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INFORMAȚII DESPRE PROIECT 
 

Modul în care lucrăm se schimbă și, de asemenea, modul în care căutăm un nou loc de 
muncă se schimbă. Strategiile, instrumentele și competențele necesare au suferit o 
evoluție masivă în ultimii ani, în special în această perioadă a crizei economice. Acest 
fapt este remarcabil în sectoare precum căutarea unor locuri de muncă, șomerii de lungă 
durată sau cei cu vârste scăzute care caută o reintegrare pe piața muncii. 

 
Aici este important să observăm că strategiile și abilitățile vechi dau loc celor noi, într- 
un context în care conceptul de inteligență sau competență (cunoștințele sau 
capacitatea pe care o dobândim pentru a rezolva o problemă) chiar s-a schimbat. 
Persoanele care caută un loc de muncă și consilierii sunt obligați să dezvolte noi 
competențe și strategii pentru o piață nouă. Iată locul pentru Inteligența Emoțională (EI) 
și arma suplimentară pentru a menține și a spori nivelul de ocupare a forței de muncă 
într-un nou scenariu economic și social. 

 
Obiectivul general al acestui proiect este dat de conștientizarea noilor abilități cerute de 
piața muncii într-un nou model economic și o lume a muncii care se află în continuă 
schimbare. Trăim într-o piață emoțională și flexibilă, care are nevoie de lucrători 
inteligenți din punct de vedere emoțional și este extrem de important să se dezvolte 
aceste abilități pentru a găsi și păstra locuri de muncă, în special pentru grupuri cu 
dificultăți specifice. 

 
Proiectul vizează dotarea consilierilor și a persoanelor care caută un loc de muncă cu 
aceste abilități, precum și instruirea acestora în ceea ce privește rezistența și capacitatea 
lor în aplicarea și predarea acestor noi competențe în îndeplinirea sarcinilor lor. 

 
Proiectul intenționează să demonstreze importanța aplicării instrumentelor, abilităților 
și strategiilor de inteligență emoțională pentru persoanele care caută un loc de muncă, 
în special în grupuri cum ar fi șomerii pe termen lung sau adulții care au abilități scăzute, 
dar care doresc o reintegrare pe piața forței de muncă. 
Rezultatele proiectului ,,Ocupație Emoțională’’ vor fi: 

 

- În IO1 (CONSILIERI ÎN EMOȚII), parteneriatul proiectului va dezvolta un sistem de instruire 

pentru a gestiona și a preda abilități emoționale în consilierea pentru obținerea unor locuri 
de muncă. 

 
- În IO2 (EMOȚII ADECVATE, LOCURI DE MUNCĂ ADECVATE - RERJ) parteneriatul 
proiectului va dezvolta un set de instrumente care să cuprindă mai multe elemente de 
instruire destinate persoanelor care caută un loc de muncă pentru a își autogestiona 
principalele abilități emoționale implicate în procesul de căutare pentru a păstra o stare 
emoțională operativă. 

- În cadrul Evenimentelor de Multiplicare (E1-E12), parteneriatul proiectului va 
organiza ateliere de lucru pentru a asigura durabilitatea rezultatelor proiectului dincolo 
de durata de viață a proiectului. 
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- În activitatea de învățare (C1) rezultatul va fi instruirea a 12 membri ai parteneriatului 
pentru a pune în practică, având obiective reale, instrumentele și competențele descrise 
și dezvoltate în O1 și O2. 

PARTENERI 
 

Parteneriatul proiectului este format din 6 organizații din 5 țări Europene diferite: 
 

 MEH (Merseyside Expanding Horizons) din UK

 

 I & F Education and Development din Irlanda

 

 CPIP din Romania

 

 APROXIMAR din Portugalia

 
 

 Diamond Building din Spania

 

 DEFOIN din Spania

 

 

 
Parteneriatul proiectului este format din organizații cu experiență îndelungată în 

formarea adulților și a companiilor din mai multe sectoare productive. Toți partenerii au 

experiență și lucrează cu diferite grupuri țintă relevante pentru acest proiect, astfel încât 

acestea vor acoperi nevoile indivizilor, precum și grupurile țintă instituționale, cum ar fi 

instituțiile și asociațiile de formare profesională. 

