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PARTEA a-II-a : ANALIZA PROFILURILOR PROFESIONALE 

Această parte va fi completată de către angajaţi, pentru fiecare profil profesional de interes pentru angajator. 

1. Cum se numește postul pe care îl ocupați? 

             ................................................................................................................................................................ 

 

2. a. Aveți nevoie de resurse materiale specifice pentru a vă face meseria? 

□ Utilaje tehnologice 

□ Aparatură informatică şi de birou 

□ Vehicule 

□ Altele………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Cine vă solicită sarcinile în cadrul firmei? 

□ Superiorii ierarhici 

□ Furnizorii 

□ Clienții 

□ Serviciile administrative şi financiare din cadrul firmei 

□ Alții………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Care este valoarea adăugată la locul de muncă?  

□ Profitul/Rentabilitatea 

□ Calitatea produselor 

□ Atractivitatea produselor 

□ Management 

□ Altele………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Care este statutul dumneavoastră ?  

□ Manager 

□ Tehnician 

□ Muncitor calificat 

□ Muncitor necalificat 

□ Administrator 

□ Stagiar 

□ Ucenic 

□ Altul (precizaţi care) : ………………………………………………………………………………… 

 



 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin  
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013  
Investeşte în oameni ! 

 

 

 

4. Care este activitatea principală pe care o îndepliniți la locul de muncă? 

 

□ Întreținere                 

□ Logistică 

□ Producție (responsabil producție, agronom, agricultor, agroturism)  

□ Achiziții 

□ Calitate/Igienă/Securitate/Mediu  

□ Marketing /Vânzări  

□ Inovare/Cercetare-dezvoltare 

□ Transformare 

□ Management 

 

5. Pentru a identifica o parte a funcțiunilor pe care le îndepliniți, bifați dintre următoarele activităţi pe acelea 

pe care le desfășurați în mod frecvent la locul de muncă. Puteţi bifa mai multe activităţi în mai multe 

funcţiuni. Puteți alege mai mult de o activitate. Pentru filiera de producție şi cea de transformare a 

produselor alimentare au fost identificate funcțiuni distincte însă pentru anumite ocupații activitățile sunt 

redundante. În consecință, alegeți acea descriere care corespunde cel mai bine sarcinilor pe care le 

îndepliniți în cadrul firmei. 

 

Marketing/Vânzări  

□ Asigurarea responsabilității sau participarea la dezvoltarea unui produs sau a unei linii de producție, a 

unor servicii sau a unei linii de servicii, de la proiectare până la introducerea pe piață  

□ Propunerea definirii unui produs 

□ Monitorizarea evoluției vânzării a gamei  

□ Dezvoltarea planurilor de marketing şi controlul implementării acțiunilor  

□ Identificarea şi monitorizarea resurselor bugetare alocate marketing-ului pentru toate produsele 

companiei 

□ Proiectarea şi implementarea campaniilor de promovare 

□ Realizarea bilanțului acțiunilor de marketing şi propunerea de direcții de acțiune 

□ Furnizarea de suport tehnic agenților de vânzări în implementarea planurilor de vânzări  

□ Îndeplinirea sarcinilor de management al resurselor umane 

□ Definirea sau participarea la stabilirea strategiilor de dezvoltare a produselor cu departamentele de 

cercetare şi dezvoltare, de producție şi de vânzări  

□ Realizarea de studii de marketing şi analizarea acestora cu departamentul vânzări şi cu conducerea firmei 

□ Coordonarea operațiilor de marketing prin intermediul site-ului web 

□ Observarea evoluţiei pieţei (identificarea furnizorilor, analiza ofertelor, percepţia tendinţelor, experienţa 

în afaceri a altor manageri, noi tehnologii, studiul activităţilor concurenţei) 
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□ Gestionarea directă a dosarului clientului şi a bazei de date cu potențiali clienți în vederea furnizării 

de informații precise departamentului de vânzări/distribuție  

□ Gestionarea bugetului departamentului 

□ Altele ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Întreținere  

 

