu grăsimi şi medii în general 

murdare, contactul cu pasageri ciudaţi (pentru şoferii de autobuze), medii de lucru 

cu mult praf, eventual lucrul cu substanţe explozive sau substanţe chimice volatile 

(pentru şoferii de tir, auto-cisterne, tractoare). 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Maşina dată spre folosinţă pentru 

a fi condusă, unelte uzuale de întreţinere şi reparaţii autovehicule şi propriile mâini 

şi picioare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi permis de conducere pentru categoria 

corespunzătoare autovehiculului dat în folosinţă. Pentru unele tipuri de 

autovehicule se cer cursuri auxiliare şi examinări suplimentare. Să aveţi reacţii 
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rapide, abilitate de concentrare, cunoştinţe tehnice, disciplină, încredere, să fiţi 

capabil să găsiţi drumul folosind o hartă şi să aveţi auz şi văz bun. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tâmplar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tâmplarul are sarcina de a produce, repara şi 

întreţine construcţii din lemn precum şi părţile lor componente. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să măsoare, să proiecteze, să 

marcheze dimensiunile pe lemn, să taie lungimi şi să modeleze părţi individuale 

pentru construcţii din lemn - să asambleze diferitele tipuri de produse de tâmplărie 

cum sunt astereala, acoperitori prefabricate, mese, bănci, uşi, şipcuială, construcţii 

complicate cum sunt spirale la biserici etc., - să asambleze construcţiile din lemn 

pentru suportul clădirilor - să întreţină şi să repare construcţii din lemn şi să 

restaureze lemnul. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere şi direct pe 

şantierele de construcţie. Se lucrează la înălţimi mari şi uneori în locuri greu 

accesibile, în praf şi în zgomot. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Fierăstrău circular, cu cadru şi cu 

lanţ, maşini de prelucrare lemn cum sunt maşini de şlefuit şi de făţuit, mandrine, 

securi, ciocane, nivele şi unelte de tâmplărie şi propriile mâini şi picioare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională în 

domeniu, să aveţi dexteritate manuală, agilitate fizică şi condiţie fizică, să aveţi 

viziune spaţială, abilitate de lucru în echipă, o bună privire şi un auz perfect. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tâmplar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tâmplarul /asamblatorul din construcţii 

execută rame din lemn şi alte părţi din lemn ale clădirilor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să fixeze ferestre şi uşi în 

tocurile lor executate din lemn, să facă scări şi balustrade, să fixeze dulapuri de 

lemn şi rafturi în nişe etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Pe şantierele de 

construcţie sau în interiorul caselor locuite sau în ateliere. Se lucrează în praf, cu 

murdărie şi uneori trebuie să lucraţi la înălţime şi în condiţii de vreme 

schimbătoare. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte manuale de meşteşugar, 

inclusiv fierăstrău, ciocan, pilă, rindea, daltă, şurubelniţă, şuruburi şi alte unelte 

manuale electrice. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu 

şi să aveţi aptitudini pentru lucrările manuale. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tâmplar / dogar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Sarcina unui tâmplar de lăzi / dogar este 

aceea de a face, de a repara şi de a îmbina containere, în special lăzi şi butoaie. 

Dogarul se ocupă în special de butoaie şi mai este numit şi reparator de butoaie. 

Tâmplarul de lăzi mai este cunoscut şi sub denumirea de fabricant de lăzi, reperator 

de lăzi etc. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să prelucreze cheresteaua din 

lemn de esenţă tare şi din lemn de conifere, să folosească panouri şi scânduri de 

lemn pentru a produce butoaie şi cutii – să taie şi să asambleze butoaie, căzi, lăzi – 

să facă întărituri de metal pentru lăzi şi cercuri de metal pentru butoaie – să 

producă ambalaje conform desenelor tehnice, destinate transportului de produse 

grele sau de dimensiuni mari (în special maşini grele, cum sunt strungurile, presele 

etc.), pentru care este necesar ca ambalajul să fie construit în jurul lor – să repare 

lăzile şi întăriturile lor metalice. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de dogărie, în 

întreprinderi de producţie, unde în general se lucrează în zgomot şi în mediu cu 

mult praf. Munca se desfăşoară întotdeauna stând în picioare.  

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Maşini pentru lucrat lemnul, cum 

sunt strunguri, maşini de frezat, fierăstraie electrice, mecanisme electrice de tăiere 

precum şi alte instrumente. Uneltele manuale pentru lucrat lemnul cum sunt 

ciocane de lemn, fierăstraie, metru pentru lemn sunt de asemenea folosite. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi condiţie fizică bună, viziune spaţială, capacitatea de a vă organiza munca, 

răbdare şi precizie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tâmplar de mobilă 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tâmplarul de mobilă execută, repară şi 

restaurează piese antice sau reproduceri antice de mobilier, sau face proiecte 

originale la comandă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să execute, să repare sau să 

restaureze piese de mobilier antice specifice, sau să reproducă asemenea piese, să 

facă mobilier modern după proiecte individuale; poate executa şi panouri 

decorative pentru pereţi sau tavane, scări, intrări, balustrade, ferestre, rechizite de 

scenă etc. Să întreţină maşinile şi echipamentul folosit în procesul de producţie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere. Se lucrează în 

praf, zgomot şi mizerie şi cu expunere la substanţe chimice (folosite pentru 

tratarea, fixarea şi conservarea lemnului). Tâmplarii de mobilă pot lucra pe cont 

propriu sau cu alţii într-un atelier mai mic sau în fabrici şi ateliere mari, ca angajaţi 

ai altcuiva. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

precum şi unelte manuale pentru lucrări de fineţe. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu, concentrare, 

aptitudini practice, aptitudini creatoare şi simţ estetic dezvoltat. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tâmplar de mobilă şi dulapuri 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de tâmplar de mobilă este aceea de a 

fabrica şi a repara mobilier şi produse similare predominant din lemn. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile funcţiei: să selecteze şi să pregătească 

materialul de lucru, să întindă şi să însemne părţile care trebuie lucrate - să 

prelucreze toate tipurile de lemn sau înlocuitorii de lemn sau materiale plastice, să 

taie, să măsoare, să preseze, să găurească toate tipurile de lemn care pot fi 

prelucrate pe maşini - să presteze munci manuale de tăiere, măsurare, găurire sau 

îmbinare folosind unelte manuale sau electrice - să finiseze suprafeţele produselor 

prin băiţuire, vopsire, aplicare de lacuri, vopsele, emailuri, folosind spray sau 

pensule - să asambleze şi să dezasambleze părţile lipite ale produselor şi 

construcţiilor - să repare şi să reconstituie toate tipurile de îmbinări - să ajusteze, să 

întreţină şi să facă reparaţii minore la maşinile de prelucrat lemnul. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În fabrici de lemn sau 

ateliere mici de tâmplărie, unde adesea se lucrează în praf şi zgomot. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Maşini de prelucrat lemnul, 

maşini de perforat, de sablat, rindele, fierăstraie, pile, spatule etc., precum şi 

propriile mâini. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu, să aveţi dexteritate manuală, simţ estetic, viziune spaţială, inventivitate şi 

creativitate. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tapiţer 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tapiţerul artistic face tapiţerie artistică, atât 

pentru mobila contemporană cât şi pentru cea veche. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să folosească materiale pentru 

tapiţerie, (cum sunt pielea, pluşul şi brocartul). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de tapiţerie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte de lucru manuale şi 

diverse dispozitive. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu, concentrare, 

aptitudini practice, aptitudini creatoare şi simţ estetic dezvoltat. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tapiţer / decorator 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui tapiţer şi a unui decorator este de 

a tapiţa mobilierul şi alte articole precum şi muncă de decorator. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Să taie mecanic şi manual materialele de tapiţerie 

- să pregătească şi să lucreze materialele pentru umplutură şi să le adapteze, să lege 

şi să fixeze arcurile din mobilă - să uşureze materialul de umplutură şi să-l coasă - 

să coasă tapiţeria cu maşina sau cu mâna - să pună tapiţeria pregătită pe mobilă - să 

facă decoraţiuni profesionale din materiale şi să decoreze lucrurile pe baza unor 

documentaţii sau schiţe făcute de el - să adapteze interioare, încăperi oficiale şi 

expoziţii - să adapteze scene - să repare tapiţerie şi să restaureze mobilier - să 

tapiţeze, de asemenea, vehicule. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere speciale de 

tapiţerie; unele locuri de muncă pot fi zgomotoase, pot avea praf iar la obiectele de 

tapiţerie se ajunge uneori mai greu. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai frecvent folosite 

instrumente sunt maşini de cusut şi tăiat, dispozitive speciale de cusut tapiţerie, 

unelte indispensabile operate manual şi instrumente de măsurare şi şabloane de 
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desen. Meseria presupune îndemânare. Materialul de lucru include materiale 

textile, piele şi înlocuitori de piele. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Absolvirea unei şcoli de profil, o privire bună, 

precizie, simţ estetic, imaginaţie în spaţiu, capacitatea de a lucra cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Această muncă vă poate solicita fizic. 

 

 

Tăbăcar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui tăbăcar este de a prelucra pieile 

de orice fel (piei de vacă, de cal, de viţel, de porc, de capră, de oaie etc.) prin 

metode fizice sau chimice precum şi mecanice. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Să pregătească diferite soluţii chimice şi băi 

pentru prelucrarea pieilor (soluţii de tăbăcire, băi de vopsire) - să sorteze pielea 

pentru prelucrarea ce urmează - înmoaie şi macerează pielea să o trateze cu un strat 

de sulfit de calciu - să tăbăcească pielea cu crom sau grăsime şi să controleze 

procesul de tăbăcire, să modifice şi să regleze concentraţia băii - să ungă, să 

stoarcă, să vopsească pielea - să taie, să despice şi să cureţe de păr pielea - să 

controleze de la distanţă procesul tehnologic şi cel de tăbăcire. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

ateliere şi fabrici unde puteţi fi expus la efectele diferitelor substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini pentru 