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI COMPETENȚA EMOȚIONALĂ 
 

Inteligenta emoțională și abilitățile emoționale sunt un instrument crucial pentru a face 

față oricărei dificultăți în viață. Fiind șomer o perioadă lungă de timp este o situație 

dificilă, iar abilitățile emoționale sunt esențiale pentru a putea face față situației. 

Inteligența emoțională sau competența emoțională este capacitatea de a recunoaște 

propriile noastre emoții și emoțiile celorlalți, de a ne motiva și de a ne controla emoțiile 

noastre, dar și cele ale altora. Inteligența emoțională este compusă din mai multe 

aspecte interconectate care pot fi împărțite în două categorii. 
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PERSONAL 

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ 

SOCIAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Competențele personale, care sunt direcționate spre sine, spre gestionarea 

lumii emoționale în sine.

 Conștiința de sine este abilitatea de a recunoaște și de a înțelege 

propriile stări, emoții, impulsuri, precum și efectele lor asupra altora. 

Autocunoașterea este cheia care permite: 

 Recunoașterea emoțiilor și a efectelor acestora. 

 Recunoașterea punctelor slabe și punctelor forte. 

 Încrederea în sine. 

 
 Autogestionarea este abilitatea care ne ajută să controlăm 

impulsurile negative sau stările negative, și ne permite să luăm decizii 

potrivite. Câteva dintre abilitățile (cunoscute ca fiind competențe) 

care fac parte din autogestionare: 

 Auto-controlul emoțional. Pentru a păstra controlul asupra 

emoțiilor și al impulsurilor negative, acesta este capacitatea 

noastră de a gestiona schimbările și situațiile stresante. 

 Adaptabilitate, flexibilitate în gestionarea schimbării. 

 Orientare spre realizare și motivație 

 Optimism: persistența în atingerea obiectivelor, în ciuda 

obstacolelor. 

  

Constientizare 
sociala 

   

Empatie 
 

 

 
 

Conștiința de 
sine 

 

Autogestionarea 
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 Competențe sociale, care vizează gestionarea relației noastre cu mediul 

social în care trăim și care ne permit să conștientizăm sentimentele, nevoile 

și preocupările altora. Conștientizarea socială oferă capacitatea de a înțelege 

și de a răspunde nevoilor celorlalți. Competențele asociate cu conștientizarea 

socială sunt: 

 Empatia înțelegerea emoțiilor, nevoilor și preocupărilor celeilalte 

persoane. Este un element cheie al Inteligenței Emoționale pentru că 

este legătura dintre sine și alții, deoarece așa înțelegem ceea ce 

trăiesc alții, ca și cum trăim noi înșine. 

 Abilitățile sociale Competențele sociale ne permit să relaționăm cu 

ceilalți, să motivăm, să inspirăm, să convingem, să influențăm, să 

găsim un partener sau să lucrăm, să cooperăm cu ceilalți, să negociem 

și să rezolvăm conflictele. Potrivit lui Daniel Goleman, competențele 

asociate gestionării relațiilor cu cei din jur sunt: 

 Influența: convingerea celorlalți

 Conducerea inspirațională: oferind o viziune care îi motivează pe 

ceilalți

 Lucrul în echipă și colaborarea: construirea unor echipe 

eficiente

 Gestionarea conflictelor: negocierea și soluționarea 

dezacordurilor

Unul dintre aspectele cele mai importante este acela că E.I. poate fi învățată și 

modificată. Îmbunătățirea abilităților noastre emoționale este posibilă pentru a controla 

sentimentele sau impulsurile nedorite, pentru a reduce stresul și anxietatea, pentru a 

îmbunătăți relațiile de lucru, pentru a menține o atitudine pozitivă față de viață sau 

pentru a ne putea auto-motiva. 

O persoană inteligentă din punct de vedere emoțional este o persoană care știe să se 

descurce atunci când a fost concediată sau când se află în șomaj, fiind prezentate ca 

evenimente copleșitoare. O persoană care știe să se confrunte cu o situație de șomaj nu 

este o persoană care nu simte mânie sau frică. 

Aceasta este mai degrabă o persoană care nu permite acestor emoții să îi dirijeze viața, 

iar când se întâmplă acest lucru, nu își neglijează sănătatea, nu se refugiază în consumul 

de substanțe sau orice alt comportament de dependență, se poate adapta la noua 

situație pe care trebuie să o trăiască, poate chiar să învețe și să pună în practică noi 

modalități prin care să obțină bani. 
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METODOLOIE 

Metodologia utilizată a urmat două direcții: 
 

Primul pas a fost proiectarea unei hărți a competențelor în cadrul Inteligenței 

emoționale pentru grupurile țintă (consilieri în locuri de muncă și consilieri în carieră). 