□ Supervizarea operațiunilor de întreținere şi reparații 

□ Participarea la proiectarea noilor instalații 

□ Stabilirea, organizarea, urmărirea planului de întreținere preventivă 

□ Verificarea utilizării dispozitivelor de siguranță şi a aplicării standardelor de siguranță 

□ Coordonarea intervențiilor asupra liniilor de producție cu departamentele de producție 

□ Managementul subcontractărilor (outsourcing) 

□ Asigurarea competenţelor pentru a face faţă riscurilor în exploatare 

□ Gestionarea magaziei de echipamente şi piese de schimb  

□ Altele…………………………………………………………………………………………. 

 

Logistică 

 

□ Garantarea aplicării politicii de aprovizionare şi de distribuţie a produselor  

□ Proiectarea de metode eficiente pentru a asigura fluxul de materiale în interiorul firmei şi cu 

exteriorul 

□ Viziunea transversală a funcţiunilor tradiționale ale companiei: aprovizionare, producţie, 

întreținere, ambalare, păstrare, înmagazinare, livrare…  

□ Coordonarea acţiunilor diferiților responsabili din cadrul departamentului propriu, precum 

şi din departamentele conexe (achiziții, contabilitate, vânzări ...) 

□ Altele…………………………………………………………………………………………. 

 

Producție 

 

Ex: Sef secție de prelucrare sau transformare 

 

 □ Supervizarea unității de producție 

 □ Implementarea programului de producție în funcție de obiectivele de realizat 

 □ Gestionarea tuturor resurselor umane, materialelor, tehnicilor şi fluxurilor din secție  
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 □ Elaborarea planului de lucru al echipei  

 □ Rezolvarea problemelor curente de producţie 

 □ Asigurarea respectării normelor de igienă şi de securitatea muncii 

 □ Colaborarea strânsă cu toate departamentele companiei 

 □ Exercitarea funcțiunii de animare a echipelor de producţie  

 □ Asigurarea respectării sistemelor de calitate 

 □ Gestionarea costurilor 

 □ Asigurarea îndeplinirea indicatorilor economici ai secției 

 □ Altele……………………………………………………………………………………………… 

 

Ex: Agronom 

 

□ Intensificarea culturilor 

□ Îmbunătăţirea modului de selectare a culturilor şi animalelor  

□ Utilizarea îngrășămintelor şi a produselor fitosanitare 

□ Stabilirea caietelor de sarcini 

□ Evaluarea rentabilității investiției 

□ Coordonarea diferitelor sarcini legate de proiect 

□ Selecționarea echipelor. Este de asemenea un achizitor şi un vânzător de nivel înalt 

□ Monitorizarea şi schimbarea planificării producţiei în funcție de fluxuri, de întârzieri, de 

aprovizionare 

□ Monitorizarea şi analiza datelor de producţie ale secției şi planificarea acţiunilor corective  

□ Definirea modalităților de industrializare a producţiei şi coordonarea punerii în funcțiune a 

echipamentelor şi instalaţiilor prin teste, încercări, etc.  

□ Supravegherea şi monitorizarea respectării procedurilor, a conformității materialelor şi 

produselor în intrare în funcție de  comenzi, spaţii de depozitare, etc. 

□ Elaborarea rapoartelor de producţie, sugerarea de modificări şi îmbunătăţiri în organizare, în 

productivitate, în logistică 

□ Sensibilizarea personalului cu privite la organizare, asigurarea calității, siguranţă, şi oferirea de 

suport tehnic de calitate, servicii, întreţinere, metode 

□ Altele ……………………………………………………………………………………………… 
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Ex: Lucrător agricol/responsabil agroturism 

 

 □ Lucrarea pământului 

 □ Utilizarea tehnicilor de creștere a animalelor 

 □ Conducerea utilajelor agricole 

 □ Repararea echipamentelor agricole 

 □ Administrarea operațiunilor financiare şi administrative ale exploatației agricole 

 □ Urmarea politicii agricole comune  

 □ Alegerea producțiilor agricole 

 □ Cunoaşterea necesităţilor şi aşteptărilor consumatorilor. Alegerea investițiilor (mașini şi 

utilaje agricole, echipamente, animale, etc.) 

