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SEMINAR DE INFORMARE 

 

Subactivitate A4.2 Organizarea de seminarii interactive tema secundara  

– Imbunatatirea accesabilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor; 

Nediscriminare. 

 

Tema 1, ziua 1(2ore): Cum sa te autoevaluezi 

Poate una dintre cele mai frecvente greseli pe care le facem atunci cand ne cautam un loc de 

munca este sa ne supraapreciem calitatile si abilitatile noastre profesionale. Este foarte greu de 

crezut, cum, de multe ori, facem greaseala de a ne descrie in termeni mult prea elogiosi, iar, cand 

vine momentul de a demonstra abilitatile pe care le-am promis, nu suntem destul de bine pregatiti. 

Sunt multe cazurile in care la un interviu de recrutare un candidat se prezinta impecabil, dar, cand 

trebuie sa demonstreze abilitatile profesionale pe care le-a listat in CV, nu au competenta 

necesara. De ce se intampla asa? Pentru ca, noi in postura de candidati, vrem sa impresionam 

viitorul angajator. Insa, printr-o prezentare supraevaluata a competentelor noastre profesionale, 

nu reusim decat sa obtinem recomandari mai putin flatante. 

Daca ne schimbam locul de munca, daca incercam sa ne angajam pentru prima data, daca nu avem 

experienta profesionala, dar vrem sa ne incepem frumos si intr-un mod promitator cariera, este 

bine sa o facem intr-un mod sincer. Sinceriatea unui candidat este esentiala pentru castigul 

profesional ulterior. 
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Angajatorii masoara profesionalismul unui angajat in functie de aptitudinile pe care angajatul le 

demonstreaza in mod real la locul de munca in fiecare zi. Daca am terminat o facultate, am absolvit 

un curs de specialitate sau masterat nu trebuie sa ne consideram specialisti intr-un domeniu fara 

experienta practica efectiva. Pregatirea teoretica este la fel de importanta precum cea practica. 

Numai fiind practicienni intr-un domeniu putem sa punem in practica cunostintele teoretice 

dobandite in timp si sa invatam sa facem fata situatiilor imprevizibile sau care nu pot fi sintetizate 

in paginile unei carti sau ale unui curs. 

Contrar opiniei generale, atitudinea de sus, supraevaluarea si increderea dusa la extrem, nu 

reflecta increderea in abilitatile pe care ar urma sa le demonstram in fiecare zi la locul de munca. 

Dimpotriva, denota neincredere si timiditate. Sunt si cazuri in care candidatii refuza sa accepte un 

job entry-level pentru ca au impresia ca un astfel de loc de munca este nedemn. Dar, timpul trece, 

experienta profesionala trebuie sa inceapa intr-un fel sau altul, iar, chiar daca primul contact cu 

piata locurilor de munca nu este cel mai fericit, este bine sa fructificam orice oportunitate. Cu 

sinceritate atat fata de angajator, cat si fata de noi insine, este bine sa privim interviul cu un 

potential viitor cu deschidere, incredere, incredere in abilitatile nostre, dar si in ceea ce putem in 

mod concret sa oferim. 

- Activitate practica: autoevaluarea; elevii se vor autoevalua pe o pagina; 

- Discutii, analiza autoevaluarilor; 

- Propuneri si sugestii pentru imbunatatirea autoevaluarii. 

Tema 2 ziua 2 (2ore): Cum sa te pregatesti pentru interviu 

In primul rand pentru a participa la un interviu pentru angajare trebuie sa prezinti o serie de 

documente. Aceste documente le pregatesti in prealabil si le transmiti la un posibil angajator si 

constau in general in: 

- Scrisoarea de intentie 
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- CV-ul (europass) 

- Anexe (recomandari, diplome, certificate de absolvire, alte documente relevante). 

Documentele trebuie sa respecte anumite reguli de forma si fond si trebuie intocmite riguros. 

Iata pe scurt cativa pasi pentru participarea la un interviu: 

1. Daca ai primit mult asteptatul telefon de la Departamentul de HR al companiei la care ai aplicat 

cu ceva timp in urma si esti invitat la un prim interviu, incepe prin a face un scurt research despre 

organizatia respectiva. Acest lucru te va ajuta sa iti pregatesti cateva intrebari “smart”, cand vei fi 

rugat sa faci asta, si va oferi o buna indicatie recrutorului despre gradul de tau de motivare si 

interes fata de companie.  

