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August 2017 

Newsletter 

Informatii, noutati, aspecte utile –  

18 luni de la finalizarea proiectului 

Realizat în cadrul perioada de post-implementare a 

proiectului Program de interventii integrate pentru someri – 

certitudinea unui viitor durabil implementat de Consiliul 

Judetean Buzau in parteneriat cu Asociatia Four Change, SC 

Centrul de Consultanta si Studii Europene SRL, RD Global Project 

Consulting SRL, Consiliul Judetean Mures, Tecseo SRL si SC 

Dechiro Consulting SRL , newsletter-ul de față aduce în atenția tuturor celor interesați informații utile despre 

modalitatile de promovare a unei afaceri prin intermediul aplicatiilor Google, caracteristicile marketingului specific 

serviciilor, metode de comunicare interna prin intermediul memo-urilor, locurile de muncă disponibile la nivelul 

Uniunii Europene prin intermediul rețelei EURES, informatii despre activitatile derulate in cadrul perioadei de 

sustenabilitate a proiectului, precum si rezultate atinse. 

 

Proiectul s-a adresat unui numar de 1227 persoane (1043 -regiunea Sud-Est si 184 regiunea Centru) dintre 

care: 244 persoane inactive, 159 aflate in cautarea unui loc de munca, 611 someri si 67 persoane care au parasit 

timpuriu scoala. Cele 1227 persoane au participat la un program de interventii integrate privind angajarea care a 

constat in programe de orientarea in cariera (informare,consiliere grup si individuala, medierea muncii) si formare 

profesionala ( au fiecare persoane a participat la cate 2 programe de formare profesionala de scurta durata, in functie 

de planul individual de orientare in cariera).  

 

Numărul de față al newsletter-ului Informatii, noutati, aspecte utile – 18 luni de la finalizarea proiectului 

aduce în atenția dumneavoastră următoarele informații: 

1 Informatii, noutati, aspecte utile – 18 luni de la finalizarea proiectului Pagina 2 

2 Metode de promovare prin intermediul Google Pagina 3 - 10 

3 Marketingul serviciilor – Notiuni generale  Pagina 10 - 14 

4 Cum comunicam intr-o organizatie  Pagina 14 – 16 

5 Locuri de munca in Uniunea Europeana  Pagina 16 - 21 
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Informatii, noutati, aspecte utile –  

18 luni de la finalizarea proiectului 

 

In perioada de sustenabilitate a proiectului, consorțiul partenerial 

continuă implementarea pachetului de activități specifice din cadrul 

proiectului. 

Astfel, au fost elaborate comunicate de presă (atât în județul Buzău cât 

și în Mureș) prin care posibilii beneficiari au fost informati asupra 

faptului că se vor organiza cursuri de Resurse umane și Comunicare în limba engleză. Cursurile au fost 

propuse în urma centralizării celor mai multe solicitări din partea celor interesați. In urma publicarii 

anunturilor de organizare, 12 persoane s-au înscris în anul 2017 și 76 persoane în anul 2016. Deocamdată, 

nu este complet numărul de cursanți necesar pentru constituirea grupelor de curs, nici în județul Buzău, nici 

in judetul Mureș. Majoritatea celor interesați de cursuri au renunțat să participe la program după ce au aflat 

că nu se vor mai da subvenții.  

De asemenea, consortiul a participat la Târgurile de locuri de muncă organizate  de AJOFM Buzău și AJOFM 

Mureș (septembrie 2016 și aprilie 2017), la nivelul celor două regiuni de dezvoltare vizate de proiect, ocazie 

cu care s-a realizat prezentarea proiectului și a activităților aferente perioadei de sustenabilitate în ideea de 

a reuși constituirea unor prime grupe.  

Proiectul implementat a avut un impact mare la nivelul regiunilor in care a fost derulat, astfel: 

 944 persoane (din județul Buzău: 777, din județul Mureș: 167) au finalizat programul de intervenţii 

integrate; 

 10 persoane au demarat o activitate independentă; 

 294 persoane (din județul Buzău: 239 iar în județul Mureș: 55) în termen de 6 luni după participarea 

la programul integrat şi-au găsit un loc de muncă, față de 114 persoane, cât s-a preconizat inițial.         

Informaţii suplimentare privind organizarea cursurilor sau activitatile derulate in perioada de 

sustenabilitate a proiectului se pot obţine la sediul Bibliotecii Județene Vasile Voiculescu 

Buzău, mansardă, persoană de contact: d-ra Ioana Giurgea, tel: 0722.636.808 sau la sediul 

Consiliului Judeţean Buzău: manager de proiect d-na. Liliana Nicolae, tel: 0238.414.112, 

interior 203. 
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METODE DE PROMOVARE PRIN INTERMEDIUL 

MOTORULUI DE CAUTARE GOOGLE 

                           -Google Adwords - 

Publicitatea pe Google AdWords: prezentare generală 

 AdWords, programul de publicitate online oferit de Google, vă permite să atrageți noi clienți și să 

vă dezvoltați afacerea. 

 Alegeți destinațiile în care apare anunțul, setați un buget convenabil și măsurați impactul 

anunțului. 

 Nu există cheltuieli minime impuse. Puteți întrerupe sau opri oricând difuzarea anunțului. 

 Începeți la https://adwords.google.ro. 

 

Atrageți utilizatorii atunci când aceștia caută un anumit cuvânt sau expresie (pe care le numim cuvinte 

cheie) ori când navighează pe site-uri cu conținut care are legătură cu afacerea dvs. Anunțul poate apărea 

pe Google și pe site-urile partenere. În cazul licitării cost-pe-clic (CPC), sunteți taxat numai atunci când un 

utilizator dă clic pe anunț. 

 

Anunțurile apar alături de conținut 
relevant 

Utilizatorii dau clic pe anunțuri Și stabilesc o legătură cu afacerea 
dvs. 