 □ Selectarea furnizorilor 

 □ Diversificarea activității de bază 

 □ Implementarea de activități de agroturism şi turism eco (vânzarea produselor biologice, 

vizite la fermă ...) 

            

      Transformare 

 

□ Implementarea, monitorizarea şi analiza producției 

□ Planificarea producției pe criteriile cantităţilor de produs, gradul de încărcare a utilajelor, 

nevoile de personal 

□ Asigurarea gestionării şi controlul proceselor de fabricaţie, procedurilor şi standardelor de 

calitate 

□ Verificarea înţelegerii şi respectării normelor de siguranţă, sănătate şi mediu  

□ Asigurarea corectitudinii înregistrării materiilor prime trimise în producție 

□ Contribuţia la definirea indicatorilor de performanţă (eficienţă, productivitate ...) 

□ Analizarea rezultatelor şi indicatorilor. Investigarea cauzelor disfuncționalităților şi găsirea 

unor modalități de îmbunătățire 

□ Asigurarea menţinerii costurilor de producţie şi contribuția la elaborarea bugetului anual 

□ Asigurarea disponibilităţii materiilor prime, în coordonare cu serviciul de întreţinere 

□ Verificarea eficacităţii curăţeniei spaţiilor şi echipamentelor 
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Îmbunătățirea produselor şi a proceselor  

 

□ Propunerea de investiţii destinate îmbunătăţirii productivității, calității, siguranţei, etc. 

□ Recomandarea sau implementarea modificării procedurilor de calitate, proceselor de fabricaţie, 

procedurilor, echipamentelor, reţetelor, etc. 

□ Participarea la studii şi încercări de industrializare a unui nou produs  

 

Supervizarea personalului (şefi de echipă, operatori) 

 

□ Organizarea şi animarea echipelor de producție prin explicarea obiectivelor şi implicarea în 

procesele evolutive  

□ Gestionarea nevoilor de personal şi de funcțiuni pe baza riscurilor identificate şi planificarea 

producţiei 

□ Conducerea de interviuri individuale pentru a evalua competenţele, adecvarea poziţiei ocupate 

în organigramă în vederea dezvoltării profesionale, creșterii remunerației, etc.  

□ Identificarea nevoilor de formare a personalului şi propunerea de acțiuni de formare 

corespunzătoare  

□ Aplicarea legislaţiei muncii şi a reglementărilor sociale 

 

Achiziții 

 

     Ex: Responsabil achiziții 

 

 □ Negocierea prețului 

 □ Negocierea cantităților 

 □ Negocierea întârzierilor livrărilor 

 □ Negocierea condițiilor de plată a produselor 

 □ Responsabilitatea pentru calitatea materiilor prime 

 □ Responsabilitatea pentru calitatea bunurilor sau serviciilor  

 □ Analiza şi explorarea piețelor specifice (inovație, concurenţă, furnizori) 

 □ Asigurarea interfeței dintre aprovizionare, producție, vânzări 

 □ Animarea echipei 

 □  Altele……………………………………………………………………………………………... 
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Management 

 

Ex: Manager pentru servicii de restaurație (restaurante, cantine, catering) 

 

□ Stabilirea planificării personalului 

□ Repartizarea activităților şi instrucțiunilor între echipe 

□ Înregistrarea rezervărilor şi actualizarea planului de ocupare a meselor, sălilor  

□ Întâmpinarea clienţilor la intrare, conducerea la masă şi prezentarea meniului 

□ Recomandarea alegerii felurilor de mâncare după gustul clientului, prezentarea ofertei zilei 

şi înregistrarea comenzii 

□ Organizarea şi coordonarea serviciului de servire (pregătirea mesei, legătura bucătărie-sală) 

□ Finisarea aspectului porțiilor: tăierea cărnii, peştelui, flambaj, etc.  