îndepărtarea bucăţilor de carne şi păr de pe piele, de stors, de despicat, vopsit şi 

călcat, echipament cu aer cald, uscătoare, tambure, dispozitive acţionate manual şi 

alte instrumente pentru prelucrarea pieilor. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să fiţi îndemânatic şi să aveţi abilitatea de a reacţiona rapid. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnician / asistent în laborator de chimie 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca include o gamă largă de operaţiuni de 

laborator. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească şi să dilueze 

soluţii, să evalueze concentraţia soluţiei şi alte proprietăţi (cum sunt punctul de 

fierbere, punctul de îngheţ, punctul de topire etc.), precum şi alte calităţi ale 

substanţei (cum sunt felul cum conduce căldura sau cum se dilată când este 

încălzită, cât de stabile sunt dimensiunile ei, care este calitatea suprafeţei, 
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rezistenţa la temperaturi înalte, valoarea calorică, proprietăţile electrice, puterea de 

aderare, duritatea, elasticitatea, proprietăţi fotochimice etc.). Tehnicienii de 

laborator fac muncă analitică prin diverse tehnici, testează rezistenţa şi duritatea 

unui material, elasticitatea şi concentraţia culorii şi adezivilor, testează materialele 

fotografice, identifică substanţele necunoscute şi le analizează. Efectuează, de 

asemenea, eşantionare în scopul cercetării sănătăţii şi protecţiei mediului şi al 

protecţiei muncii. Fac muncă de laborator în cadrul proiectelor de cercetare şi 

dezvoltare, inclusiv în elaborarea de materiale şi substanţe noi; evaluează 

rezultatele de laborator şi folosesc uneori analize matematice (deviaţii standard 

etc.) cu scopul de a dezvolta noi tehnici. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

laboratoare chimice, unde expunerea la substanţe chimice este adesea inevitabilă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai des folosite sunt 

aparaturile chimice, sisteme de măsurat, microscoape, maşini, echipamente şi 

unităţi de producţie din domeniul chimic, echipament de calcul. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Aveţi nevoie de studii medii sau superioare (de 

la nivel de tehnician calificat până la studii superioare de specialitate), de abilitatea 

de a vă concentra în timpul muncii depuse, de reacţii rapide, auto-disciplină şi 

curăţenie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnician / asistent laborator fotografic 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria implică developarea fotografiilor 

făcute de amatori, a portretelor, a fotografiilor de ziar sau a celor făcute în industrie 

sau în alte domenii de activitate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească developarea, 

substanţele de fixare, baia de procesare a culorilor de pe film, să facă copii, să 

pregătească copiile sau măririle şi micşorările de fotografii, să fixeze substanţele pe 

fotografii, să le usuce cu echipament de uscare manual sau automatizat, să lucreze 

cu instrumente de proiecţie şi copiere, să retuşeze fotografiile, negativele şi afişele, 

să împacheteze, să transporte sau să întocmească rapoarte pentru arhivarea 

acestora. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară de 

obicei în laboratoare fotografice. Veţi lucru cu substanţe chimice în aceste 

laboratoare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai des folosite sunt maşini 

semiautomate şi automate de developare, de proiecţie, de procesare a fotografiilor, 

copiatoare, uscătoare, unităţi de calibrare, tăiere etc. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificare în domeniu sau un curs de 

calificare, să fiţi capabili să lucraţi cu acurateţe şi ordonat. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnician / asistent veterinar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnicianul veterinar asistă veterinarii în 

cursul unor activităţi veterinare complexe. Acesta prestează munci mai puţin 

complexe din punct de vedere veterinar, în mod independent, fără a fi 

supravegheat. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să examineze starea de 

sănătate a animalelor domestice mici (câini, pisici, porci de Guineea etc.) sau pe 

cea a animalelor mari (cai, vaci, porci) şi să le diagnosticheze anumite boli, sau să-l 

asiste pe medicul veterinar în timpul examinării lor – să-l asiste pe medicul 

veterinar în timpul operaţiilor chirurgicale efectuate pe acestea şi să ajute la fixarea 

oaselor, punerea de atele, să efectueze proceduri medicale minore - să vaccineze 

animalele împotriva diferitelor boli - să supravegheze fertilizarea animalelor - să 

ajute la fătat în cazul animalelor mari (vaci, iepe etc.) - să dea sfaturi cu privire la 

creşterea animalelor - să presteze activităţi care să asigure funcţionarea în bune 

condiţii a unui cabinet veterinar (administraţie, comanda medicamentelor şi a altor 

materiale medicale, a instrumentelor şi echipamentului medical etc.). Dacă 

tehnicianul veterinar (respectiv asistentul) lucrează în mediul rural, se va ocupa în 

special de şeptel şi de animalele din crescătorii. În mediul urban însă, acesta are 

grijă doar de animalele de casă şi de companie. Un asistent veterinar poate avea în 

îngrijire şi animale exotice, cum sunt cele din grădinile zoologice. Activităţile 

acestor tehnicieni veterinari includ: - să pregătească mediul pentru fiecare specie 

individuală - să ajute în prepararea hranei şi a lichidelor - să cureţe cuştile 

animalelor, curţile şi padocurile, să asigure distribuirea medicamentelor - să 

supravegheze siguranţa animalelor - să monitorizeze starea de sănătate a 

animalelor şi să semnaleze orice simptome de eventuale boli - să aibă grijă de 

animalele bolnave, să le administreze medicamente şi să le aplice tratamente - să 

insemineze animalele - să monitorizeze starea de sănătate şi dezvoltarea puilor de 

animale nou-născuţi şi să le ofere o îngrijire specială - să presteze munci 

administrative în legătură cu animalele. În asemenea circumstanţe, meseria poate 

să se rezume la denumirea de "îngrijitor de grădină zoologică". 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În cabinete veterinare, în 

grajduri, în ferme care cresc animale, eventual în cuşti şi alte spaţii din grădina 

zoologică. Cel care prestează munca trebuie să cunoască faptul că se lucrează în 

murdărie şi părul de animale este inevitabil, lucru care poate produce neplăceri 
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persoanelor cu alergii. Să se ţină cont şi de pericolul de atacuri din partea anumitor 

specii de animale. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite instrumente cum sunt 

siringi, foarfeci, instrumente de laborator, bandaje, medicamente, detergenţi. În 

grădina zoologică, această meserie implică şi folosirea de exemplu a 

instrumentelor automatizate de hrănire, de curăţare a animalelor şi de îndepărtare a 

excrementelor. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală veterinară, să vă placă 

animalele, să fiţi priceput la munci manuale, să aveţi reacţii şi judecată rapidă şi să 

aveţi condiţie fizică bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnician / tehnolog în construcţii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui tehnician / tehnolog în 

construcţii constă în pregătirea planurilor şi proiectelor pentru clădirea ce urmează 

a fi construită, sau în pregătirea unor secţiuni de planuri şi proiecte, fie pentru 

obţinerea autorizaţiei de la sistematizare, fie pentru îndeplinirea procedurilor de 

obţinere a autorizaţiei de construcţie. Denumirea de tehnician sau tehnolog indică 

diferite niveluri de responsabilitate şi calificare profesională. Există o gamă largă 

de tipuri diferite de tehnicieni în construcţii şi în industria de construcţii civile. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Astfel de tehnicieni sunt de obicei specializaţi, de 

exemplu, pe inginerie de structură, în construcţii de drumuri, construcţii de poduri, 

construcţii pentru gestionarea apei, de structuri de rezistenţă la clădiri, tehnicieni 

de echipament tehnic pentru clădiri şi aşa mai departe. 

Pe lângă elaborarea planurilor de construcţie, aceştia mai pot lua parte şi la 

pregătirea planurilor de proiect pentru procesul de construcţie în sine. Elaborează şi 

bugetul pentru proiectul de construcţie sau o parte din acesta. Pe perioada realizării 

proiectului, tehnicienii pot supraveghea munca în numele proprietarului 

proiectului, în măsura în care acest lucru este stipulat în acordurile contractuale. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În majoritatea timpului în 

birouri, sau pe şantier, dar pot lucra şi în aer liber pe perioada vizitelor la şantier, în 

funcţie de specializarea fiecărui tehnician în parte. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatică este 

folosită cel mai adesea în acest gen de proiectare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat studii universitare la o facultate 

de construcţii civile sau o facultate similară, sau să fi terminat liceul în domeniul 

respectiv sau o şcoală post-liceală cu profil în construcţii civile. 

Meseria este solicitantă din punct de vedere intelectual. Necesită cunoştinţe tehnice 

temeinice, imaginaţie bidimensională şi tridimensională şi creativitate tehnică. 
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Aveţi nevoie de precizie, să daţi dovadă că sunteţi o persoană responsabilă şi 

independentă. Munca este solicitantă şi din punct de vedere al îndemânării pentru 

muncile manuale. Munca de management şi coordonare executată de un tehnician 

necesită un comportament direct şi calităţi de organizator şi bune relaţii 

interpersonale. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnician control aer în interiorul minei 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnicianul responsabil cu controlul aerului 

din interiorul minei îndeplineşte sarcini legate de evacuarea gazelor periculoase şi 

de ventilarea aerului din mină. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să întreţină temperaturi 

optime, să măsoare concentraţiile de gaze din mine, să stabilească ce este de făcut 

pentru a se asigura evacuarea gazelor şi ventilarea aerului în mină; să verifice de 

asemenea cum se execută aceste lucrări. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În subteran sau în mine 

de suprafaţă, unde se lucrează în praf, zgomot şi mediu murdar, precum şi în 

schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi alte echipamente de 

birou, instrumente de măsură şi de analiză. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, să puteţi lucra sistematic 

şi să aveţi cunoştinţe tehnice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnician control pulberi 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnicianul care controlează cantitatea de 

pulberi este muncitorul care detectează prezenţa şi măsoară nivelul zgomotului, al 

pulberilor şi al diferitelor substanţe toxice din mine şi stabileşte metodele de 

reducere a acestora. Altă titulatură a acestei meserii este aceea de Persoană care 

prelevă eşantioane de pulberi, dacă meseria se referă în special la monitorizarea şi 

prelevarea de eşantioane. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să monitorizeze nivelul de 

dispersie al pulberilor în aer şi să verifice respectarea standardelor de protecţie a 

muncii şi de sănătate, precum şi purtarea echipamentului de protecţie. Să dea 
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avertismente şi să aplice amenzi atunci când constată existenţa unor condiţii 

periculoase sau nesănătoase. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În subteran sau în mine 

de suprafaţă. Se lucrează în mult praf şi zgomot, precum şi în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Aparate de monitorizare, fişe de 

înregistrare, precum şi echipament de protecţie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate, să lucraţi sistematic 

şi să aveţi înclinaţii tehnice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnician controlul calităţii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnicianul de control al calităţii este un 

muncitor care, prin folosirea diferitelor metode (cum sunt unde ultrasonice, raze X 

etc.) verifică defectele din interiorul unui produs, al unui produs semifinit, a unor 

componente şi materiale. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să evalueze rezultatele 

măsurătorilor, să emită certificate, să investigheze motivele defectelor găsite şi să 

sugereze măsuri. Participă în activităţi de cercetare menite să identifice 

proprietăţile materialelor şi consecinţa folosirii lor în condiţii de maxim stres. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În special în laboratoare 

de testare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumente obişnuite de măsură 

şi echipament computerizat. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificare de bază pentru această meserie, să fi 

terminat liceul, abilitate de a lucra sistematic şi simţ tehnic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnician de întreţinere 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui tehnician constă în întreţinerea 

stării de operare a sistemelor de fabricaţie. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să identifice necesităţile uzinei 

şi ale maşinilor, precum şi caracteristicile lor în raport cu procesarea şi cerinţele de 

operare, să selecteze tipurile tehnologice corespunzătoare, dacă este necesar chiar 

să specifice tipurile de maşini, să planifice întreţinerea şi procedurile de reparaţie 

precum şi controlul acestora, să asigure funcţionarea corespunzătoare şi în mod 
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economic a uzinei şi a maşinilor, fie prin aportul tehnicianului fie prin folosirea de 

subcontractori specializaţi / centre de service sau direct prin producători (adică în 

reparaţiile din timpul perioadei de garanţie). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

fabrici, atât în birouri cât şi la locul unde sunt instalate aparaturile. Există probleme 

cum sunt expunerea la zgomot şi praf; uneori este nevoie de lucrul în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite echipamente de măsurare 

şi diagnosticare, instrumente mecanice şi electrice, computere şi exprimarea 

verbală. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate cu profil de inginerie 