Avantajele publicității cu Google AdWords 

Există câteva elemente importante care diferențiază programul AdWords de alte tipuri de publicitate. Cu 

ajutorul programului AdWords, puteți să: 

https://adwords.google.ro/
https://support.google.com/adwords/answer/answer.py?answer=6323
https://support.google.com/adwords/answer/answer.py?answer=6323
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Ajungeţi la utilizatori exact în momentul în care aceştia caută ceea ce dvs. oferiţi 

 anunţul dvs. este afişat unor utilizatori care caută deja produsele şi serviciile 

pe care dvs. le oferiţi. Prin urmare, este foarte probabil ca aceştia să 

efectueze acţiunile pe care le doriţi. 

 Puteți să alegeți destinațiile în care apare anunțul - pe ce site-uri și în ce zone 

geografice (țări, orașe sau chiar cartiere). 

 Rețeaua de display Google (GDN) acoperă singură 80% dintre utilizatorii de internet din S.U.A. 

 

 Controlați bugetul;  

 

 În cazul licitării cost-pe-clic (CPC), sunteți taxat numai atunci când un utilizator 

dă clic pe anunțul dvs., nu când apare anunțul. Aveți la dispoziție mai multe 

opțiuni de licitare dintre care puteți alege. 

 Dvs. decideți suma pe care doriți să o cheltuiți lunar și nu veți fi niciodată taxat 

peste suma respectivă. 

 Nu există cheltuieli minime impuse. 

 

Aflați exact ce anume funcționează în anunțul dvs. și să-l îmbunătățiți pornind de la aceste elemente;  

 

 Consultați un raport care detaliază performanțele anunțului - numărul clienților noi care au 

contactat compania pornind de la anunț, locațiile din care provin aceștia și multe altele. 

 Utilizați instrumentele AdWords pentru a modifica și îmbunătăți anunțul și creșteți numărul 

clienților potențiali care vă contactează compania. 

Exemplu 

Să presupunem că aveți un atelier de reparații biciclete în apropiere de București. Configurați 

anunțul astfel încât acesta să apară numai pentru clienții din această locație. Astfel, atunci când 

un utilizator care locuiește sau vizitează acest oraș caută pe Google „reparații biciclete în 

apropiere de București”, este posibil să vadă anunțul dvs. și să dea clic pe acesta pentru a vă 

contacta. 

Este simplu să începeți și vă puteți întrerupe sau opri oricând. Fără obligaţii. 

https://support.google.com/adwords/answer/answer.py?answer=117120
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Paşii următori 

Începeți cu următorii trei pași. 

 Contactați echipa pentru anunțuri Google și obțineți ajutor pentru crearea primelor anunțuri. 

 Citiți poveștile de succes ale unor mici proprietari din categoria dvs. și aflați cum utilizează aceștia cu 

succes programul AdWords. 

 Economisiți timp și obțineți ajutor din partea unui specialist autorizat în utilizarea programului 

AdWords. 

Cum funcționează programul AdWords? 

Pentru a înțelege cum funcționează AdWords și pentru a profita la maximum de bugetul pentru publicitate, 

este important să vă familiarizați cu câteva elemente cheie. Printre acestea se numără cuvintele cheie, 

destinațiile de plasare, Clasarea anunțului, sumele licitate și Scorul de calitate. 

Cum determină cuvintele cheie afișarea anunțului? 

Cuvintele cheie sunt cuvinte sau expresii pe care le alegeţi dvs. şi care 

pot declanşa afişarea anunţurilor în Reţeaua de căutare şi pe alte site-

uri. De exemplu, dacă livraţi flori proaspete, puteţi utiliza „livrare flori 

proaspete” drept cuvânt cheie în campania dvs. AdWords. Atunci 

când un utilizator caută pe Google în funcție de expresia „livrare flori 

proaspete” sau un termen similar, anunțul dvs. poate apărea în 

dreptul rezultatelor căutării Google. De asemenea, anunțul dvs. poate apărea și pe alte site-uri din Rețeaua 

Google care au legătură cu livrarea de flori proaspete. 

Sfat: creați o listă de cuvinte cheie cât mai relevante pentru produsul sau serviciul oferit. Utilizați 

cuvinte cheie precise (nu generale) pentru a crește șansele ca anunțul să apară pentru persoanele 

cele mai interesate de produsul sau serviciul dvs. De exemplu, utilizați cuvântul cheie „livrare flori 

proaspete”, nu doar „floare”. Acest lucru îmbunătățește performanțele anunțului și vă permite să 

obțineți venituri mai mari din publicitate. 

https://support.google.com/adwords/answer/answer.py?answer=1704406
https://support.google.com/adwords/answer/8206
https://www.google.com/intl/ro/adwords/select/success/archive.html
https://adwords.google.com/professionals/search/
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=1752334
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=1752334
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Destinații de plasare: publicitatea pe site-uri din afara Rețelei de căutare 

Cuvintele cheie pot determina afișarea anunțurilor dvs. în dreptul 

rezultatelor căutării pe Google sau pe alte site-uri de căutare. Însă 

cuvintele cheie pot determina, de asemenea, afișarea anunțurilor pe 

alte site-uri de pe internet. Printre acestea se numără proprietățile 

Google, cum ar fi YouTube, precum și site-urile partenere Google, cum 

ar fi NYTimes.com sau Families.com. Acestea poartă numele 

de destinații de plasare, și fac parte din ceea ce numim Rețeaua de display. 

Google poate să stabilească în mod automat locațiile în care apar anunțurile dvs., prin corelarea cuvintelor 

dvs. cheie cu site-urile din Rețeaua de display. Sau, dacă doriți mai mult control asupra locațiilor unde apar 

anunțurile dvs., puteți alege manual anumite destinații de plasare. Puteți stabili pentru fiecare sumele 

licitate și puteți alege site-urile pe care pot apărea anunțurile dvs. 