□ Consilierea clienților cu privire la alegerea vinului potrivit felurilor de mâncare şi servirea 

□ Alegerea şi achiziția vinurilor, gestionarea stocurilor. Planificarea organizării de banchete, 

conferinţe şi coordonarea organizării evenimentului 

□ Verificarea încasărilor 

□ Recrutarea şi instruirea personalului  

□ Organizarea seturilor de servit masa în sală 

□ Altele…………………………………………………………………………………………. 

 

Ex: Manager raion de produse alimentare 

 

□ Monitorizarea situației stocurilor 

□ Identificarea nevoilor de aprovizionare 

□ Stabilirea comenzilor 

□ Verificarea livrării bunurilor, controlul produselor, organizarea şi supravegherea depozitării 

□ Adaptarea planului de vânzări după cifra de afaceri, operațiunile comerciale şi controlul 

punerii în vânzare 

□ Monitorizarea şi analiza rezultatelor de vânzări; propunerea unor modificări 

□ Configurarea operaţiunilor de afaceri, în conformitate cu marjele, cifra de afaceri  şi 

previziunile de vânzări  

□ Coordonarea activităților echipei 

□ Verificarea stării şi modului de conservare a produselor perisabile şi retragerea produselor 

improprii vânzării 

□ Întâmpinarea clienților şi oferirea de informații despre preț, prospețimea produselor 
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 □ Realizarea de eșantioane de produse proaspete (delicatese, brânzeturi, ...), așezarea la raft 

 □ Negocierea preţurilor cu furnizorii şi asigurarea livrării la timp a produselor  

 □ Organizarea inventarierii stocurilor în magazin (planificarea, recrutarea de personal, ...) 

 □ Realizarea de reduceri de preţuri, aliniate cu cele practicate de concurenţă 

 □ Recrutarea şi instruirea personalului privind politicile şi procedurile firmei  

 □ Urmărirea şi organizarea dezvoltării competenţelor personalului (formare, actualizare periodică a 

competenţelor) 

 □ Altele……………………………………………………………………………………… 

 

 Ex : Responsabil cu comunicarea şi informarea 

 

□ Conducerea unui sistem informaţional coerent şi funcţional care răspunde nevoilor organizației în 

termeni de servicii pentru clienți, calitate, şi “confort” pentru utilizatori  

□ Consilierea şi acordarea de suport directorului în promovarea şi favorizarea introducerii tehnologiei 

informaţiei şi comunicaţiilor (tehnologie, educaţie şi administrare) 

□ Administrarea şi implementarea planului de comunicare  

□ Animarea unei rețele de asistenţă pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

□ Programarea achizițiilor 

□ Organizarea cursurilor de formare în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

□ Administrarea rețelelor 

□  Altele ………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Cu ce tipuri de contacte relaționați?  

 □ Superiori ierarhici 

 □ Administrație 

 □ Clienți 

 □ Fermieri 

 □ Furnizori 

 □ Turiști 

 □ Cursanți 

 □ Centre de formare profesională 

 □ Bănci 

 □ Servicii administrative şi financiare 
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7. Care este natura acestor relații : 

□ Comunicare 

□ Transmiterea de informații 

□ Cooperare 

□ Negociere 

□ Consiliere 

□ Formare 

 

8. Activitatea dumneavoastră conduce la necesitatea de a acompania alți angajați?        

 

  □ Niciodată    □ Nu Frecvent   □ Frecvent   □ Foarte Frecvent 

 