(electric sau mecanic), fie o altă universitate sau facultate, să aveţi imaginaţie 

tehnică, judecată rapidă, abilităţi de organizator, abilităţi să negociaţi şi să 

improvizaţi, posibilitatea de a vă exprima corect şi abilitatea de a învăţa. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnician de lumini 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnicianul de lumini operează cu diferite 

echipamente şi sisteme de iluminat precum şi cu sisteme de iluminat pe perioada 

filmărilor sau a spectacolelor de teatru. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să instaleze şi să manipuleze 

sistemele de iluminat pe perioada filmărilor sau spectacolelor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În teatre, în studiouri de 

filmat sau în alte locaţii. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite lămpi şi surse de 

iluminat, sisteme electronice şi computerizate pentru controlul şi reglării luminii. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi calificare la locul de muncă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnician dentar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnicianul dentar prestează munci de 

reparare a danturii şi de înlocuire a ei. El este de obicei angajat de către medicul 

stomatolog, de chirurgul stomatolog şi de ortodontist. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să execute şi să repare coroane 

dentare, punţi şi danturi din diferite materiale (plastic, răşini, ceramică, metale 

inclusiv aurul), să le modeleze cu mâinile şi cu unelte fine şi maşini de modelat, să 
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le finiseze cu maşinile de finisat (să le polizeze, să le frezeze, să le găurească), să le 

toarne cu ajutorul echipamentului special - să execute instrumente şi dispozitive 

terapeutice - să presteze lucrări speciale pentru chirurgii plastici - să facă forme şi 

mulaje necesare din ghips de Paris, cretă şi modele din sârmă - să preia amprente 

ale dinţilor şi radiografii făcute de medicul stomatolog, de asistenţii lui sau de 

tehnicienii de radiografie, să inspecteze şi să examineze aceste date - să ţină 

evidenţa produselor prelucrate sau reparate - să menţină contactul pe cale 

administrativă cu clinicile dentare. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În primul rând în 

laboratoare dentare, unde contactul cu substanţe chimice şi surse de încălzire sunt 

posibile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? De exemplu instrumente de luat 

mulaje, arzătoare de gaz, cuptoare, maşini de şlefuit, de perforat, pile etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau un curs de specializare 

în domeniul tehnician dentar; să aveţi abilitate, viziune spaţială şi precizie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnician echipamente pentru transfer de date 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnicianul de echipament de transfer de 

date este lucrătorul care instalează, întreţine şi repară echipamente cum sunt 

faxurile şi telexurile. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să instaleze, să pună în 

funcţiune şi să repare echipamentul de transfer de date pe distanţe lungi, cum sunt 

telexul şi faxul etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere unde în 

general sunt puţine elemente neplăcute. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte de meşteşugar uzuale, 

instrumente de măsură şi alte accesorii. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi cunoştinţe tehnice, abilitate de a vă concentra şi dexteritate manuală. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnician efecte sonore 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnicianul de efecte sonore creează 

zgomote şi efecte de sunet pentru filme şi pentru alte programe, în conformitate cu 
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scenariul şi cu intenţiile regizorului de film, teatru sau programe radio şi 

televiziune. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să producă sunete artificiale, 

să le sincronizeze cu spectacolul, să creeze impresia de acţiune sau evenimente în 

special la emisiunile radio şi televiziune. Poate folosi sunete înregistrate sau poate 

crea aceste sunete cu ajutorul aparatelor electronice. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În studiouri de film, de 

televiziune, de radio sau în aer liber. Munca peste orele de program este frecventă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite tipuri de echipamente 

audio şi electronice. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi un auz fin şi abilitatea de a vă concentra. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnician geomecanic (în mină) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnicianul geomecanic (în mină) este 

muncitorul care ia parte la stabilirea activităţilor de extracţie, ţinând seama de 

necesitatea protecţiei împotriva cutremurelor sau a altor fenomene geomecanice de 

acest fel. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să propună măsuri preventive 

şi activităţi de protecţie împotriva fenomenelor naturale şi să verifice respectarea 

acestora. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În mine subterane şi de 

suprafaţă. Mediul de lucru cu praf, poluat şi în zgomot precum şi lucrul în 

schimburi, toate sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi alte echipamente de 

birou, echipamente de măsură. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, sau o facultate, să lucraţi 

sistematic şi să aveţi aptitudini tehnice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnician instalaţii şi reparaţii în telecomunicaţii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnicianul de instalaţii şi reparaţii în 

telecomunicaţii instalează, conectează şi repară centrale telefonice şi echipamente 

şi staţii de telecomunicaţii şi alte echipamente similare. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să repare staţiile de transmisie 

şi de amplificare şi alimentarea lor cu electricitate, schimbătoarele de linie şi alte 

aparaturi de transmisie. Să verifice şi să regleze nivelul de semnal. Să facă alte 

interconectări pentru a asigura transmiterea semnalului. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Într-un mediu în care nu 

sunt condiţii nefavorabile de lucru. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumente manuale specifice 

meseriei, aparate de măsură şi alte instrumente speciale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să daţi dovadă de concentrare, îndemânare, şi să aveţi interes pentru tehnologie în 

general. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnician instrumente de bord pentru avioane 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnicianul de instrumente de bord pentru 

avioane instalează, întreţine şi repară instrumentele de zbor şi electrice aflate la 

bordul avioanelor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să instaleze, să regleze, să 

testeze, să întreţină şi să repare instrumentele şi aparatura de control de la bordul 

avioanelor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În aeroport şi în hangare 

unde se lucrează în murdărie şi zgomot. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumente de măsură şi unelte 

manuale de meşteşugar. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu, să aveţi dexteritate manuală şi cunoştinţe tehnice temeinice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnician ortoped / producător proteze 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnicianul ortoped este persoana care 

prelucrează protezele (pentru membrele amputate şi pentru îndreptări ortopedice - 

cum sunt corectarea diformităţilor şi ajutor în deplasare - proteze pentru coloana 

vertebrală) precum şi alte proteze în acest sens. O altă denumire pentru această 

meserie este aceea de tehnician ortoped. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să facă proteze din lemn, 

metal, material plastic, piele şi materiale naturale prin folosirea maşinilor, frezelor, 

mandrinelor, aparatelor de sudură şi cu ajutorul tehnicilor de asamblare şi alte 

tehnici. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În medii care nu ridică 

probleme deosebite. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

diferite ustensile manuale, preparate şi aditivi. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu 

şi să aveţi îndemânare manuală. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnician radio şi televiziune 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnicianul de radio şi televiziune instalează 

şi repară transmiţătoarele de radio şi de televiziune precum şi echipamentul aferent. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să instaleze, să pună în 

funcţiune şi să repare transmiţătoarele de radio şi televiziune, centrele de control 

televiziune cu circuit închis şi alte echipamente de comunicaţie radio şi de 

televiziune din clădiri. Acesta verifică şi reglează funcţionarea aparaturilor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere unde în 

general sunt puţine elemente neplăcute. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Unelte de meşteşugar uzuale, 

instrumente de măsură şi alte accesorii. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi cunoştinţe tehnice, abilitate de a vă concentra şi dexteritate manuală. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnician siguranţa traficului aerian 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnicianul responsabil cu siguranţa 

traficului aerian îndeplineşte sarcini tehnice cu privire la proiectarea, instalarea, 

operarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de control al traficului aerian şi de 

navigaţie aeriană. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să ofere ajutor tehnic la 

proiectarea şi instalarea sistemelor specifice de navigaţie aeriană şi de urmărire şi 

detectare a avioanelor; să ajute la supervizarea tehnică a construcţiei, instalării şi 
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punerii în funcţiune a sistemului şi echipamentului de navigaţie aeriană cu baza la 

sol, să ajute la întreţinerea şi reparaţia acestuia, să asigure respectarea standardelor 

şi a recomandărilor; să modifice echipamentul existent de navigaţie aeriană de la 

sol pentru a-l adapta noilor proceduri de control al traficului aerian. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În general în birourile de 

pe aeroporturi sau în încăperi similare şi la bordul navelor aeriene. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament de control al 

traficului aerian, tehnologie informatizată, telefon, fax şi eventual alt echipament 

de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate de preferinţă cu 

specializare în tehnologia traficului aerian sau ceva similar, să fi absolvit un curs 

pentru operator maşini trafic aerian; să aveţi îndemânare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnician telecomunicaţii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnicianul de telecomunicaţii lucrează, 

verifică, asamblează, controlează şi repară echipamentul şi liniile de 

telecomunicaţii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să asambleze, să controleze 

funcţionarea echipamentului şi a cablurilor de telecomunicaţii şi să execute lucrări 

de reparaţii la toate acestea. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În medii de lucru care nu 

ridică probleme, deşi o parte din muncă se desfăşoară în aer liber. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia computerizată şi alte 

echipamente de birou şi echipamente de măsură. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul cu diplomă de 

bacalaureat, să abordaţi o manieră de lucru sistematică şi să aveţi cunoştinţe de 

tehnologie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnician tipograf 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnicianul responsabil cu imprimarea / 

tipărirea este persoana care coordonează, controlează şi evaluează calitatea 

produselor imprimate / tipărite (reviste, fluturaşi, calendare, agende etc.). 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să întocmească planuri pentru 

producţia de tipărire, să monitorizeze îndeplinirea planului şi eficienţa producţiei 

de tipărire. Să determine procedeele tehnologice pentru fiecare stadiu în parte, care 

constă în procesarea de materiale reproduse, tipărirea şi tratamentele de finisare. Să 

pregătească documentaţia tehnică, să asigure materiile prime, energia şi ustensilele 

de lucru. Să răspundă de funcţionarea maşinilor şi dispozitivelor de tipărit, să 

asigure repararea lor prin comandă de piese de schimb când este necesar. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri şi în tipografii. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat cel puţin liceul, să aveţi 

specializare în tipografie şi să ştiţi să lucraţi cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnician transmisiuni radio şi televiziune 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnicianul de transmisiuni de radio şi de 

televiziune supraveghează şi verifică echipamentele de transmisie prin radio şi 

televiziune. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să coordoneze şi să controleze 

funcţionarea şi repararea echipamentelor de la staţiile de amplificare, de la 

centralele radio şi alte echipamente de emisie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În medii de lucru care nu 

ridică probleme deosebite. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tehnologia informatizată şi alte 

echipamente şi tehnologii de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul cu diplomă de 

bacalaureat, să abordaţi munca sistematică, să aveţi aptitudini pentru munca 

manuală şi cunoştinţe de tehnologie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnician transport rutier 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnicianul responsabil cu transportul rutier 

se ocupă de buna funcţionare a serviciilor destinate pasagerilor şi traficului rutier 

de mărfuri. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să supravegheze munca 

şoferilor, să monitorizeze serviciile de transport. Evaluează folosirea vehiculelor 
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individuale şi starea lor fizică. Întreţine şi repară autovehicule - asigură condiţii 

tehnice optime pentru vehicule fie prin trimiterea lor la reparaţii la angajaţii 

subordonaţi sau prin comenzi către ateliere de reparaţii. Pregăteşte documentaţia 

pentru orarul de transport. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri şi în ateliere, 

unde se lucrează în murdărie şi zgomot. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi alte echipamente de 

comunicaţie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat cel puţin liceul cu orientare 

tehnică şi să ştiţi cum să lucraţi cu oamenii. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnolog (industria sticlei şi ceramicii) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnologul din industria sticlei şi ceramicii 

determină şi specifică aspectele tehnologice din procesele de producţie. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să stabilească procedurile 

tehnologice pentru producţia de sticlă, porţelan şi produse ceramice - să stabilească 

organizarea, procedura şi condiţiile tehnice de producţie - să stabilească necesarul 

de achiziţii de echipament de producţie şi operaţional, de maşini, instrumente şi 

agenţi pentru procesele respective de producţie - să întocmească liste cu tipurile şi 

cantitatea de materiale, să facă controlul calităţii - să supravegheze producţia. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri, uneori în 

fabrici de sticlă şi ceramică, unde se lucrează în contact cu substanţe chimice, în 

praf şi uneori în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi echipament de 

birou, exprimarea verbală, uneori tehnologie de măsură şi de control. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau o facultate cu 

specializare în prelucrarea sticlei, ceramicii sau în industria chimică, să aveţi 

cunoştinţe tehnice, imaginaţie, aptitudini de organizator şi precizie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnolog (industria tutunului) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnologul din industria tutunului este 

persoana care monitorizează calitatea, procesarea, manipularea şi fermentarea 

tutunului, producţia de ţigări, ţigări de foi şi alte produse din tutun. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să urmărească întregul proces 

tehnologic de prelucrare a tutunului, începând de la cultivarea acestuia şi până la 

obţinerea de produse finite din tutun - să lucreze la documentaţia tehnologică 

pentru activităţi agronomice pe perioada plantării, creşterii, recoltării şi uscării 

tutunului, să estimeze calitatea frunzelor de tutun, să proceseze şi să producă ţigări 