Clasarea anunțului: cum alege Google anunțurile care vor apărea și pozițiile acestora 

Să presupunem acum că mai mulți agenți de publicitate folosesc 

același cuvânt cheie pentru a afișa anunțul sau vor ca anunțurile lor 

să apară pe aceleași site-uri. Google utilizează Clasarea 

anunțului pentru a alege agenții de publicitate ale căror anunțuri vor 

apărea și ordinea în care se vor afișa acestea. 

Clasarea anunțului se bazează pe o combinație a acestor factori: 

 suma licitată, adică suma pe care sunteți dispus să o cheltuiți; 

 calitatea anunțurilor și a site-ului; 

 impactul estimat al extensiilor la anunțuri și al altor formate de anunțuri. 

Câteva detalii despre licitare și calitatea anunțurilor 

Suma licitată și calitatea anunțurilor pot funcționa ușor diferit pentru 

fiecare tip de campanie. Iată câteva exemple care vă vor ajuta să 

înțelegeți acest lucru. 

În cazul unui anunț afișat pe Google și pe site-urile partenere din 

Rețeaua de căutare în funcție de cuvinte cheie, suma licitată se 

bazează pe suma licitată cost-pe-clic maximă (CPC max.), adică suma maximă pe care sunteți dispus să o 

plătiți pentru fiecare clic pe anunțul dvs. (cu toate că suma finală care vi se va percepe pentru fiecare clic, 

https://support.google.com/adwords/answer/53215
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=117120
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=1752122
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=1752122
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=2393094
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=6326
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=6326


 
 

 

P
ag

e7
 

adică suma CPC reală, poate fi mai mică). Calitatea anunțului se calculează pe baza componentelor 

Scorului de calitate: rata de clic estimată, relevanța anunțului și experiența în pagina de destinație. 

 

Cât plătiți până la urmă 

De fiecare dată când un anunț AdWords este eligibil să fie afișat 

pentru o căutare, acesta trece prin licitația publicitară. Suma cu care 

sunteți taxat (suma CPC reală) este, adesea, mai mică decât suma 

licitată CPC maximă deoarece, în cazul licitației AdWords, suma 

maximă pe care o veți plăti este egală cu suma minimă necesară 

pentru a păstra poziția anunțului și toate formatele de anunțuri 

afișate împreună cu anunțul, cum ar fi sitelinkurile. 

Cum se calculează costurile în programul AdWords 

 Google AdWords vă oferă control asupra costurilor publicitare. 

 Nu trebuie să cheltuiți o anumită sumă minimă. În schimb, setați un buget zilnic mediu și alegeți 

modul în care îl veți cheltui. 

Alegerea unei strategii de licitare pe baza obiectivelor 

De fiecare dată când un utilizator efectuează căutări pe Google, AdWords declanșează o licitație pentru a 

stabili anunțurile care vor fi afișate în pagina cu rezultatele căutării, precum și clasarea acestor anunțuri în 

pagină. Pentru a include anunțurile proprii în această licitație, trebuie să alegeți, mai întâi, modalitatea de 

licitare. Alegeți o strategie de licitare bazată pe obiectivele proprii, cum ar fi axarea pe clicuri, pe afișări sau 

pe conversii. 

http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=6297
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=142918
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Axați-vă pe clicurile pe anunțuri. 

 

Această strategie poartă numele de sumă licitată cost-pe-clic (CPC). Dacă doriți 

să generați trafic spre site, recomandăm metoda de licitare CPC. 

 

Axați-vă pe afișări, adică pe numărul de ocazii cu care apare anunțul dvs. 

 

Această strategie poartă numele de sumă licitată cost-pe-afișare (CPM). Dacă 

doriți să sporiți gradul de cunoaștere a mărcii, recomandăm metoda de licitare 

CPM. Rețineți că licitarea CPM este disponibilă numai pentru campaniile 

din Rețeaua de display. 

 

Axați-vă pe afișări, adică pe ocaziile cu care utilizatorii efectuează o anumită 

acțiune pe site-ul dvs. după ce dau clic pe unul dintre anunțurile dvs. 

Această strategie poartă numele de sumă licitată cost-pe-achiziție (CPA). Le 
recomandăm metoda de licitare CPA agenților de publicitate AdWords cu 
experiență, care sunt interesați de conversii, precum achiziții sau înscrieri. 

Acestea sunt strategiile de licitare pe care le puteți seta. Consultați secțiunea de 
mai jos pentru a afla mai multe despre alegerea unei strategii de licitare. 

Unde pot apărea anunțurile? 

Dacă când faceți publicitate prin programul AdWords, anunțurile pot apărea în diferite locații pe web, în 

funcție de modul în care le direcționați, de segmentele de public pentru care decideți să le afișați și de 

tipurile de anunțuri pe care le creați. 

Înainte de a alege unde să afișați anunțurile, încercați să adoptați punctul de vedere al clienților potențiali. 

Ce le place? Ce obiceiuri au? Unde se află? Ce trebuie să știți despre respectivii utilizatori pentru a le putea 

transmite eficient anunțurile? Deprinderea de a vă raporta la modul în care gândesc clienții dvs. atunci 

https://support.google.com/adwords/answer/answer.py?answer=116495
https://support.google.com/adwords/answer/answer.py?answer=6310
https://support.google.com/adwords/answer/answer.py?answer=117120
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când faceți alegeri vă poate ajuta să ajungeți la mai mulți utilizatori și să obțineți o rentabilitate a 

investiției mai ridicată. 

 
Observație 

Când decideți unde și cui să afișați anunțurile, rețineți că anumite funcții sunt disponibile numai pentru 

anumite tipuri de campanii. De exemplu, poate doriți să afișați anunțurile pe Google în anumite zile ale 

săptămânii. În acest sens, trebuie să creați o campanie care să vizeze Rețeaua de căutare și care să includă 

toate funcțiile, în loc să creați o campanie cu funcții standard. Aflați detalii despre tipurile de campanii 

disponibile 

 

Vă prezentăm mai multe detalii privind locațiile în care puteți afișa anunțuri și utilizatorii care le-ar putea 

vedea. 