2. Cand, in sfarsit, momentul asteptat, in unele cazuri cu ceva emotii, a sosit, poarta cu incredere 

un zambet prietenos si o atitudine deschisa. Lasa-te surprins, s-ar putea sa ai o experienta placuta. 

Tu ai facut deja primul pas catre asta!  

3. Practica ascultarea activa, adica: pastreaza un contact vizual decent cu persoana din fata ta pe 

tot parcursul discutiei, urmareste cu atentie fiecare intrebare, daca ai neclaritati, intreaba sau cere 

detalii la randul tau. Fii politicos! 

4. Incurajeaza si tu dialogul si fii deschis in a oferi cat mai multe informatii relevante. Daca nu stii 

sa raspunzi la o intrebare, nu directiona discutia in alta zona, ci spune deschis ca nu stii raspunsul 

sau vrei sa te mai gandesti si ti-ai dori sa reveniti la intrebarea respectiva peste ceva timp. Fii mereu 

sincer in raspunsurile tale! Orice incercare de a disimula realitatea se va observa usor de catre un 

intervievator cu experienta. 

5. Incearca sa oferi cat mai multe exemple concrete de activitati sau proiecte la care ai participat 

si arata cum te-au ajutat aceste experiente sa iti dezvolti anumite competente, de exemplu: 
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comunicarea, lucrul in echipa, abilitatea de a gasi solutii creative in anumite situatii critice, 

initiativa, invatarea rapida, chiar si leardership, etc. Toate aceste competente sunt cautate de 

angajatori si poti dovedi ca le-ai dezvoltat fara a avea neaparat o experienta anterioara la un alt 

job.  

6. Raspunde clar si la obiect. Foloseste un vocabular care iti e familiar, dar nu foarte colocvial. 

Expresii de genul “a fost misto proiectul ala” sau “mai nene” (nu radeti, exemplu e real si face 

parte din arhiva) nu te vor face sa arati foarte “profi”.  

7. Pozitioneaza-te ca un partener de discutii. Nu esti la un examen, nu exista raspunsuri corecte 

sau gresite, deci nu te subpozitiona in fata recrutorului. E un lucru bun sa ai incredere in tine si sa 

arati asta, dar ai grija sa nu cazi in cealalta extrema si sa afisezi o atitudine care poate parea 

aroganta sau denota o siguranta de sine exagerata.  

8. Trebuie sa retii si sa fii constient ca nu doar angajatorul te alege pe tine, ci ca si tu il alegi pe el 

in egala masura. Ideal ar fi sa va intalniti la mijlocul drumului, adica tu sa oferi angajatorului 

competentele si motivatia de care el are nevoie si acesta sa iti indeplineasca toate nevoile tale 

motivationale, fie ele de dezvoltare, fie financiare.  

9. Nu te teme de intrebarea “Care sunt asteptarile tale salariale pentru acest post?” 

Am intalnit cateva raspunsuri care se repeta dar care nu ajuta nici recrutorul, nici candidatul. 

Cateva variante sunt: 

• “Nu stiu care e piata, deci nu stiu cat sa cer” 

• “N-am mai lucrat pana acum si nu stiu ce raspuns sa dau” 

• “Dar voi ce oferta aveti, as vrea sa stiu mai intai ce oferta imi propuneti”. 
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Ca sa raspundeti corect la aceasta intrebare trebuie sa puneti in balanta, pe de o parte, 

responsabilitatile postului, complexitatea activitatii, programul de lucru (poate fi in ture) si, pe de 

alta parte, competentele voastre. In felul acesta demonstrati ca stiti sa va autoevaluati corect, 

sunteti constienti de punctele voastre forte si de ariile pe care trebuie sa le dezvoltati.  

O alta intrebare care poate sa te puna in dificultate este “Ce te-a determinat sa aplici pentru acest 

post?” 

Intervievatorul doreste, de fapt, sa inteleaga motivatia ta si daca stii destul de clar in ce directie 

doresti sa iti construiesti cariera. Raspunsurile de genul “imi doresc sa incerc ceva nou, as vrea o 

schimbare” sau “am auzit ca se castiga bine in domeniul acesta” nu te recomanda drept candidat 

eligibil.  

Cu siguranta ca lista aceasta ar putea continua, insa daca reusesti sa tii cont de sugestiile de mai 

sus vei merge mai pregatit si mai relaxat la urmatorul interviu pentru ca ai deja o idee despre ceea 

ce va urma. 