9. Cu ce tip de incidente vă puteți confrunta? 

 

Logistică                       □ Niciodată    □ Nu Frecvent   □ Frecvent   □ Foarte Frecvent 

Resurse Umane          □ Niciodată    □ Nu Frecvent   □ Frecvent   □ Foarte Frecvent 

Tehnice                        □ Niciodată    □ Nu Frecvent   □ Frecvent   □ Foarte Frecvent 

De Securitate              □ Niciodată    □ Nu Frecvent   □ Frecvent   □ Foarte Frecvent 

Dispute cu clienții     □ Niciodată    □ Nu Frecvent   □ Frecvent   □ Foarte Frecvent 

Administrative  

şi financiare   □ Niciodată    □ Nu Frecvent   □ Frecvent   □ Foarte Frecvent 

 

10.  Care este nivelul de presiune la care o situație poate genera stres?  

 

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important 

11.  Pe baza căror criterii ar trebui să fie evaluată activitatea dumneavoastră?  

□  Eficienţă 

□  Performanţă 

□  Remunerație 

□  Competenţe 

□  Altele………………………………………………………………………………………………… 

 

12.  Care sunt dificultățile şi constrângerile locului de muncă? 

 □ Distanţa până la locul de muncă 

 □ Oboseala psihică 

 □ Oboseala intelectuală 

 □ Relațiile umane 
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 □ Programul 

 □ Altele……………………………………………………………………………………………………….. 

 

13.  De cât timp aveți nevoie pentru a dobândi control la locul de muncă? 

 □ Mai puțin de un an 

 □ De la un an la doi ani 

 □ Mai mult de doi ani 

 

14.  Care este durata cea mai potrivită pentru a profesa în ocupația dumneavoastră? 

 □ Mai puțin de trei ani 

 □ Între trei şi cinci ani 

 □ Între cinci şi zece ani 

 

15.  Care sunt aspectele situației profesionale care pot oferi titularului o îmbogățire personală şi profesională? 

 

 □ Dobândirea de competenţe la locul de muncă 

 □ Munca în echipă 

 □ Luarea de inițiative 

 □ Dezvoltarea autonomiei 

 □ Recunoașterea 

 □ Altele……………………………………………………………………………………………………….. 

 

16.  La care loc de muncă din sectorul în care lucrați situaţia profesională v-ar permite să evoluați? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

17.  Care din calitățile listate mai jos sunt importante şi care trebuie să le puneți în aplicare în activitatea 

dumneavoastră? 

 

Orientarea către client 

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  

Dezvoltarea personală şi a celor din jur  

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  

 Impactul şi influenţa  

 □ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  

Inițiativa  

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  
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Înțelegerea celorlalți  

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  

Încrederea în sine 

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  

Munca în echipă 

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  

 Capacitatea de abstractizare  

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  

 Atenția la detalii 

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  

Adaptabilitatea 

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  

Capacitățile organizatorice 

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  

Simțul provocării 

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  

Conducerea 

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  

Comunicarea 

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  

Tactica 

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  

Negocierea 

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  

Capacitatea de a coopera cu alții 

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  

Capacitatea de a analiza şi de a sintetiza 

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  

Sentimentul datoriei  

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  

Autonomia şi inițiativa 

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  

Contribuţia la progres 

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  

Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor 

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  

Respectarea Sistemelor de Calitate 

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  
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Cunoașterea unei limbi străine 

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  

Animarea grupurilor 

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  

Impunerea propunerilor 

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  

Reactivitatea 

□ Fără importanţă   □ Puţin important  □ Important  □ Foarte important  

 

18.  Care dintre calităţile de mai sus sunt cu adevărat importante şi strategice pentru a ajunge la nivelul de 

eficacitate profesională dorit?  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

19. Ați beneficiat de formare pentru dobândirea acestor competenţe?  □ Da    □ Nu 

 

 

Vă mulțumim pentru timpul acordat! 