Afișarea anunțurilor în Rețeaua de căutare Google și pe alte site-uri de căutare 

Dacă utilizați cuvinte cheie pentru a direcționa anunțurile, selectați un set de cuvinte cheie asociate 

produsului sau serviciului pe care doriți să-l promovați. Apoi, când utilizatorii caută folosind cuvintele sau 

expresiile pe care le-ați ales, anunțurile text pot apărea alături de rezultatele căutării sau deasupra acestora. 

 pe site-urile de căutare Google: anunțurile dvs. pot apărea în Căutarea Google, în Cumpărături Google 

și pe Google Maps, atunci când un utilizator caută cuvintele cheie pe care le-ați ales. Iată un exemplu 

pentru cuvântul cheie „prăjiturele”: 

 

 pe site-urile de căutare care fac parte 

din Rețeaua de căutare: dacă un utilizator 

caută informații pe site-urile de căutare 

care au încheiat parteneriate cu Google 

pentru afișarea anunțurilor AdWords, cum 

ar fi AOL, anunțurile dvs. ar putea apărea 

în dreptul sau deasupra rezultatelor sau în 

alte pagini de căutare relevante; 

https://support.google.com/adwords/answer/answer.py?answer=14090
https://support.google.com/adwords/answer/answer.py?answer=14090
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=2567043
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=2567043
https://support.google.com/adwords/answer/answer.py?answer=90956
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 în rețeaua de căutare mobilă: anunțurile dvs. pot apărea pe http://m.google.com, versiunea mobilă a 

rețelei de căutare Google. Iată un exemplu de anunț pentru prăjiturele, în rețeaua de căutare mobilă: 

 

Anunț AdWords pentru versiunea mobilă a Rețelei de căutare Google 

Afișarea anunțurilor pe site-urile care sunt accesate de clienții dvs. 

De asemenea, puteți alege să afișați anunțurile pentru clienții dvs. pe măsură ce aceștia 

caută informații pe web. Anunțurile text, imagine și video pot apărea în Rețeaua de 

display Google. Rețeaua de display Google este o rețea de site-uri și site-uri proprii 

Google, care include Gmail, Blogger și YouTube și care afișează anunțuri AdWords. 

Această rețea include, de asemenea, site-uri mobile și aplicații care afișează anunțuri. 

Iată un exemplu de anunț de pe un site din Rețeaua de display. Puteți vedea cum sunt 

direcționate anunțurile către conținutul paginii: 

 

Anunțurile dvs. pot apărea pe anumite site-uri sau în anumite destinații de plasare pe care le alegeți. De 

exemplu, dacă firma dvs. vinde torturi de nuntă, ați putea alege să afișați anunțul pe un site popular de 

planificare a nunților. 

Anunțurile pot apărea pe site-uri în funcție de metodele de direcționare pe care le alegeți, cum ar fi cuvinte 

cheie, destinații de plasare, segmente de public sau subiecte. 

 

 

http://m.google.com/
https://support.google.com/adwords/answer/answer.py?answer=117120
https://support.google.com/adwords/answer/answer.py?answer=117120
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MARKETINGUL SERVICIILOR 

NOTIUNI GENERALE  

Serviciile intrunesc urmatoarele caracteristici: 

  

 
 

Eterogenitatea mare a serviciilor impune o tratare corespunzătoare a acestora, particularităţile 

marketingului serviciilor considerate în ansamblu prezintă o importanţă mai mult teoretică, deoarece în 

practică este necesară abordarea diferenţiată a acestora. 

 

 

Intangibilitatea

• reprezintă caracteristica esenţială a serviciilor şi constă în faptul că,
acestea nu pot fi văzute, gustate, simţite sau mirosite înainte de a fi
cumpărate. Aspectul imaterial al serviciului face evaluarea sa dificilă
şi adesea strategiilor şi tacticilor de marketing, acestea având
drept obiectiv permanent „tangibilizarea” serviciilor

Inseparabilitatea

• reprezintă caracteristica serviciilor de a nu putea fi desprinse de
prestator, astfel că, în majoritatea cazurilor producţia şi consumul au
loc simultan. Această caracteristică impune anumite particularităţi în
aplicarea marketingului

Variabilitatea
(eterogenitatea) 

• reprezintă caracteristica acestora de a diferi de la o prestaţie la alta,
serviciul nu poate fi repetat în mod absolut identic niciodată

Perisabilitatea

• reprezintă caracteristica serviciilor de a nu putea fi stocate în vederea
unui consum ulterior, fapt care generează probleme legate de
echilibrarea ofertei cu cererea de servicii. Ca şi celelate caracteristici,
perisabilitatea îşi pune amprenta asupra politicii de marketing, în
special asupra produsului şi preţului, dar şi a distribuţiei şi promovării
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Serviciile turistice 

 complexitatea serviciilor turistice – acestea sunt vândute în cele mai multe cazuri sub forma unui 

pachet care include o mare varietate de servicii de transport, cazarea, alimentaţie, agrement, 

informare ce pot fi oferite de o singură organizaţie sau de mai multe, fapt ce poate influenţa calitatea 

serviciilor oferite şi percepute; 

 sezonalitatea serviciilor turistice – în funcţie de destinaţie, cererea pentru serviciile turistice are un 

caracter sezonier pronunţat, fapt ce se va reflecta în plitica de marketing a organizaţiei prin 

încercarea de a echilibra cererea cu oferta; 

 influenţa intermediarilor în decizia de cumpărare – deşi serviciile turistice sunt prestate de firme 

specializate (unităţi hoteliere, restaurante, firme de transport),  consumatorii aleg în funcţie de 

informaţiile oferite de intermediari (agenţi de turism), fapt ce poate conduce la o discrepanţă între 

calitatea promisă şi cea efectiv livrată; 

 

Serviciile culturale 

Se pot regăsi, de asemenea,  într-o mare varietate, de la spectacole în cadrul sălilor de teatru sau în afara 

acestora,  în care rolul personalului este foarte ridicat, la   expoziţii de artă, muzee,   în care elementele   

fizice   joacă   un   rol   mai   mare.    