Si inca ceva…nu exista “candidatul ideal”. Va fi selectata doar persoana care se apropie cel mai 

mult de acest profil si care reuseste sa transmita intr-o discutie mesajul corect si sa afiseze 

atitudinea potrivita, adica bun simt, naturalete si seriozitate. 

- Discutii libere 

Tema 3 ziua 3 (2ore): Cum sa cauti un loc de munca 

Tocmai ai terminat scoala si esti in cautarea unui loc de munca? Gasirea unui loc de munca in 

aceste vremuri dificile necesita urmatoarele lucruri – trebuie sa definesti cat mai bine planul tau 

profesional si sa adopti un demers metodic. Iata etapa cu etapa cateva sfaturi. 
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Fa o lista cu punctele tale forte si cu punctele tale slabe. Este extrem de util sa iti analizezi 

aptitudinile, competentele, motivatiile alturi insa de familie, de prieteni sau alte realtii. Vei reusi 

astfel sa pui in evidenta punctele tale forte si realizezi care iti sunt defectele. Iti vei defini si 

prioritatile profesionale si te vei orienta mai bine pentru o cariera urmatoare. 

Redacteaza cu grija C.V-ul. Un C. V trebuie sa il faca pe recrutor sa isi doreasca sa te intalneasca. 

Trebuie sa fie cat mai coerent si sa iti reflecte personalitatea cat mai bine. Unele mici detalii sunt 

cele care vor face diferenta. Trebuie sa iti denumesti documentul Word cu numele tau insotit de 

literele C. V. Recrutorul iti va gasi astfel mult mai repede C.V-ul in mutimea primita. Daca adaugi o 

poza, aceasta trebuie sa reflecte imaginea pe care iti doresti sa o transmiti. 

Textul trebuie sa evidentieze o competenta sau mai multe specifice, particulare sau o reusita cu 

care te mandresti. Nu ezita sa le evidentiezi cu bold. Este foarte important sa fii foarte atent si la 

greselile de ortografie. 

Identifica principalele canale de cautare 

Este foarte adevarat ca cea mai utilizata metoda de cautare a unui loc de munca in prezent o 

reprezinta internetul. Multimea de platforme online faciliteaza accesul tuturor la sute de locuri de 

munca. Iata cateva canale care ar trebui abordate atunci cand suntem in cautarea unui loc de 

munca: 

1. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca 

2. Internetul (platforme dedicate); 

3. Direct mail (transmiterea de email-uri catre firmele dorite identificate cu ajutorul 

internetului) 

4. Telefonul (contactarea departamentului de resurse umane al unei companii in vederea 

stabilirii unei intalniri); 

5. Vizita directa (deplasarea la angajator si solicitarea unei programari in vederea angajarii). 
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Trimite maximum de canditaturi pe mail 

In ceea ce priveste scrisoarea de motivatie, acesta este din ce in ce mai mult inlocuita de mail, mai 

putin formal decat scrisoarea. Recrutorul va fi multumit in majoritatea cazurilor, doar daca cere 

scrisoare de motivatie, nu va fi. Acest tip de mail trebuie sa il faca pe recrutor sa vrea sa deschida 

si C.V-ul atasat. Trebuie sa te prezinti, sa explici in mod clar ce iti doresti si care iti sunt 

disponibilitatile. Trimite cat mai multe candidaturi cu putinta pentru a alege raspunsurile ce se 

potrivesc cel mai bine profilului tau. 

Simuleaza un interviu de angajare cu prietenii tai. Un interviu de angajare trebuie sa fie cat mai 

bine pregatit. Trebuie sa stii cum sa « vinzi » cat mai bine. Daca mergi nepregatit la un interviu se 

va vedea foarte repede. Prin intermediul jocului de roluri poti simula un interviu cu prietenii tai. 

Daca te vei interesa despre firma vei castiga puncte in plus la intalnire. 

Daca esti stresat la interviu, gandeste-te la un lucru – si recrutorul poate fi sub presiune. Si acesta 

isi doreste ca totul sa iasa cat mai bine. 

Demonstreaza recrutorului ca va fi foarte placut sa lucreze cu tine. In timpul interviului evita sa 

folosesti cuvinte foarte familiare, foarte des folosite, de genul job. Persoana din fata ta va vedea 

foarte repede daca esti competent sau nu. Diferenta tine si de capitalul de simpatie. Un zambet 

smuls este cel mai bun semn de reusita. Recrutorul trebuie sa gaseasca pe cineva alaturi de care ii 

va placea sa lucreze. Dimensiunea relationala face diferenta. 