şi alte produse din tutun - să opereze cu maşinile de prelucrat tutunul - să 

controleze respectarea tehnologiei respectivă - să organizeze diferite operaţiuni de 

prelucrare a tutunului. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În locuri deschise şi 

închise, în centre de colectare frunze de tutun, ateliere şi hale de lucru unde există 

zgomot şi praf, concentraţii scăzute de amoniu şi alcool metilic. Se folosesc 

echipamente speciale de protecţie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Maşini şi echipamente de tăiat, 

uscat, curăţat de praf frunzele de tutun, maşini pentru prelucrarea ţigărilor şi 

împachetarea lor, aparate de control şi de măsurat pentru reglarea temperaturii şi 

umidităţii, vehicule de transport şi materiale auxiliare - diferite tipuri de adezivi, 

hârtie pentru ţigări, cerneală tipografică etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate, sau să aveţi diplomă 

de licenţă în "tehnologia tutunului şi a produselor din tutun" sau ceva similar. Să 

aveţi cunoştinţe de planificare, calităţi de organizator, cunoştinţe tehnice, să puteţi 

lucra în echipă, să fiţi un bun întreprinzător, să aveţi un simţ al pipăitului şi un 

miros dezvoltat, lucru extrem de important. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Unele substanţe folosite în industria tutunului pot produce reacţii alergice 

şi probleme la plămâni. 

 

 

Tehnolog (inginerie mecanică) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnologul din ingineria mecanică stabileşte 

şi precizează tehnologiile din procesele de producţie. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să determine procedurile 

tehnologice pentru producţia componentelor de maşini individuale şi totale - să 

determine condiţiile, procedeele şi tehnica de producţie - să determine cerinţele de 

achiziţie de echipament de producţie şi operaţional, de maşini, instrumente şi 

agenţi pentru procesele respective de producţie - să întocmească liste cu tipurile şi 

cantităţile de materiale, să facă controlul calităţii - să determine schimbări 

tehnologice - să coopereze cu alte persoane în găsirea schiţei optime cu privire la 

aspectele tehnologice de producţie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri, uneori în 

uzine, unde se lucrează în zgomot şi praf. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi echipament de 

birou, exprimarea verbală, uneori tehnologie de măsură şi de control. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau o facultate în 

domeniul inginerie mecanică, inginerie tehnică, să aveţi imaginaţie, aptitudini de 

organizator şi precizie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnolog chimist 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnologul din industria chimică stabileşte şi 

precizează aspectele tehnologice ale proceselor de producţie din industria chimică. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să stabilească proceduri 

tehnologice pentru diferite tipuri de produse chimice - să stabilească organizarea, 

procedura şi condiţiile tehnice de producţie - să stabilească cerinţele pentru 

achiziţia de echipament şi maşini folosite în producţie şi în operare - să 

întocmească o listă cu cantitatea şi tipul de materiale, să monitorizeze calitatea 

acestora - să supravegheze procesul de producţie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri şi în uzine 

chimice, unde se lucrează în contact cu substanţe chimice şi uneori în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi echipament de 

birou, exprimarea verbală, aparate de măsură şi control. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau o facultate cu 

specializare în chimie, să aveţi cunoştinţe tehnice, imaginaţie, calităţi de 

organizator şi precizie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnolog industria alimentară 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnologul din industria alimentară 

stabileşte şi precizează aspectele tehnologice ale procesului de producţie. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să stabilească procedurile 

tehnologice pentru producerea de diferite produse alimentare - să determine 

organizarea, procedura şi condiţiile tehnice de producţie - să determine cerinţele de 

achiziţie de echipament şi maşini folosite în producţie şi sectorul operativ - să 

întocmească liste cu cantităţi şi tipuri de materii prime, să monitorizeze calitatea 

lor - să supravegheze producţia. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri şi fabrici de 

produse alimentare unde se lucrează în contact cu grăsimi, la temperaturi înalte, în 

vapori, miros de substanţe chimice şi adesea în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi echipament de 

birou, exprimarea verbală, aparate de măsurat şi de control. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau o facultate cu 

specializare în industria alimentară sau chimică, să aveţi cunoştinţe tehnice, 

imaginaţie, calităţi de organizator şi precizie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnolog industria lemnului 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnologul din industria lemnului stabileşte 

şi precizează aspectele tehnologice din procesul de producţie din cadrul acestei 

industrii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să determine procedurile 

tehnologice pentru producţia de componente individuale, produse complete sau 

pentru alte produse - să stabilească organizarea, procedura şi condiţiile tehnice de 

producţie - să stabilească cerinţele de achiziţie pentru echipamente de producţie şi 

operaţionale, maşini, instrumente şi agenţi pentru procesele de producţie respective 

- să întocmească o listă cu cantitatea şi tipul de materiale, control de calitate - să 

găsească planul de proiect optim, în cooperare cu producătorii, ţinând seama de 

aspectele tehnologice ale producţiei etc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri, uneori în 

fabrici de prelucrare a lemnului sau în fabrici de mobilă, unde se lucrează în 

zgomot şi praf.  

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi echipament de 

birou, exprimarea verbală, uneori aparate de măsurat şi tehnologie de control. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau o facultate cu 

specializare în industria lemnului, să aveţi cunoştinţe tehnice, imaginaţie, calităţi 

de organizator şi precizie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnolog organizarea muncii (industria lemnului şi mobilei) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Un astfel de funcţionar stabileşte resursele 

necesare pentru diferite proceduri de lucru în ceea ce priveşte timpul şi numărul de 
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lucrători, pentru stabilirea celei mai eficiente metode de producţie. Elaborează 

norme pentru planificarea sarcinilor individuale, şi le repartizează muncitorilor. 

Funcţionarul responsabil cu "tehnologia muncii" este un termen general folosit 

atunci când este vorba de analiza muncii de producţie, în timp de funcţionarul 

responsabil cu "organizarea şi metodele " este cel care studiază munca în domeniul 

comercial şi munca de birou. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să analizeze procedee de lucru 

individual din producţie şi alte activităţi desfăşurate de echipe de muncitori 

calificaţi, să facă studii de caz - să studieze normele existente pentru consumul de 

muncă, timpul şi numărul de muncitori pentru fiecare sarcină şi proces în parte - să 

analizeze îndeplinirea normelor - să calculeze şi să proceseze normele noi pentru 

consumul de muncă, timpul şi numărul de muncitori - să stabilească proceduri noi 

mai eficace de lucru care duc la creşterea productivităţii muncii, a organizării 

muncii - să elaboreze norme pentru consumul de lucru, timpul şi numărul de 

lucrători - să coopereze cu tehnologii, planificatorii de ateliere, cu dispecerii de 

producţie, cu maiştrii şi directorii de producţie. Să găsească de soluţii pentru 

problemele existente şi să facă recomandări pentru eventuale schimbări. Să 

estimeze costurile proiectelor noi. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri, fabrici şi 

diferite ateliere, unde se lucrează în praf şi zgomot. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În general computere (pentru 

analiza datelor), cronometru sau ceas şi echipament uzual de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională în 

domeniu sau o facultate cu specializare în industria lemnului sau cel puţin să aveţi 

studii economice, să aveţi abilitatea de a evalua şi a planifica performanţe de lucru, 

abilitatea de a lucra metodic, aptitudini pentru calcule matematice şi precizie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnolog organizarea muncii (industria sticlei şi ceramicii) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Responsabilul cu tehnologia / organizarea 

muncii şi metode stabileşte resursele necesare pentru diferite proceduri de lucru în 

termeni de timp şi număr de lucrători, pentru stabilirea celor mai eficiente metode 

de producţie. Elaborează norme pentru planificarea sarcinilor individuale şi le 

repartizează muncitorilor. Responsabilul cu "tehnologia muncii" este un termen 

general folosit atunci când este vorba analiza muncii de producţie, în timp de 

responsabilul cu "organizarea şi metodele " este cel care studiază munca domeniul 

comercial şi munca de birou. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să analizeze proceduri de 

lucru individual din producţie şi alte activităţi desfăşurate de echipe de muncitori 



 437 

calificaţi, să facă studii de caz - să studieze normele existente pentru consumul de 

muncă, timpul şi numărul de muncitori necesari pentru fiecare sarcină şi proces în 

parte - să analizeze îndeplinirea normelor - să calculeze şi să proceseze normele 

noi pentru consumul de muncă, timpul şi numărul de muncitori - să stabilească 

proceduri noi mai eficace de lucru care duc la creşterea productivităţii muncii, a 

organizării muncii - să elaboreze norme pentru consumul de lucru, timpul şi 

numărul de lucrători - să coopereze cu tehnologii, planificatorii de ateliere, cu 

dispecerii de producţie şi cu maiştrii şi directorii de producţie. Să găsească soluţii 

pentru problemele existente şi să facă recomandări pentru eventuale schimbări. Să 

estimeze costurile proiectelor noi. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri, fabrici şi 

diferite ateliere, unde se lucrează în praf şi în contact cu substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În general computere (pentru 

analizarea de date), cronometru sau ceas şi echipament uzual de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de specialitate în 

domeniu sau o facultate cu specializare în industria lemnului sau cel puţin să aveţi 

studii economice, să aveţi capacitatea de a evalua şi a planifica performanţe de 

lucru, capacitatea de a lucra metodic, aptitudini pentru calcule matematice şi 

precizie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnolog organizarea muncii (industria textilă) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Funcţionarul care se ocupă cu tehnologia 

muncii / organizarea şi metodele de lucru stabileşte resursele necesare pentru 

diferitele procedee de lucru sub aspectul timpului şi al numărului de muncitori 

necesari pentru stabilirea celor mai eficiente metode de producţie. Stabileşte 

normele de lucru pentru sarcinile fiecărui individ şi le distribuie pe fiecare 

muncitor în parte. Funcţionar cu "tehnologia muncii" este termenul generic folosit 

atunci când ocupaţia se referă la analiza producţiei, în timp de funcţionarii "de 

organizare şi metode de lucru" sunt cei care studiază munca operativă şi de birou şi 

pe lucrătorii acestora. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să analizeze procedurile 

individuale de lucru, de obicei în cadrul producţiei sau în alte activităţi ale 

muncitorilor calificaţi, să facă studii de timp şi mişcare - să studieze normele 

existente sub aspectul consumului de muncă, al duratei şi numărului de muncitori 

necesari pentru fiecare sarcină şi proces individual - să analizeze îndeplinirea 

normelor - să calculeze şi să proceseze normele noi sub aspectul consumului de 

muncă, al duratei şi numărului de muncitori - să stabilească proceduri de lucru mai 

eficace care să ducă la creşterea productivităţii muncii - să emită seturi de norme 
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cu privire la consumul de muncă, timp şi număr de muncitori - să coopereze cu 

tehnologii, planificatorii de atelier, cu dispecerii de producţie, cu maiştrii şi cu 

directorii de producţie. Să caute soluţii pentru problemele existente şi să facă 

recomandări de schimbare. Să estimeze costul noilor proiecte. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri, fabrici şi 

diferite ateliere unde se lucrează în praf şi în contact cu substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În general computere (care 

analizează date), cronometru sau ceas, şi echipament uzual de birou. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională în 

domeniu, liceul sau o facultate cu specializare în inginerie mecanică industrială sau 

cel puţin să aveţi studii economice, să aveţi abilitatea de a evalua performanţele de 

muncă, abilitatea de a lucra metodic, înclinaţii spre calcule matematice şi precizie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnolog organizarea muncii (inginerie mecanică) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Funcţionarul care se ocupă cu tehnologia 

muncii / organizarea şi metodele de lucru stabileşte resursele necesare pentru 

diferitele procedee de lucru în funcţie de timpul necesar şi numărul de muncitori 

pentru stabilirea celor mai eficiente metode de producţie. Stabileşte normele de 

lucru pentru sarcinile fiecărui individ şi le distribuie pe fiecare muncitor în parte. 