Serviciile   culturale   se caracterizează  şi  printr-un gradul  ridicat  de  participare a  clientului  la prestarea 

serviciilor – pentru a beneficia de servicii culturale, consumatorului trebuie să se deplaseze la locul de 

prestaţiei, iar modul în care apreciază calitatea serviciului depinde şi de o serie de factori psihici şi psihologici 

ai acestuia (cunoştinţe, disponibilitate, etc.); 

 

Servicii de sanatate 

 cererea de servicii este continuă, piaţa potenţială fiind formată din întreaga populaţie, în senssul că 

oricine poate avea nevoie de servicii de sănătate, însă nu se poate stabili cu certitudine care este 

cererea pentru serviciile de sănătate la un moment dat, de ce fel de servicii este nevoie şi la ce nivel;  

care va fi utilitatea serviciului prestat; 

 eterogenitatea produsului/serviciului – în sănătate, serviciile sunt extreme de eterogene  

 rolul ridicat al statului în crearea cererii -  De obicei, statul este cel care stimulează cererea pentru 

serviciile de sănătate preventive, deoarece un individ sănătos minimalizează nevoia sa viitoare de 

servicii de sănătate. Statul,   prin intermediul diferitelor instrumente, (activitate de informare, 

promovare) creează cererea pentru aceste servicii; 
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  aspecte etice – piaţa serviciilor de sănătate este influenţată în mod special şi de o serie de probleme 

etice: probleme legate de relaţia medic – pacient, legate de viaţă şi de moarte, limita dintre cercetare 

şi tratament etc. 

 

Tipologia serviciilor 
 

Categorie servicii Exemple de servicii 

1. Servicii cultural- turistice • alimentaţie publică (în restaurante, bufete, cofetării, 

baruri etc.); 

• servicii turistice (excursii, sejururi etc.); 

• spectacole (de teatru, cinema, muzică) 

• radioteleviziune 

• agrement. 

• cazare (în hoteluri, moteluri, cabane); 

2. Servicii de comunicaţii • transporturi aeriene (inclusiv serviciile prestate în 

aeroporturi şi de companiile aeriene); 

• transporturi rutiere, transporturi feroviare, transporturi maritime şi fluviale; 

• transporturi pe cablu; 

• telecomunicaţii; 

• servicii poştale; 

3. Servicii medicale asistenţa medicală (în spitale, ambulatoriu, laboratoare medicale etc., cu 

medici, opticieni, 

4. Servicii de 

întreţinere şi reparaţii 

• instalaţii electrice; 

• echipamente mecanice; 

• sisteme de încălzire/climatizare; 

• autovehicule; 

• construcţii; 

• calculatoare electronice. 

5. Servicii de utilitate publică • salubrizare şi gestionarea deşeurilor; 

• alimentare cu apă, gaze sau energie termică, distribuţie electricitate; 

• întreţinerea spaţiilor verzi; 

• pompieri, poliţie; 

• servicii publice (administraţia financiară). 

6. Servicii comerciale • vânzări „en gros” sau „en detail” •depozitarea 

mărfurilor; 

• marketing; 

• ambalarea-condiţionarea produselor. 
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7. Servicii financiare • servicii prestate de bănci; 

• servicii prestate de societăţile de asigurare; 

• servicii prestate de casele de pensii; 

• administrarea proprietăţilor; 

• vânzarea/cumpărarea imobilelor (agenţii imobiliare); 

• contabilitate. 

8. Servicii profesionale • elaborarea planurilor şi proiectelor de arhitectură; 

• expertizarea produselor/evenimentelor; 

• asistenţă juridică; 

• paza şi asigurarea securităţii; 

• educaţie şi instruire (învăţământ); 

• managementul calităţii; 

• proiectare constructivă şi tehnologică; 

• consultanţă. 

9. Servicii 

administrative 

• managementul resurselor umane; 

• serviciile informatice; 

• servicii ale administraţiei publice. 

10. Servicii ştiinţifice • cercetare ştiinţifică; 

• dezvoltare produse; 

• studii tehnico-economice; 

• asistarea elaborării deciziilor. 

12. Servicii de 

aprovizionare 

• contractarea şi urmărirea contractelor; 

• gestionarea şi distribuirea materialelor. 

 

CUM COMUNICAM INTR-O ORGANIZATIE  

Comunicarea intr-o organizatie ca este ea un SRL sau ca este o organizatie non-guvernamentala se bazeaza 

pe transmiterea de informatii de la angajat catre angajator si de la angajator catre angajati in varianta scrisa 

sau in varianta orala/verbala. In cele ce urmeaza, va vom prezenta modalitati de comunicare interna prin 

intermediul MEMO-urilor. 

Cuvantul “memo”  este forma prescurtata a lui memorandum, desemnand o 

modalitate neprotocolara de a semnala un lucru important. Exista 6 tipuri 

generale de memo-uri: de tip bulletin, de tipul expunere, informativa, de 

actiune, tip rezumat, pentru clasare.  

 Memo-ul de tip bulletin  

 Implica o urgenta  
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 Este scurt 

 Stil concis 

 Este “Telegrama” din lumea memo-urilor 

 Memo de tip expunere  

 Mult mai descriptive decat cea precedent 

 Este folosita pentru materiale sau situatii de genul “hai sa discutam despre asta”  

 Gama subiectelor foarte larga, folosindu-se adesea stilul de conversatie 

 Memo-ul informativ  

 Document descriptiv  detaliat  

 Pot fi expuse actiuni ce au fost executate, rezultatele lor 

 Se pot recomanda programme su se prezinta rezultatele prevazute 

 Stil si ton protocolar  

 Memo-ul actiune 

 Prezinta actiunile care au fost sau vor fi effectuate  

 Lasa replica celor care o primesc 

 Poate include elemente de constrangere 

 Memo-ul de tip rezumat   

 Descriere detaliata in forma de expunere sau de schita  

 Discutiile sunt grupate sub titluri adecvate  pentru a usura desfasurarea unei schite  