- Discutii libere 

 

Tema 4 ziua 4 (2ore): Care sunt drepturile si obligatiile mele – statutul meu in societate (legislatie) 
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Din reglementările legislative privind contractul individual de muncă, conform Codului Muncii, 

extragem astăzi elementele definitorii ale executării contractului de muncă. Astfel, după 

încheierea contractului de muncă, este necesar să cunoaşteţi care sunt drepturile şi obligaţiile atât 

ale angajatului, cât şi cele ale angajatorului. Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă 

dintre angajator şi salariat se stabilesc, potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective 

de muncă şi al contractelor individuale de muncă. Salariaţii nu pot renunţa la drepturile care le 

sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile 

recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate. 

Conform art. 39 din Codul Muncii, drepturile salariatului sunt următoarele: 

-dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

-dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

-dreptul la concediu de odihnă anual; 

-dreptul la egalitate de şanse şi tratament; 

-dreptul la demnitate în muncă; 

-dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

-dreptul la acces la formarea profesională; 

-dreptul la informare şi consultare; 

-dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de  
muncă; 

-dreptul la protecţie, în caz de concediere; 

-dreptul la negociere colectivă şi individuală; 

-dreptul de a participa la acţiuni colective; 

-dreptul de a se constitui sau a adera la un sindicat; 

-alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă. 
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Totodată, obligaţiile salariatului se disting după cum urmează: 

-obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform 
fişei postului; 

-obligaţia de a respecta disciplina muncii; 

-obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de 
muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; 

-obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 

-obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 

-obligaţia de a respecta secretul de serviciu; 

-alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 

În ceea ce priveşte angajatorul, acesta deţine următoarele drepturi: 

-să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 

-să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii; 

-să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; 

-să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

-să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, 
contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern; 

-să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării 
acestora. 

În cele din urmă, art.  40 alin (2) din Codul Muncii prevede că angajatorului îi revin următoarele 
obligaţii: 

-să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 
desfăşurarea relaţiilor de muncă; 

-să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor 
de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 
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-să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă 
aplicabil şi din contractele individuale de muncă; 

-să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia 
informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea 
unităţii. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă 
aplicabil; 

-să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor 
susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora; 

-să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze 
contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 

-să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de 
lege; 

-să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; 

-să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. 

Ziua 4 se va incheia cu abordarea temelor orizontale si anume: 

- Egalitatea de sanse; 
- Egalitatea de gen; 
- Nediscriminarea. 

Discutii libere 

 

CONTACT: 

ASOCIAȚIA PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ INTEGRA 

Persoana de contact: ZAVAL GEORGE BOGDAN, expert informare si constientizare 

Website: www.eurointegrare.ro 

E-mail: 107734@eurointegrare.ro  

 

http://www.eurointegrare.ro/
mailto:107734@eurointegrare.ro
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Tema 1 – AUTOEVALUAREA 

NUME: 

PRENUME: 

CLASA: 

SPECIALIZAREA: 

SEMNATURA: 

  

DESPRE MINE: 
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Tema 2 – Scrisoarea de intentie si CV-ul europass 

Model Scrisoare: 

Stimate Domnule/Doamna, 

Vă adresez această scrisoare de intentie ca răspuns la anunțul dumneavoastră pentru postul vacant pe care 

îl aveți în instituție. Am absolvit …………… și consider că în anii de pregatire am acumulat multe cunoștințe în 

………………………. Aștept cu nerăbdare să pun în practică aceste cunoștințe, combinate cu abilități utile domeniului și, 

implicit, jobului dvs. Sunt o persoană dinamică, cu aptitudini foarte bune de comunicare, dobândite în experiența mea 

(de promoter), responsabilă, hotărâtă, interesată în perfecționarea profesională în domeniu. Îmi doresc să am șansa de 

a lucra în compania dumneavoastră, unde aș putea să-mi pun în evidență capacitățile intelectuale și experiența 

acumulată (conform CV anexat) pentru a îndeplini sarcinile și scopurile organizației, cât și pentru dezvoltarea carierei 

mele. Dacă veți considera că motivația și calificarea mea sunt oportune pentru obținerea unui loc în cadrul companiei 

dumneavoastră, sunt disponibil în orice moment pentru a fi contactat în vederea discutării detaliilor unei posibile 

colaborări. 