Funcţionar de "tehnologia muncii" este termenul generic folosit pentru analiza 

producţiei, în timp ce funcţionarii "de organizare şi metode de lucru" sunt cei care 

studiază munca operativă şi de birou şi pe lucrătorii acestora. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să analizeze procedura 

individuală de lucru, de obicei în cadrul producţiei sau în alte activităţi ale 

muncitorilor calificaţi, să facă studii - să studieze normele existente sub aspectul 

consumului de muncă, al duratei şi numărului de muncitori pentru fiecare sarcină şi 

proces individual - să analizeze îndeplinirea normelor - să calculeze şi să proceseze 

noile sub aspectul consumului de muncă, al duratei şi numărului de muncitori - să 

stabilească proceduri de lucru mai eficace care pot duce la creşterea productivităţii 

muncii - să emită seturi de norme pentru consumul de muncă, timp şi număr de 

muncitori - să coopereze cu tehnologii, planificatorii de atelier, cu dispecerii de 

producţie, cu maiştrii şi cu directorii de producţie. Să caute soluţii la problemele 

existente şi să facă recomandări de schimbare. Să estimeze costul noilor proiecte. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri, fabrici şi 

diferite ateliere unde se lucrează în praf şi în contact cu substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În principal computere (care 

analizează date), cronometru sau ceas şi echipament uzual de birou. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională în 

domeniu, liceul sau o facultate cu specializare în inginerie mecanică industrială sau 

cel puţin să aveţi studii economice, să aveţi abilitatea de a evalua performanţele de 

muncă, abilitatea de a lucra metodic, înclinaţii spre calcule matematice şi precizie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnolog producţie (aparatură electronică) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnologul de producţie (aparatură 

electronică) stabileşte procedurile tehnologice în producţia diferitelor aparate 

electronice - în special în producţia de aparate electronice cu vacuum şi 

semiconductori electronici (tranzistori, microcircuite, cipuri etc.). 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să administreze întreaga 

pregătire tehnologică pentru produse complexe. Să specifice procedurile de 

fabricaţie, să definească cerinţele pentru maşinile operative. Să determine tipul şi 

cantitatea de materiale necesare pentru producţie. 

Tehnologul stabileşte procedurile tehnologice din producţia de unităţi electronice 

(circuite integrate, tranzistori, cipuri), de componente (amplificatoare, senzori, 

unităţi automatizate), precum şi producţia de piese finite. Gestionează producţia de 

mecanisme de reglare pentru diferite procese tehnologice (de exemplu, centre şi 

panouri de control electronic) sau pentru transmiţători de televiziune şi radio, 

radare, telefoane mobile sau dispozitive de control prin satelit. 

Lucrează şi la controlul de calitate al aparaturii electronice. Cooperează cu 

producătorii la dezvoltarea soluţiilor şi procedeelor tehnologice optime. Aplică 

metode noi de tehnologie şi aplică rezultatele cercetărilor din domeniul 

electronicii. 

Poate ocupa şi o funcţie de conducere. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri sau încăperi 

similare, în săli de lucru, în fabrici. În atelierele unde se produc elemente şi 

componente electronice mediul de lucru este curat, chiar steril, lucrându-se în 

echipament special. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Documentaţie tehnică şi 

tehnologie computerizată. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi studii superioare în domeniul 

electronicii sau microelectronicii, să aveţi o şcoală tehnică post liceală în domeniu 

(cu specializare în curent de joasă tensiune, electronică sau dispozitive de 

comunicaţie). 

Să aveţi cunoştinţe tehnice, imaginaţie, concentrare, precizie, ochi format pentru 

detalii, răbdare. Dacă ocupaţi o funcţie de conducere se cer calităţi de organizator 

şi pentru lucrul în echipă. 
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Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tehnolog textilist 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tehnologul textilist stabileşte şi precizează 

tehnologiile din procesele de producţie. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să stabilească procedurile 

tehnologice pentru producţia de materiale textile, îmbrăcăminte şi haine (de obicei 

producţia este axată pe materiale textile, îmbrăcăminte sau haine gata croite şi 

cusute) - să determine condiţiile, procedeele şi tehnica de producţie - să determine 

cerinţele de achiziţie de echipament de producţie şi operaţional, de maşini, 

instrumente şi agenţi pentru procesele respective de producţie - să întocmească 

liste cu tipurile şi cantităţile de materiale, să facă controlul calităţii - să determine 

schimbări tehnologice - să coopereze cu creatorul de haine în găsirea schiţei optime 

din punctul de vedere al aspectului tehnologic de producţie - să supravegheze 

producţia. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În birouri sau direct în 

fabrici de textile şi de îmbrăcăminte. Se lucrează în zgomot şi uneori cu substanţe 

chimice şi în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Computere şi echipament de 

birou, exprimarea verbală, uneori tehnologie de măsură şi de control. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul sau o facultate în 

domeniul textil, industrie uşoară sau pielărie, să aveţi imaginaţie, aptitudini de 

organizator şi precizie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Textier 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Textierul este persoana care compune 

versurile care sunt puse pe muzică de compozitor. Acesta scrie versuri pentru 

anumiţi cântăreţi sau scrie versuri de cântece, în general. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: dacă textierul cunoaşte 

cântăreţul pentru care compune cuvintele, acesta va şti ce stil să abordeze; în cazul 

în care nu-l cunoaşte acesta scrie la libera inspiraţie; dacă persoana care 

interpretează muzica doreşte să schimbe versurile, textierul va opera această 

schimbare. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Textierul lucrează de 

obicei acasă, singur. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Hârtie, pix şi inspiraţia proprie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să aveţi talent şi imaginaţie. Este bine să fi 

studiat muzica, să fiţi în stare să cântaţi la un instrument muzical. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tinichigiu 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tinichigiul face produse din foi de tablă. Ca 

o regulă, acesta este specializat fie în industria constructoare de maşini fie în 

industria de construcţii. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: Să taie după tipare măsuri şi 

forme pe foaia de tablă - să lucreze cu foaia de tablă, fie prin folosirea maşinilor fie 

cu ajutorul ustensilelor manuale, cum sunt foarfeci de tablă, baroase, role de îndoit, 

să îmbine componentele prin sudare, nituire sau sudură electric - să lucreze pe 

maşini specializate sau pe linii de producţie pentru prelucrarea foliilor de metal - să 

producă componente din tablă plane sau de anumite forme cum sunt tuburi de 

ventilaţie, coturi, pâlnii şi piese auxiliare, containere din tablă sau capace - să 

asambleze sistemele de aer condiţionat complete şi să le testeze - să producă solzi 

pentru acoperiş din cupru, aluminiu sau tablă galvanizată, părţi metalice pentru 

ferestre, uşi, să producă şi să asambleze streşini, ţevi de scurgere şi burlane (numai 

în cazul tinichigiului din construcţii) - să conducă vehicule pentru transportul 

componentelor din tablă. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

ateliere precum şi pe clădiri, unde zgomotul este inevitabil; în cazul muncii 

desfăşurate pe şantiere, sunt inevitabile praful şi obiectele greu accesibile precum 

şi condiţii de vreme schimbătoare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se folosesc cuţite, pliatoare, 

baroase, ciocane, echipamente de măsurat, de sudură, ciocane de lipit şi alte 

ustensile manuale pentru lucrul cu foaia de tablă. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu, dexteritate fizică şi aptitudini pentru lucrul tehnic, viziune spaţială, 

acurateţe şi condiţie fizică bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Tinichigiu în construcţii 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de tinichigiu în construcţii constă în 

prelucrarea, fixarea, repararea şi înlocuirea părţilor componente din foi de tablă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să prelucreze, să fixeze şi să 

repare părţi din foi de tablă şi produse din foi din oţel galvanizat, cupru, aluminiu 

şi alte metale, să taie foile de tablă la dimensiunile specificate în schiţe, să îndoaie 

tabla, să o ranforseze, să o găurească, să o asambleze, să o răsucească şi să o 

sudeze cu alte părţi componente într-un ansamblu - să prelucreze elementele de 

construcţie, cum sunt cârlige, streşini, jgheaburi etc. mânere, uşi, să repare vasele 

din tablă, să fixeze şi să repare tabla care intră în compoziţia zidăriei, cornişelor şi 

balcoanelor - să asambleze şi să repare jgheaburile de acoperiş, burlanele şi 

coturile, şi tabla de toate dimensiunile care se pune pe coşurile caselor - să lucreze 

tabla de toate tipurile folosită la faţadele clădirilor - să fixeze şi să repare 

acoperişurile din tablă de pe orice fel de acoperişuri, să prelucreze şi să repare 

produsele din cositor care au destinaţie artistică şi de stilizare în construcţii (cum 

sunt cazane, guri de burlan, ţevi), conform schiţelor sau să fixeze elementele 

originale - să prelucreze, să fixeze şi să repare tabla de acoperiş pentru acoperişuri 

în forme speciale (piramidă, con, cupolă etc.). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

general pe şantiere, unde condiţiile de vreme schimbătoare sunt inevitabile, alături 

de lucrul la înălţime, în medii prăfoase şi parţial în ateliere unde se lucrează în praf 

şi zgomot. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cele mai folosite sunt foarfeci şi 

cuţite speciale de tablă, pile, ciocane, aparate de sudură, maşini de dat forme, 

unelte de sudură, daltă, nicovală, unelte de găurit şi alte unelte manuale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională în 

domeniu, să aveţi îndemânare şi dexteritate, reacţii rapide, capacitate de lucru în 

echipă, precizie şi auto-disciplină. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tipograf 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de tipograf este aceea de a imprima o 

serie de tipărituri. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească tot felul de 

tipărituri şi suporturi de imprimat - să amestece culori - să regleze presele de 

imprimat şi maşinile - să imprime monocrom sau color prin diferite tehnologii de 

imprimat - să folosească culori variate care necesită precizie de amestec de culoare 

şi apreciere estetică a originalului - să regleze tonurile de culoare şi să compenseze 
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deficienţele din tipăriturile de probă - să întreţină şi să facă reparaţii curente la 

maşinile de imprimat. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Profesia este făcută în 

ateliere de imprimat unde se lucrează în zgomot, praf, cu substanţe chimice şi lucru 

în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Prese de imprimat (manuale sau 

automate, maşini off-set, rotative, maşini de gravat, de imprimat cu ecran de 

mătase etc.), unelte curente pentru întreţinerea acestora şi operaţii simple de 

reparaţii, instrumente de măsurat şi propriile mâini. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi dexteritate manuală, simţ pentru problemele tehnice, să aveţi reacţii rapide, 

să lucraţi curat, să aveţi o vedere bună şi să aveţi simţul culorilor. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Topitor de sticlă 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Topitorul de sticlă lucrează în procesul topirii 