 Se foloseste frecvent la evaluarea desfasurarii unui program  

 Reflecta acumularea  in timp a informatiilor si, adesea, explica actiunile effectuate  

 Memo-ul pentru clasare  

 Destinat dosarului, nu unei persoane  

 Nu face decat sa consemneze  informatiile de uz intern  

 Stocata ca si referinta  

 Stil si ton concis 

 

Sfaturi intocmire MEMO 

 

 Un memo bine intocmit prezinta informatiile in mod simplu 
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 Partea principal a unui memo se deosebeste de partea principal a unei scrisori  prin faptul 

ca este mai scurta si ofera mai multe semen vizuale, cum ar fi liste de elemente numerotate 

 Au  rolul de a comunica informatii importante rapid si efficient 

 Tonul variaza de la protocolar la neprotocolar, in functie de sensul comunicarii 

 Memo-urile au un public limitat  

 Cele mai importante caracteristici stilistice: cuvinte obisnuite, fraze scurte. 

 

Locuri de muncă în Uniunea Europeană 

Numeroase locuri de muncă vacante la nielul Uniunii Europene sunt puse 

la dispoziția celor interesați prin intermediul rețelei EURES. EURES este o 

rețea de cooperare între serviciile publice de ocupare europene și a fost 

creată pentru facilitarea liberei circulații a lucrătorilor în cadrul Spațiului 

European și Elveția.  

Locurile de muncă disponibile în prezent pe platforma rețelei EURES sunt: 

Țara: Norvegia 

Localitatea: Rørvik 

Ocupația: Medic dentist 

Număr de posturi: 1 

Firma: BRYGGA TANNKLINIKK AS 

Limbi străine: Limba engleza - fluent sau limba norvegiana 

Cerințe: Se va lucra intr-o clinica stomatologica privata, infiintata acum 10 ani, unde lucreaza in prezent 5 persoane. Sarcini de 

lucru: stomatologie generala, protetica, anestezie, radiografie dentara. Studii superioare medicina dentara, autorizatie 

norvegiana de practica. Informatii despre aceasta se gasesc pe link-ul: https://helsedirekt 

Salariu: 450000 NOK brut/an sau mai mult (echivalentul a 47570 euro brut/an sau mai mult). Sprijin din partea angajatorului in 

gasirea locuintei cu chirie, care este in jur de 5500 NOK/luna+energie electrica (echivalentul a 580 euro/luna+energie electrica). 

Posibil curs de limba norvegiana 

Mod de aplicare: Se transmite CV in limba engleza la adresa de e-mail: leszek.pokrywka@gmail.com si pentru monitorizare la: 

Elena.Tane@ot.anofm.ro 

Tip serviciu: Permanent, norma intreaga. Angajarea se face cu 1 septembrie 2017 

Tel.: - 

Termen limită: 01.09.2017 

 

Țara: Republica Ceha 

Localitatea: Czech Republic 742 13 STUDENKA, R. TOMASKA 859 

Ocupația: OPERATOR CNC 

Număr de posturi: 15 

Firma: MSV METAL STUDENKA A.S. 

Limbi străine: -  
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Cerințe: Operator pe utilaje strung sau freza CNC.(piese forjate, piese si subansamble pentru vagoane, masini agricole si 

constructii metalice.8 ore/zi, 3 schimburi. Calificare si experienta pe strung sau freza CNC. 

Salariu: 800 - 1000 euro net/luna. Bonuri de masa - 9 lei/zi lucratoare. 

Mod de aplicare: CV in limba romana/engleza la:edit.matei@msvmetal.eu;  

Tel.: +420 602 551 865;+420 556 472 705 

Termen limită: 30.06.2018 

 

Țara: Republica Ceha 

Localitatea: OSTRAVA, STUDENKA 742 13, R. TOMASKA 859 

Ocupația: FORJOR 

Număr de posturi: 15 

Firma: MSV METAL STUDENKA A.S. 

Limbi străine: - 

Cerințe: Se produc piese forjate si subansable pentru vagoane,masini agricole si constructii metalice. Se produc piese forjate si 

subansable pentru vagoane,masini agricole si constructii metalice. 

Salariu: 1000 euro net/luna. Bonuri de masa - 9 lei pe zi lucratoare.8 ore/zi, 3 schimburi. 

Mod de aplicare: CV in limba romana/engleza la:edit.matei@msvmetal.e 

Tel.: +420 602 551 865 

Termen limită: 30.06.2018 

 

Țara: Republica Ceha 

Localitatea: Dolni novosadska 516/84, Nove sady, 779000 Olomouc 

Ocupația: TEHNICIAN FRIGIDERE 

Număr de posturi: 1 

Firma: OK servis Kaplanek, s.r.o. 

Limbi străine: ceha/slovaca/eng 

Cerințe: Service si montaj frigidere. Calificare in domeniu.Experienta in domeniu.Competente lucru cu instalatii electrice 

(reglementari(UE)utilizator PC.Permis conducere categoria B constituie avantaj. 

Salariu: 25 000 CZK brut/luna 

Mod de aplicare:  CV in limba ceha/slovaca/engleza la:fakturace@okservispv.cz.  

Tel.: Kristyna Novakova +420 736 685 338 

Termen limită: 31.12.2017 

 

Țara: Republica Ceha 

Localitatea: Sokolska 27, 679 63 

Ocupația: Sofer tir international 

Număr de posturi: 5 

Firma: FARELA s.r.o 

Limbi străine: ceha/slovaca/eng 

Cerințe: 45 ORE/SAPTAMANA, Permis conducere ctegoria C,E 

Salariu: 1100 - 1300 brut/luna 

Mod de aplicare:  CV in limba engleza:farela@interkontakt.cz;00420-602-524 750 ING. PAVEL POSPISIL. 
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Tel.: -  

Termen limită: 31.12.2017 

 

Țara: Republica Ceha 

Localitatea: Dolni novosadska 516/84, Nove sady, 779000 Olomouc 

Ocupația: Electrician 

Număr de posturi: 1 

Firma: OK servis Kaplanek, s.r.o. 