Vă mulțumesc, 

Prenume și nume. 

Model CV europass - anexa 
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Tema 3 – Lista principalelor surse online pentru aplicanti 

1. Creati CV-ul europass online (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose ) 

2. Portalul Mobilităţii Europene Pentru Ocuparea Forţei De Muncă 

(https://ec.europa.eu/eures/public/ro/homepage ) 

3. Eures - European Employment Services  (http://eures.anofm.ro/ ) 

4. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (agentii teritoriale) https://www.anofm.ro/  

5. Portaluri pentru angajare: www.ejobs.ro www.bestjobs.ro www.linkedin.com  
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Tema 4 – Teme orizontale 

Egalitatea de şanse este conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-si dezvolte capacităţile personale 

şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte.Conceptul are la baza asigurarea participarii depline a  fiecarei 

persoane la viata economica si sociala, fara deosebire de origine etnica, sex, religie, varsta, dizabilitati sau orientare 

sexuala.Dreptul la egalitate de şanse este un drept fundamental în cadrul Uniunii Europene.Valorificarea diversitatii 

culturale, etnice si a diferentelor de gen, de varsta sunt premise pentru dezvoltarea societatii si asigura un cadru in 

care relatiile sociale au la baza valori precum toleranta si egalitatea.O serie de acte normative la nivelul Uniunii 

Europene pentru implementarea principiului egalitatii de sanse pe piata muncii au fost emise de-a lungul timpului. 

Ariile in care se aplica principalul document care reglementeaza punerea in aplicarea a principiului egalitatii sunt: - 

accesul la incadrarea in munca; - promovarea si formarea profesionala; - conditiile de munca; - securitate sociala;  

Prin discriminare se întelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta pe baza criteriilor: rasa, naţionalitate, 

etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 

necontagioasă, infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau 

efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi 

a libertaţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau 

în orice alte domenii ale vieţii publice. 

Tipuri de discriminari in Romania:-discriminare dupa gen;-discriminare dupa orientare sexuala;-discriminare dupa 

varsta;-discriminare dupa handicap;-dicriminare dupa etnie;-discriminare dupa religie. 

Genul se refera la diferentele sociale dintre femei si barbati care sunt invatate si care se schimba in timp. Aceste 

diferente variaza mult in interiorul unei culturi de la o cultura la alta. Genul este un instrument conceptual cu ajutorul 

caruia sunt analizate rolurile, responsabilitatile, constrangerile, sansele si nevoile barbatilor si femeilor in orice 

context. 

Principalele cauze care stau la baza discriminarii dupa gen in Romania:-          nivelul scazut al remuneratiei in domeniile 

puternic feminizate;- reprezentarea inechitabila la nivel politic a femeilor si a barbatilor in procesul de luare a deciziei;-          

deficientele la nivelul administratiei publice locale in a asigura masuri active de conciliere a vietii de familie cu viata 

profesionala;- numarul redus al activitatilor economice initiate de catre femei; -existenta stereotipurilor sexiste in 

societate;- accesul scazut. 
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CHESTIONAR DE FEED-BACK 

Multumim tuturor celor prezenti la seminar. Pentru că opiniile dumneavoastra contează pentru 

noi, va rugam să completati urmatorul formular de feed-back:  

 

1. Considerati că evenimentul s-a ridicat la nivelul aşteptărilor dvs. ? Acordati o nota de la 1 

la 5, 1 reprezentand cel mai slab nivel posibil  

 

1       2          3          4         5  

De ce? …………………………… 

……………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  

2. Care sunt ariile de interes pe care ati dori să le regăsiti în tematica unor viitoare 

seminarii? …………………..……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  

3. Ce părere aveti despre temele dezbătute în cadrul seminarului? 

…………………..……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  

4. Ce părere aveti despre lectorii prezenti la eveniment ? 

…………………..……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  

5. Care credeti că au fost punctele forte, dar cele slabe ale seminarului ?  
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Puncte forte ……..……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  

Puncte slabe ……..……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  

 

6. Vă rugăm să ne împărtăşiti orice alte sugestii şi opinii referitoare la desfăşurarea 

evenimentului …………………..……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

Multumim! 

 