şi colorării sticlei. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să lucreze pe maşini speciale 

de prelucrat sticla şi să întreţină maşinile şi echipamentul folosit în acest proces de 

producţie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de sticlărie sau 

în alte locuri similare. Se lucrează în murdărie, la temperaturi înalte şi în contact cu 

substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite maşini şi echipamente, 

furnale, tehnologie automatizată şi de control precum şi unităţi tanc electric. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi abilitatea de a reacţiona rapid, să aveţi condiţie fizică bună şi îndemânare 

manuală. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Topograf (asistent / ajutor) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Asistentul supraveghetor (uneori cunoscut şi 

ca "băiatul de legătură") este un lucrător care asistă un topograf de teren, mai ales 

un topograf care face harta unui teren. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să care şi să ţină baliza 

topografului în punctele corecte pentru a determina înălţimile şi să pună ţăruşi 

pentru trasarea hărţii, a schiţei clădirii, minei sau a altor clădiri; să înregistreze 

rezultatele măsurătorilor, să facă calcule simple, uneori să aibă grijă de 

instrumentele geodezice. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În aer liber în condiţii de 

vreme schimbătoare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Baliza pentru măsurat, 

echipament şi instrumente de geodezie. Instrumente manuale cum sunt cele pentru 

curăţarea tufelor, tăierea crengilor copacilor pe linia de măsurare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificare la locul de muncă. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Topometru de teren 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Topometrul de teren măsoară şi cartografiază 

terenul. Acesta face înregistrări în hărţile din teren, ţine evidenţele şi alte 

documente necesare pentru publicul larg, pentru industria privată şi pentru 

administraţia de stat, pentru dezvoltarea economică şi apărarea naţională. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să măsoare terenul şi să 

înregistreze limitele şi trăsăturile acestuia; să înregistreze valorile obţinute în teren 

sub formă de schiţe proprii, să pregătească hărţi şi planuri ale terenului; să salveze 

datele obţinute în sistemul naţional de informaţii cu privire la terenuri; să 

proiecteze şi să administreze rapoartele iniţiale şi documentaţia ulterioară, inclusiv 

proprietăţile şi titlurile de proprietate sau certificatele etc.; să elaboreze studii 

iniţiale pentru a da posibilitate inginerilor, arhitecţilor şi celor de la planificare să 

evalueze nevoile unui proiect, să facă schiţe detaliate pentru a informa inginerul 

constructor despre teren; să întreţină şi să administreze baza de date care cuprinde 

măsurători topografice în teren; să urmărească, să reglementeze şi să controleze, 

aparatura optică şi mecanică folosită pentru măsurători în teren; să pregătească şi 

să înregistreze dovezile de proprietate şi alte drepturi ale persoanelor individuale şi 

ale organizaţiilor referitoare la terenurile în cauză. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Atât în birouri cât şi pe 

teren, unde condiţiile de vreme schimbătoare sunt inevitabile. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Dispozitive pentru măsurare în 

teren, sisteme tehnologice de informatică, ustensile de scris şi de desen. Programe 

CAD de calculator şi alte programe. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul cu diplomă de bacalaureat 

în domeniul topografiei sau să fi terminat o universitate în specializare topografică 

sau cartografie sau o specializare similară, să aveţi imaginaţie spaţială, precizie, să 
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cunoaşteţi bine parametrii, să fiţi capabil să lucraţi în echipă şi să aveţi o vedere 

bună. Cunoştinţele de construcţii, legislaţie şi probleme economice sunt de mare 

ajutor. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tractorist 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tractoristul conduce tractoarele şi execută 

diverse lucrări agricole. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să execute munci agricole, (să 

semene, să are etc.) şi să transporte diferitele produse agricole (grâne, paie, cartofi 

sau zahăr etc.) şi alte materii prime. Acesta întreţine şi repară tractorul. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În aer liber, în condiţii de 

vreme schimbătoare, inclusiv în perioada verilor fierbinţi şi în vibraţii constante ale 

tractorului. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Tractorul şi ustensile manuale de 

meşteşugar uzuale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Curs de calificare în domeniu şi să aveţi 

aptitudini tehnice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tricoteză 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tricoteza are obligaţia de a face tot felul de 

lucruri tricotate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: - să tricoteze tot felul de 

materiale (pânză, lenjerie intimă şi haine etc.) folosind diferite textile şi maşini - să 

croşeteze dantelă şi materiale dantelate, să facă lasetă - să facă îmbrăcăminte 

tricotată groasă şi modernă - să bobineze dantelă – perdele simple şi ornamentate - 

să tricoteze ciorapi – să tricoteze ciorapi ortopedici şi genunchiere - să tricoteze 

manual cu andrele şi croşete lucruri de îmbrăcăminte pentru bărbaţi şi femei 

conform cerinţelor clienţilor, inclusiv să facă tipare şi să le îmbine - să găsească şi 

să îndepărteze cauzele defectelor la tricotaje. Activităţile de tricotaj pot include şi 

prelucrarea şi repararea anumitor plase - în particular perdele, cuverturi de pat, 

draperii, plase de pescuit şi alte plase şi produse de plasă. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

ateliere de tricotat sau în fabrici de tricotaje unde nivelul zgomotului este 

inevitabil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Se folosesc în special maşini de 

tricotat de diferite tipuri precum şi maşini de bobinat dantele, maşini de cusut, 

maşini de tricotat ciorapi precum şi maşini pentru imprimat tricotaje şi instrumente 

manuale - cum sunt ace, foarfeci, fiare de călcat etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu, să aveţi îndemânare manuală şi răbdare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Tunelist / constructor de tuneluri 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Tunelistul sapă noi tuneluri şi le 

recondiţionează pe cele existente. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să sape tuneluri, galerii 

subterane şi puţuri, eventual folosind explozivi. Să construiască suporţi din oţel, 

căptuşeală lemnoasă şi din alte materiale pentru a susţine tunelurile. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Atât în aer liber, cât şi în 

subteran. Se lucrează în zgomot, în condiţii de vreme schimbătoare. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Scuturi, dispozitive de foraj şi alte 

maşini, ustensile de tâmplar şi alte unelte manuale. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de iniţiere sau un curs 

specific în domeniu, să aveţi abilitate de reacţie rapidă şi condiţie fizică foarte 

bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Turnător / miezuitor / modelator în turnătorie 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui turnător din cadrul unei 

turnătorii este aceea de a prelucra (adică a turna piese, sau părţi din piese, 

prelucrate din metale, turnate în forme de diferite dimensiuni) cu ajutorul 

diferitelor procedee de pregătire a "miezului" fontei precum şi turnarea. Există o 

serie de activităţi diferite în cadrul unei turnătorii, de la lucrul la cuptoare la 

prepararea formelor şi turnarea metalului topit în acestea. Modelatorul de fontă 

transformă o schiţă de fabricaţie pentru turnare într-o formă tridimensională, 

făcând un model în mărime naturală sau un prototip al obiectului de turnat. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: Să prelucreze manual matriţe 

şi miezuri mari şi complicate (miezul se toarnă în forma proiectată pentru a se 

obţine goluri în produsul turnat) din nisip şi alte materiale rezistente la foc şi să le 

toarne, să prepare structuri de miez complicate şi mari, să fabrice miez cu maşini şi 

unităţi semiautomate şi automate, să producă cu maşina forme turnate mari, să 

toarne manual forme mari şi să folosească maşini pentru a le compacta, să toarne 

sub presiune, plus alte procedee pe maşini de modelat automate şi semiautomate şi 

linii de fabricaţie. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În turnătorii, unde 

expunerea la temperaturi înalte, zgomot şi praf este inevitabilă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? De regulă se folosesc forme de 

turnat de diferite tipuri, miezuri, cuptoare, prese, echipament de injecţie, uscătoare 

şi alte maşini folosite în atelierele de topitorie /turnătorie. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi o bună percepţie spaţială, o condiţie fizică excelentă, să aveţi reacţii rapide 

şi acurateţe. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Ţesător 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Ţesătorul ţese fire, fibre şi alte materii prime 

pentru ţesături şi alte textile şi produce diferite textile sau carpete. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să producă toate tipurile de 

urzeli simple şi multicolore (secţiuni lungi şi fire orizontale) din diferite materii 

prime pe maşini de urzit - să dimensioneze (în timpul procesului de dimensionare 

pe fibre se aplică agenţi de măsurare şi ceară textilă pentru a evita ruperea fibrelor, 

obţinându-se astfel o mare eficienţă a ţestului şi o calitate mai bună)urzeala pe 

diferite maşini, inclusiv să pregătească şi să cântărească soluţiile corespunzătoare 

pentru diverse tipuri de materii prime - să pregătească firele sau fibrele urzelii 

pentru procesul de ţesătură, să introducă urzeala în război - să ţeasă diferite tipuri 

de materiale pentru costume, rochii, lenjerie de corp, materiale textile industriale, 

decorative - să ţeasă panglici, benzi (pentru aplicaţii tehnice şi industria modei) - să 

urmărească defectele din ţesătură şi să le rectifice în momentul apariţiei lor - să 

producă ţesături cu franjuri şi pentru pardoseli, să repare defectele şi să coasă 

materialele făcând ciucuri - să coopereze în pregătirea şi reglarea maşinilor şi a 

echipamentului folosit. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În principal munca se 

desfăşoară în ţesătorii, sau în ateliere mici, unde zgomotul foarte mare este un 

lucru obişnuit. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Războaie de ţesut şi de urzit, 

războaie cu bandă, maşini de urzit cu bandă, maşini de bobinat şi de tors, maşini de 

dimensionat, maşini pentru făcut ciucuri şi covoare, maşini de pregătit fibre şi fire 

şi alte maşini şi echipamente - precum şi propriile mâini. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de pregătire în 

domeniu, să aveţi dexteritate manuală, putere de concentrare, răbdare şi o vedere 

bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Ţesător manual 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Ţesătorul foloseşte tot felul de tehnici de 

ţesut pentru a ţese diferite tipuri de ţesături la războiul de ţesut. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să ţeasă cuverturi, covoare, 

perdele şi alte materiale, de obicei decorative, ţesături pentru îmbrăcăminte, şi să 

restaureze diferite covoare, perdele şi alte materiale cu valoare istorică. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de ţesătorie 

sau la domiciliu. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Diferite ustensile de ţesătorie, 

instrumente şi echipamente de ţesut. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu 

sau o şcoală profesională, să vă puteţi concentra, să aveţi îndemânare manuală, 

răbdare, să fiţi creativi, să aveţi simţ estetic. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Uşier / portar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de uşier este aceea de a păzi 

intrările, de exemplu intrările de la clădire, de la sedii de organizaţii, se la anumite 

depozite etc. sau intrările de persoane sau vehicule. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să păzească intrarea şi ieşirea 

din clădire sau sediul organizaţiei, în special pentru a împiedica persoanele 

neautorizate să intre în clădire sau pentru a preveni scoaterea neautorizată de 

bunuri din proprietatea organizaţiei, eventual să păzească autovehicule şi alte 

echipamente, să facă rondul clădirii şi al proprietăţii pentru prevenirea furturilor, 

stricăciunilor sau dezastrelor naturale etc. - să verifice pătrunderea corectă a 

vizitatorilor sau angajaţilor, să le înregistreze datele personale la intrarea în clădiri, 
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eventual să dea ecusoane sau carduri pentru vizitatori - să raporteze telefonic 

angajaţilor în momentul primirii de vizitatori - să transmită scrisori şi mesaje lăsate 

la poartă (sau la ghereta portarului) - să informeze vizitatorii unde găsesc angajaţii 

pe care îi caută - să ţină evidenţa obiectelor şi echipamentului încredinţat lor - 

eventual să vândă publicaţii sau obiecte de reclamă, care au legătură cu activităţile 

organizaţiei sau să colecteze taxe pentru folosinţa clădirii sau echipamentului sau 

obiectivelor lăsate în pază, să ţină înregistrarea veniturilor. În unele cazuri, portarul 

poate lucra numai într-o gheretă de portar sau în căsuţa portarului. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ghereta portarului sau 

la intrarea principală, sau la un birou de recepţie la intrarea în clădire, în spaţii 