Limbi străine: ceha/slovaca/eng 

Cerințe: Service si montaj frigidere. Calificare electrician.Competente lucru cu instalatii electrice 

(reglementari(UE)utilizator PC. Flexibilitate,dorinta de a invata,responsabilitate,eficienta,abilitati manuale.. 

Salariu: 20 500 CZK brut/luna 

Mod de aplicare:  CV in limba ceha/slovaca/engleza la:fakturace@okservispv.cz.  

Tel.: Kristyna Novakova +420 736 685 338 

Termen limită: 31.12.2017 

 

Țara: Italia 

Localitatea: NOVE 

Ocupația: Ingrijitori la domiciliu 

Număr de posturi: 40 

Firma: AUSILIUM SOCIETA COOPERATIVA 

Limbi străine: engleza, nivel B1 

Cerințe: Locurile de munca sunt in Marea Britanie. Se va lucra cu persoane vulnerabile,cu dizabilitati. studii liceale, fara 

experienta, cunostinte informatice, o buna comunicare in limba romana si engleza. 

Salariu: 7,75 lire brut/ora. Se platesc 25 lire/noapte pentru lucrul noaptea, 28 zile de concediu/an, cursuri gratuite o saptamana, 

daca este necesar se ofera cazare contra sumei de 400 lire/luna ( inclusiv utilitatile), se ofera ajutor in obtinerea NIN  

Mod de aplicare:  se trimite CV in limba engleza cu foto la adresa de email ausilium.ro@gmail.com si pentru informare la EURES 

Italia, eures@afolmet.it 

Tel.: -  

Termen limită: 31.12.2017 

 

Țara: Republica Ceha 

Localitatea: Hazlov 247, Hazlov 351 32 

Ocupația: Slefuitor, Pilitor 

Număr de posturi: 20 

Firma: Abydos S.R.O; 

Limbi străine: Constituie avantaj cunostinte limba engleza/germana 

Cerințe: muncitori(calificaţi şi necalificaţi) în domeniul şlefuirii pieselor din fontă şi cupru, pentru maşini mici şi utilaje mari.40 

ore/saptamana cu posibilitate ore suplimentare.  Invatamant primar;experienta in polizare. 

Salariu: 650-1300 euro net/luna. Cazare gratuita prima luna;masa asigutata - 180 lei/luna. 

Mod de aplicare:  CV in limba romana la email:maria.popescu@abydos.cz; tel.0773340756; info@abydos.cz; www.abydos.cz  

Tel.: - 

mailto:eures@afolmet.it
mailto:info@abydos.cz
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Termen limită: 31.12.2017 

 

Țara: Republica Ceha 

Localitatea: Praha 10,10 100, U seradiste 65/7 

Ocupația: Mecanic auto 

Număr de posturi: 5 

Firma: ARRIVA PRAHA s.r.o. www.arriva-praha.cz 

Limbi străine: -  

Cerințe: Reparatii si intretinere autobuze.40 ore/saptamana. Calificare mecanic sau electrician auto 

Salariu: 1000 euro net/luna;27500 CZK. Se pune la dispozitie curs de limba;stare de sanatate buna;bonuri de masa in cazul in 

care nu are dreptul la rambursarea cheltuielilor de deplasare;contributiile platite de angajator in functie de 

vechime;uniforma;22 zile concediu de odihna. 

Mod de aplicare:  CV la email:jana@vanova@arriva.cz 

Tel.: - 

Termen limită: 01.12.2017 

 

Țara: Norvegia 

Localitatea: KOLBOTN 

Ocupația: Lucrator in fabrica - industria pestelui  

Număr de posturi: 20 

Firma: DIN BEMANNINGS PARTNER AS 

Limbi străine: Limba engleza - fluent 

Descriere: Se va lucra in prelucrarea pestelui (sacrificare, portionare file, ambalare), in diferite locatii din Norvegia. 

Cerințe: Calificare, experienta in industria alimentara (prelucrarea carnii de pasare sau a pestelui). Nivel inalt de intelegere a 

sigurantei alimentare, conditie fizica buna, flexibilitate, fara cazier judiciar. Auto propriu-avantaj.  

Salariu: Minimum 176,30 NOK brut/ora (echivalentul a 18,5 euro brut/ora). Ajutor in gasirea unei locuinte adecvate in 

apropierea locului de munca, consiliere in intocmirea documentelor de la politie, documente fiscale. 

Mod de aplicare:  Aplicatia se face pe link-ul: https://goo.gl/nuStc8. 

Tel.: - 

Termen limită: 30.09.2017 

 

Țara: Norvegia 

Localitatea: Ålgård  

Ocupația: Personal curatenie/specialist carnaval 

Număr de posturi: 1 

Firma: LUNDS TIVOLI AS 

Limbi străine: Limba engleza-vorbit 

Descriere: Lunds Tivoli este cel mai mare carnaval organizat in Norvegia, infiintat in 1895, se deplaseaza pe intreg teritoriul 

Norvegiei, detine parcuri de distractii, zoo si agentii de promovare a concertelor. Are 50 angajati din Polonia, Romania si 

Bulgaria, de ambele sexe si de toate varstele. Locul de munca presupune construirea, dezmembrarea, intretinerea si transportul 

carnavalului saptamanal in jurul Norvegiei. Sezonul principal tine din februarie pana in octombrie, dar si pe tot parcursul anului. 