închise ale clădirii date în pază sau în alte localuri. Munca în schimburi şi în 

condiţii de vreme schimbătoare este inevitabilă. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Circuit închis de televiziune, 

lanternă, echipament de comunicaţie radio, uneori un câine de pază, eventual armă 

de foc şi uneori un transmiţător - emiţător. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fiţi o persoană de încredere, cu reacţii 

rapide şi o memorie bună. Studiile de bază pot fi suficiente. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Vânător de balene 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Vânătorul de balene vânează şi taie balene, 

pentru a vinde carnea, grăsimi şi alte produse. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: după ce harponarul a aruncat 

harponul, vânătorul de balene răspunde de urcarea ei la bordul navei şi de tranşare 

pentru a extrage părţile utile şi a se debarasa de rest. Depozitează carnea în 

camerele frigorifice ale navei pentru a nu se altera; curăţă ustensilele şi 

echipamentul folosit pentru uciderea balenei şi depozitează grăsimea de balenă în 

containere speciale. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În largul mării, pe navele 

de pescuit oceanic. Vânătorul de balene lipseşte perioade lungi de timp de acasă, 

lucrează în condiţii de vreme schimbătoare, trebuie să lucreze în echipă şi să 

trăiască împreună cu alţi oameni într-un spaţiu strâmt. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipamente şi instrumente de 

tăiat, de tranşat carnea, echipamente de congelare şi alte containere. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Deşi nu se cere o şcoală socială, ocupaţia 

necesită un grad de specializare în domeniu. Datorită faptului că meseria este 

deosebită, nu sunt multe locuri unde vă puteţi pregăti în calitate de vânător de 

balene; meseria se învaţă şi se perfecţionează în special prin experienţă şi practică. 
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Caracteristicile personale principale sunt: este necesară o bună coordonare între 

vedere şi mână, condiţie fizică foarte bună şi rezistenţă la vreme rea, deoarece 

majoritatea lucrului se desfăşoară afară, pe punte. Trebuie să vă mulţumiţi să 

lucraţi într-un spaţiu limitat unde veţi petrece perioade lungi de timp. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Vânzător 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Vânzătorul vinde produse. Vânzătorul este 

specializat în general în vânzarea unui anumit tip de produse, cum sunt alimente, 

produse de farmacie, textile şi îmbrăcăminte, articole de bucătărie, materiale de 

construcţie, autovehicule, artă, antichităţi etc. Acesta trebuie să fie familiarizat cu 

produsele puse în vânzare, trebuie să fie apt să informeze corect clienţii în detaliu 

despre produsele puse în vânzare şi trebuie să cunoască valoarea şi preţurile 

respectivelor produse. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să dea informaţiile necesare 

clientului - să vândă produsele, să le prezinte clienţilor, inclusiv să le arate 

produsele, să le aranjeze, să facă reclamă, să le afişeze preţurile - să accepte 

comenzi de la clienţi, reclamaţii şi nemulţumiri - să verifice rafturile pentru a le 

aproviziona cu mărfuri de calitate şi variate - să primească, să verifice, să stocheze, 

să trateze şi să ţină inventarul - să opereze cu registrul de casă, să numere banii şi 

plăţile în bonuri de valoare - să ţină şi să prelucreze documentele de vânzare, adică 

certificatele de garanţie, chitanţele şi alte documente relevante. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

magazine care oferă servicii contra bani, precum şi în autoserviri, departamente de 

vânzări, chioşcuri, unde se lucrează adesea în schimburi. Anumite locuri de muncă 

şi în special anumite tipuri de produse implică praf, murdărie şi mirosuri puternice 

neplăcute sau lucrul cu substanţe chimice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Acestea includ maşini de marcat, 

cântare şi alte instrumente de cântărit, cuţite şi echipamente de tăiat, hârtie de 

împachetat, cărucioare de marfă, propriile mâini şi comunicarea verbală. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să ştiţi să lucraţi cu cifrele, abilitate de a negocia cu oamenii, o ţinută şi un 

comportament manierat, şi, uneori, dexteritate manuală şi răbdare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 
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Vânzător / magazioner 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Magazionerul face muncă manuală, 

mecanizată, automatizată şi administrativă în cadrul magazinelor; de asemenea, 

primeşte şi distribuie bunurile care se stochează în magazie. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să primească, să stivuiască, să 

completeze bunuri şi produse pe bază de liste de înregistrare, comerciale, statistice 

sau economice - să controleze înregistrările şi să le rectifice - să mânuiască 

echipament pentru tehnologia automată şi de informatizare din magazine 

(computer, recunoaştere cu caracter optic (OCR), televiziune cu circuit închis 

(CCTV) etc.) - să pregătească pentru livrare bunurile stocate în magaziile mari, 

hale industriale sau comerciale - să opereze, să ajusteze şi să administreze 

echipamentul mecanizat din cadrul magazinelor - să ţină înregistrările necesare 

prin folosirea computerelor - să organizeze circulaţia documentelor cu privire la 

mărfurile din magazie - să participe la preluarea stocului şi să facă inventare - să 

răspundă pentru mărfurile stocate - să livreze bunurile stocate. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În depozitele din unităţile 

industriale sau comerciale; bunurile înmagazinate pot fi o largă varietate de 

produse sau materiale. În unele cazuri, mediul de lucru poate prezenta unele 

probleme, cum sunt în cazul substanţelor chimice, prafului de la materialele de 

construcţii etc. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Stivuitoare, ridicătoare, benzi 

transportoare, cărucioare pe baterie, poduri rulante, scări, rampe, paleţi, bănci de 

lucru, echipament automat şi computerul. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

posibil cursuri externe sau prin practică la locul de muncă în întreprindere, să aveţi 

precizie, aptitudini de lucru cu cifrele şi o bună memorie. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Vânzător ambulant de bilete de loterie 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Vânzătorul ambulant de bilete de loterie este 

persoana care vinde bilete loto în stradă şi în locuri publice sau plasează aceste 

bilete din uşă în uşă. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să abordeze clienţii, să vândă 

bilete loto în stradă sau în alte locuri publice; să primească plata pe loc. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În general pe stradă şi în 

locuri publice. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament pentru transferul 

biletelor de loto. 
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De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Calificare la locul de muncă, răbdare, să ştiţi 

să comunicaţi cu oamenii, să fiţi convingător. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Vânzător bilete de tren 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia Meseria unui astfel de funcţionar este aceea de 

a vinde bilete de tren şi de a face rezervări pentru călătoriile pe calea ferată. 

Meseria se poate împărţi pe funcţionari care vând bilete de transport călători sau 

pentru transportul de mărfuri şi mai poate exista o categorie de funcţionari şefi, 

care sunt însărcinaţi cu supravegherea întregii activităţi de acest gen. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: funcţionarul însărcinat cu 

vânzarea biletelor de transport călători vinde bilete, tichete de loc şi face alte 

rezervări (pentru vagonul de dormit, de exemplu) pentru pasagerii care au intenţia 

să călătorească cu trenul, primeşte, înregistrează şi depune apoi banii încasaţi. 

Trece sumele încasate în registrul de casă. Funcţionarul responsabil cu transportul 

de mărfuri primeşte, înregistrează şi depune apoi banii încasaţi pentru transportul 

bunurilor şi al altor încărcături trimise cu trenul. Acesta trece şi el sumele încasate 

în registrul de casă. Funcţionarul şef administrează, organizează şi supraveghează 

munca tuturor funcţionarilor care vând biletele dintr-o gară. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Meseria se face de obicei 

la casele de bilete din cadrul gărilor. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Registre de casă, tehnologia 

computerizată, sisteme de rezervare / emitere bilete de tren. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat cel puţin un curs de calificare în 

domeniu, să vă puteţi concentra şi să aveţi aptitudini pentru calcule matematice. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Vânzător la licitaţie 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Vânzătorul la licitaţie este persoana care 

vinde diferite produse şi bunuri de valoare la licitaţii (cum sunt antichităţi, bunuri 

de colecţie, obiecte istorice, vinuri vechi, dar şi clădiri întregi etc.). Pot fi contactaţi 

pentru estimarea valorii unor obiecte înainte de vânzare şi pentru stabilirea preţului 

de începere a licitaţiei (se aseamănă cu meseria de "evaluator"). Unii vânzători la 

licitaţii pot vinde cirezi la piaţă pentru măcelari şi fermieri. 
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Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să anunţe preţul de start al 

licitaţiei şi, pe baza interesului participanţilor, fie să-l crească, fie să-l descrească, 

până când vinde acel produs unei singure persoane dornice să plătească acel preţ. 

Se îngrijeşte de partea administrativă a vânzării şi a bunurilor expuse la licitaţie. 

Estimează valoarea înainte de vânzare şi stabileşte preţul de pornire, convenit cu 

proprietarul (evaluatorul). 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Echipament uzual de birou, 

ciocanul vânzătorului la licitaţie, propria voce. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În săli de licitaţie precum 

şi în birouri sau spaţii similare. Dacă este implicat în evaluare, poate călători pentru 

a viziona piesele supuse vânzării şi pentru a le evalua. Vânzătorii de cirezi sunt mai 

puţin favorizaţi în ce priveşte condiţiile de muncă, adesea fiind obligaţi să lucreze 

în murdărie şi în aer liber. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat liceul, să aveţi o pregătire în 

domeniu, abilitate de a negocia cu oamenii, să aveţi o ţinută şi o conduită adecvată, 

să aveţi o voce şi un timbru clar în caz de licitaţii cu public larg, să aveţi cunoştinţe 

despre produsele puse în vânzare, să puteţi face calcule matematice, să aveţi 

abilitatea de a reacţiona rapid. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Vatman / conductor (de tramvai / troleibuz) 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Conductorul se ocupă de vânzarea sau 

verificarea biletelor în tramvai sau troleibuz. Uneori conductorul poate fi chiar 

şoferul care conduce vehiculele, alteori cele două ocupaţii sunt efectuate de doi 

oameni diferiţi. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să înmâneze bilete călătorilor, 

să colecteze banii, să dea restul. Are grijă ca toţi călătorii să deţină bilete de 

călătorie. Trebuie să verifice să aibă suficient numerar şi bilete pentru toată 

perioada de lucru. Trebuie să-l anunţe pe şoferul când să pornească sau să oprească 

vehiculul, după urcarea sau coborârea călătorilor, pentru evitarea accidentelor. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Există risc de accidente 

în acest mediu, precum şi anumite inconveniente provocate de aglomeraţie, 

conductorul se poate murdări uşor pe mâini din cauza banilor pe care îi 

manevrează. 