Transportul echipamentului se realizeaza in ziua de luni, marti si miercuri se realizeaza atractiile si se deschide publicului de joi 
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pana duminica. Se realizeaza conectarea cu apa la cantina, birouri si dusuri, curatarea saptamanala a remorcilor, curatarea 

zilnica a dusurilor si a toaletelor, pregatirea standurilor de jocuri si de hrana, activitate de casierie 

Cerințe: Calificare, permis de conducere categ. CE cu o experienta de min. 5-7 ani. Atitudine pozitiva, abilitate de a lucra sub 

presiune in conditii grele, flexibilitate si siguranta, capacitate de a lucra in echipa si cu diferite nationalitati, respectand normele 

de igiena, sanatate si siguranta in munca. Atitudine pozitiva, abilitate de a lucra sub presiune in conditii grele, flexibilitate si 

siguranta, capacitate de a lucra in echipa si cu diferite nationalitati, respectand normele de igiena, sanatate si siguranta in 

munca. Candidatul trebuie sa aiba una din ocupatiile: electrician, sudor, sofer macara, mecanic, mecanic de camioane, 

stivuitorist  

Salariu: 12500 NOK brut/luna (echivalentul a 1347 euro brut/luna).Pentru cei calificati ca electricieni autorizati, sudori, soferi, 

macaragii, mecanici de camioane, se adauga un supliment de 87 euro/luna. Pentru cei calificati ca stivuitori se adauga un 

supliment de 44 euro/luna, dupa perioada de proba de 1 luna. Transportul pe teritoriul Norvegiei si hrana sunt asigurate de 

angajator. Produsele alimentare servite 6 zile/saptamana sunt evaluate la 2500 NOK (aprox. 269 euro) si cazarea in jur de 4000 

NOK (aprox. 131 euro). Angajatorul se ocupa de toate documentele necesare pentru a lucra in Norvegia (politie, birou de 

impozite, deschiderea contului bancar, internet banking pentru transferul banilor acasa, la familie). O vacanta platita de 2-3 

saptamani. 

Durata contract: 30.09.2017-31.12.2017. Angajare cat mai curand posibil. Se lucreaza 48 ore/saptamana, iar pentru lucrul 

suplimentar se plateste 40% in plus. 

Mod de aplicare:  Aplicatia se completeaza pe link-ul: https://lundgruppen1.recruiterbox.com/jobs/fk0mhx8, ,,Apply for this 

opening". Aplicatiile vor fi analizate continuu. 

Tel.: - 

Termen limită: 30.09.2017 

 

Țara: Germania 

Localitatea: Cavertitz  

Ocupația: Bucatar (f/b) 

Număr de posturi: 1 

Firma: Agentia Federala de Munca - Serviciile de Plasare Internationala Saxonia, ca reprezentant al angajatorului german, 

hotelul Pelzer  

Limbi străine: Cunostinte foarte bune de limba germana - nivel B2 

Descriere: Activitatea presupune: - prepararea mancarurilor a la carte; - pregatirea specialitatilor din carne. 

Cerințe: Calificare profesionala incheiata si experienta in bucataria a la carte; Aspect ingrijit, amabilitate si spirit de echipa. 

Salariu: Salariul oferit este de min. 8,84 euro brut/ora, in functie de calificare si experienta profesionala. Angajatorul poate oferi 

cazare. 

Durata contract: Contractul de munca este permanent, iar programul de lucru este cu norma intreaga. 

Mod de aplicare:  Persoanele interesate, care corespund cerintelor ofertei de munca, trebuie sa se adreseze consilierului EURES 

din judetul de domiciliu pentru a primi formularele de aplicare. Cele doua formulare trebuie completate la calculator. Lista 

completa a tuturor consilierilor EURES se regaseste la rubrica Contact. Persoanele preselectate in urma transmiterii aplicatiilor 

vor fi contactate telefonic in vederea verificarii cunostintelor de limba germana. DOAR candidatii al caror nivel de limba 

germana corespunde cerintelor angajatorului, vor fi invitati la selectia care se va organiza in cea de-a doua jumatate a lunii 

septembrie la Brasov. Invitarea acestora se va face in timp util de catre consilierul EURES din cadrul Agentiei Judetene pentru 

Ocuparea Fortei de Munca, din judetul de domiciliu al aplicantilor. 

Tel.: -  
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Termen limită: 18.09.2017 

 

Țara: Germania 

Localitatea: In apropiere de Dresda 

Ocupația: Ospatar (f/b)  

Număr de posturi: 2 

Firma: Agentia Federala de Munca - Serviciile de Plasare Internationala Saxonia, ca reprezentant al angajatorului german, hotel 

Hilton  

Limbi străine: Cunostinte foarte bune de limba germana - nivel B2 

Descriere: Activitatea presupune servirea clientilor in hotel si in restaurant. 

Cerințe: Calificare profesionala incheiata si experienta in servirea a la carte; Aspect ingrijit si bune maniere; Amabilitate, 

flexibilitate si spirit de echipa. 

Salariu: Salariul oferit este de min. 8,84 euro brut/ora, in functie de calificare si experienta profesionala. Angajatorul poate oferi 

cazare. 

Durata contract: Contractul de munca este permanent, iar programul de lucru este cu norma intreaga. 

Mod de aplicare:  Persoanele interesate, care corespund cerintelor ofertei de munca, trebuie sa se adreseze consilierului EURES 

din judetul de domiciliu pentru a primi formularele de aplicare. Cele doua formulare trebuie completate la calculator. Lista 

completa a tuturor consilierilor EURES se regaseste la rubrica Contact. Persoanele preselectate in urma transmiterii aplicatiilor 

vor fi contactate telefonic in vederea verificarii cunostintelor de limba germana. DOAR candidatii al caror nivel de limba germana 

corespunde cerintelor angajatorului, vor fi invitati la selectia care se va organiza in cea de-a doua jumatate a lunii septembrie la 

Brasov. Invitarea acestora se va face in timp util de catre consilierul EURES din cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei 

de Munca, din judetul de domiciliu al aplicantilor. 

Tel.: -  

Termen limită: 18.09.2017 

 

 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la d-na Stanescu Monica - consilierul EURES din cadrul Agenţiei Judeţene 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzau la tel.: 0238/722540 sau la adresa de email: 

monica.stanescu@bzl.anofm.ro  

Periodic, pe site-ul www.eures.anofm.ro sunt publicate oportunități de locuri de muncă din străinătate.  
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