Conductorul poate să petreacă mult timp şezând dar de multe ori acesta se mişcă în 

mijlocul de transport pentru a împărţi bilete de călătorie şi pentru a colecta banii 

acestora, în timp ce vehiculul este în mişcare. Aceasta depinde de modul în care 

este operat vehiculul respectiv. Meseria poate fi solicitantă din punct de vedere 

fizic. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Instrumente mici (cleşti, patente 

etc.) pentru compostat tichete, monede, fise etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Deşi se cer anumite abilităţi pentru calcule 

matematice, nu este neapărat necesar să aveţi vreo calificare pentru această 

meserie; şcoala elementară este de ajuns. Promovarea în domeniu se face în cadrul 

companiei de transport prin transferul în ocupaţii cu salarii mai mari, cum ar fi 

şofer de troleibuz sau supraveghetor. Pentru şofer este necesar să aveţi şcoala de 

şoferi pentru categoria respectivă şi să aveţi permis de conducere adecvat. Pentru a 

deveni supraveghetor trebuie să terminaţi o şcoală profesională sau liceul. 

Cerinţe personale sunt răbdare, politeţe în faţa clienţilor, abilitatea de a reacţiona în 

situaţii speciale. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Viticultor 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui viticultor este de a cultiva viţă 

de vie şi de a presta alte munci adiacente. De obicei, viticultorul creşte viţa de vie 

pe propriul teren. În unele cazuri, viticultorii privaţi produc şi vinuri, ceea ce 

înseamnă că sunt şi producător de vinuri (meseria unui producător de vinuri este 

descrisă separat). 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească şi să întreţină 

via, adică să împartă şi să marcheze loturile, să facă gropi pentru plasarea stâlpilor 

folosind un tractor cultivator, să are, să prăşească şi să afâneze solul cu ajutorul 

cultivatoarelor rotative, să traseze brazde în pepinierele de viţă de vie etc. - să 

sorteze, să trateze şi să planteze butaşii de viţă de vie - să fertilizeze pământul 

folosind dispozitive mecanice de împrăştiere - să prăşească pământul între butucii 

de viţă de vie, să taie viţa de vie, să lege sau să fixeze lăstarii noi, să lege aracii, să 

taie vârfurile, să înlăture lăstarii de viţă dintre rânduri şi să-i distrugă cu o sapă, să 

folosească substanţe chimice pentru protejarea viţei împotriva diverşilor dăunători 

şi boli, folosind mijloace de stropire manuale sau mecanizate (unii plantatori de 

viţă de vie aşa numiţi "organici" folosesc, în principiu, numai metode biologice, 

fără a recurge la substanţe chimice, artificiale) - să verifice cât de rapid se coc 

strugurii. Mai există şi munca de înmulţire a viţei de vie şi cultivarea ei în 

pepiniere speciale: executarea de diverse activităţi legate de înmulţirea viţei de vie, 

adică colectarea butaşilor, pregătirea lăstarilor, pregătirea altoiurilor plantarea 

plantelor tinere în pepinieră, monitorizarea şi gestionarea întregului proces de 

producţie vegetală din pepinieră – recoltarea strugurilor copţi - activităţi de 

manevrarea şi expediere. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În vii, în aer liber, în 

condiţii de vreme schimbătoare. 
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Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cazmale, sape, foarfeci, 

fierăstraie, însămânţătoare şi prăşitoare, cultivatoare, secerătoare, substanţe de 

stropit şi stropitoare, foarfeci mari de grădină, maşini pentru zdrobit struguri, 

tractoare, benzi transportoare, încărcătoare etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi o atitudine pozitivă pentru lucrul în agricultură, un simţ dezvoltat al 

gustului şi mirosului şi multă răbdare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Vopsitor textile 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca de vopsitor de textile constă în 

vopsirea textilelor. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile unui vopsitor de textile sunt după cum 

urmează: prepararea de substanţe chimice, vopsele, băi de vopsea şi soluţii 

conform formulelor - să facă teste de vopsire a textilelor şi să calculeze formulele 

necesare - să vopsească textile de orice fel, de exemplu cele din bumbac, in, lână, 

mătase, fibre sintetice şi derivatele acestora sub diferite forme (piese individuale de 

îmbrăcăminte, fire, tricotaje, materiale netricotate, berete, şepci etc.) pe maşini şi 

echipamente de tot felul folosind tot felul de vopsele de diferite feluri - controlul 

liniei de producţie, pregătirea vopselelor şi a materialelor chimice pentru vopsit - 

vopsitorul de asemenea face anumite reparaţii şi întreţinerea periodică a maşinilor 

şi echipamentelor de vopsit. 

Unde se desfăşoară activitatea şi în ce condiţii? În atelierele de vopsitorie ale 

uzinelor textile unde mediul de lucru poate fi destul de neplăcut din cauza 

substanţelor chimice şi a temperaturilor înalte. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În general munca este făcută 

folosind maşini de vopsit, echipamente şi linii de producţie şi instrumente operate 

manual (bobine, legături, calandre etc.). Materialele de lucru cuprind textilele şi 

toate genurile de vopsele. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală profesională, să aveţi o 

vedere bună şi un simţ al culorii, îndemânare, simţ estetic, curăţenie şi răbdare. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Această muncă poate fi o problemă pentru oricine are piele sensibilă sau 

alergii la anumite substanţe chimice. 

 

 

Zeţar / corector 
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Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Zeţarul pregăteşte, corectează, rectifică şi 

aranjează texte pentru tipar (la ziare, periodice, literatură beletristică şi de 

specialitate, manuale, dicţionare, texte juridice etc.) astfel încât acestea să poată fi 

tipărite prin utilizarea unor tehnici adecvate. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să corecteze textul ce urmează 

a fi redactat - să marcheze greşelile (gramaticale, de redactare şi altele) folosind 

simbolurile standard pentru corectura de text atât în limba maternă cât şi în cea 

străină - să aplice regulile de gramatică şi cele de ortografie - să folosească cuvinte 

şi simboluri de origine străină, litere ale alfabetului grec şi eventual alte simboluri, 

folosind regulile de tipografie - să culeagă formule matematice şi chimice care nu 

se încadrează în rândurile normale - să citească corecturile şi modificările în limbi 

străine - să facă modificări ale foii tipărite din punct de vedere al aşezării estetice a 

literelor, ornamentelor şi rândurilor din text - să controleze dispoziţia paragrafelor, 

să folosească programele de computer şi maşina de cules pentru modificarea 

manuscriselor, pentru paginarea textului şi pentru alte operaţiuni de culegere. 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? În ateliere de zeţărie, 

unde mediul este destul de bun - dar există posibilitatea muncii în schimburi. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Cel mai des folosite sunt 

computere şi echipament fotografic pentru culegerea textului; se mai folosesc lupe, 

echipament de scris şi desen, sisteme de expunere, maşini de aranjat în pagină, 

diferite substanţe chimice etc. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o şcoală de calificare în 

domeniu, să daţi dovadă de concentrare, acurateţe şi abilitate de a învăţa. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Ziarist / redactor de ziar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Munca unui redactor de ziar, sau ziarist este 

aceea de a informa publicul despre evenimentele din diferite domenii cu ajutorul 

ştirilor media. Redactorii de obicei nu sunt ei înşişi autori de reportaje, ci 

administrează şi controlează munca altora. Sub-redactorii pregătesc materialele 

altora spre publicare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Ziariştii (şi uneori redactorii) trebuie să 

urmărească informaţiile despre evenimentele din domeniul politicii interne şi 

externe, din domeniul economiei, culturii, sporturilor, vieţii sociale etc., în 

conformitate cu specializarea redactorilor, inclusiv informaţii cu privire la vizite 

personale în locuri unde aceste evenimente au loc şi să ia interviuri ale 

participanţilor şi martorilor la aceste evenimente - Redactorii sunt implicaţi în 

primirea de informaţii prin corespondenţe - aceştia monitorizează alte ştiri din 

media - sortează, analizează şi prelucrează mai departe informaţiile primite - scriu 
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editoriale, rapoarte şi comentarii pe baza evenimentelor importante - redactează 

articole complete sau teme din diferite domenii în reviste şi ziare - caută autori 

externi şi colaboratori, negociază cu privire la articole şi la alte contribuţii din 

partea acestora, inclusiv cu specificarea formei, conţinutului, lungimii şi 

pretenţiilor autorului - editează materialele puse la dispoziţie de colaboratorii 

externi şi publică manuscrisele adaptate - negociază cu privire la interviuri cu 

personalităţi importante, experţi, angajaţi competenţi din domeniul administraţiei 

de stat, persoane interesante etc., iau aceste interviuri, adaptează textele şi le dau 

bun de tipar - procesează documentele text pentru radio şi televiziune - scriu eseuri, 

glose, analize şi îşi aduc alte contribuţii cu creativitate de jurnalist, inclusiv pentru 

publicaţii întregi (cum sunt cărţi care conţin interviuri cu personalităţi, 

autobiografii ale personalităţilor sportive sau artiştilor etc.). 

Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Munca se desfăşoară în 

diferite medii - de la săli de conferinţă la săli de congres, pe străzi, în zone din 

afara oraşelor, în locuri periculoase - la demonstraţii sau pe câmpuri de luptă, după 

cum este cazul. Unele dificultăţi sunt aşadar inevitabile. Cu cât rolul său este mai 

mult de ziarist şi corespondent şi mai puţin de redactor, cu atât mediul este mai 

puţin previzibil. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? În primul rând reportofonul, 

microfonul şi echipament de birou uzual, inclusiv calculator personal şi mai presus 

de toate exprimarea verbală. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat o facultate de jurnalism, să aveţi 

abilităţi de a folosi cuvintele fluent, să aveţi reacţii şi judecată rapidă, abilitate de a 

improviza, abilitatea de a crea, punctualitate, abilitate de a negocia cu oamenii şi o 

ţinută şi maniere cultivate. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. 

 

 

Zidar 
 

Cine sunt şi cu ce se ocupă aceştia? Meseria de zidar constă în principal în 

construirea şi reparaţia clădirilor făcute din cărămizi şi alte materiale similare. 

Care sunt îndatoririle funcţiei? Obligaţiile includ: să pregătească mortarul şi 

betonul şi alte materiale de construcţie, să taie cărămida şi piesele prefabricate şi să 

le introducă în forme, să măsoare şi să ridice ziduri şi pereţi despărţitori, deschideri 

de arc, să facă lucrări cu cărămizi la zidărie şi bolţi, inclusiv la zidurile de piatră - 

să pună cărămizile la locul lor - să facă reparaţii din gips - să construiască, să 

şamoteze şi să repare cămine, sobe, coşuri şi alte echipamente de încălzit - să 

clădească coşuri - să pună izolaţii împotriva umidităţii şi temperaturilor înalte - să 

repare pardoseli din ciment, pavaje, ţigle şi mozaicuri - să întreţină şi să repare 

monumentele istorice. 
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Unde se desfăşoară această activitate şi în ce condiţii? Pe şantiere de construcţie 

sau acolo unde se construiesc clădiri de tot felul. Condiţii de vreme schimbătoare, 

praf, lucrul la înălţime şi în locuri uneori greu accesibile, toate fac parte din această 

meserie. 

Ce instrumente / echipament folosesc aceştia? Găleţi, recipiente de amestec, 

mistrii, ciocan, dălţi şi alte unelte manuale, mixere, ciocan pneumatic, maşini de 

polizat, benzi transportoare, şi propriile mâini şi picioare. 

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi? Să fi terminat un curs de calificare în domeniu, 

să aveţi îndemânare şi dexteritate, abilitate de a vă organiza munca, viziune 

spaţială şi condiţie fizică bună. 

Contraindicaţii: Adresaţi-vă unui consilier care se ocupă cu plasarea forţei de 

muncă dacă aveţi probleme cu sănătatea care v-ar împiedica să alegeţi această 

carieră. Meseria vă poate solicita fizic. 
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