Această activitate a fost implementată printr-un atelier de lucru între toți partenerii. 

Conform rezultatelor atelierului, al doilea pas a fost elaborarea și pregătirea 

chestionarelor. După aceasta, reprezentanții din fiecare țară parteneră au aplicat acest 

chestionar, ajungând la cel puțin 20 de întreprinzători pe partener. 

Scopul chestionarelor a fost acela de a cunoaște opinia antreprenorilor, în funcție de 

experiența lor, despre cele mai importante abilități de inteligență emoțională în 

domeniul căutării unor locuri de muncă. Prin acest chestionar am selectat cele mai 

importante 10 abilități emoționale din cele 16 care au fost prezentate pentru 

consilierea/susținerea oamenilor care nu au un loc de muncă. (Rezultate cantitative). 

Al doilea pas a fost analizarea acestor rezultate de către grupul de experți în fiecare țară 

parteneră. Obiectivul a fost de a cunoaște opinia experților cu privire la rezultatul celor 

10 abilități emoționale principale din propria experiența având efect în procesul de 

căutare a unui loc de muncă (Rezultate calitative). 
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RAPORT EUROPEAN COMUN 

Parteneriatul proiectului de ocupație emoțională a identificat cele 10 principale abilități 

emoționale în procesul de căutare a locului de muncă. Aceste 10 abilități au fost 

rezultatul evaluării chestionarelor aplicate în fiecare țară parteneră. Cel puțin 20 de 

participanți au răspuns în funcție de țara parteneră. Scopul chestionarelor a fost să 

cunoască opinia antreprenorilor, în funcție de experiența lor, despre cele mai 

importante abilități de inteligență emoțională în domeniul căutării unor locuri de 

muncă. Prin acest chestionar am selectat cele mai importante 10 abilități emoționale 

(rezultat cantitativ) din cele 16 care sunt prezentate pentru consiliere / sprijinire a 

șomerilor. Rezultatul a fost: 
 
 

 
Aceste rezultate au fost analizate de un grup de experți în fiecare țară parteneră. 

Obiectivul a fost de a cunoaște opinia experților cu privire la rezultatul celor 10 abilități 

emoționale principale și la opinia lor din propria experiența privind importanța 

abilităților emoționale în procesul de căutare a unui loc de muncă (rezultat calitativ). 

Ținând cont de rezultatele fiecărui raport național (rezultatul grupului de discuție în 

fiecare țară parteneră), acest raport european colectează principalele concluzii ale 

experților cu privire la rolul fundamental al competențelor emoționale într-un proces de 

căutare a unor locuri de muncă. Grupul de discuție a fost realizat pe baza unui șablon 

Rezistența la stres 

Flexibilitate 

Motivație 

Comunicare 

Gestionarea timpului 

Rezolvarea conflictelor 

Auto-încrederea 

Luarea deciziilor 

 
Responsabilitatea 

personală 
 

Empatie 
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(Cum să lucrezi în grupul de discuție?) care a stabilit o serie de întrebări pentru grupul 

de discuție cu experții. Întrebările din șablon au fost următoarele: 

1. În ce măsură sunteți de acord cu lista finală a competențelor selectate? 

2. În ce măsură considerați importantă aplicarea abilităților emoționale, a 

instrumentelor de inteligență emoțională pentru persoanele care caută un loc 

de muncă pe termen lung? 

3. Vrei să modifici lista finală a abilităților emoționale? Dacă da, faceți sugestii. 

4. Considerați că acei consilieri în locuri de muncă sunt instruiți în domeniul 

abilităților emoționale? 

5. Considerați că acei consilieri în locuri de muncă știu cum să consilieze / să 

transmită aceste abilități emoționale șomerilor pe termen lung din țara dvs.? 

6. În opinia dvs., care sunt cele mai comune probleme emoționale cu care se 

confruntă șomerii pe termen lung? 

7. Care este situația emoțională a șomerilor pe termen lung din țara dvs.? 

8. Concluzii. 
 

Acest raport european prezintă cele mai importante concluzii din fiecare întrebare în 

conformitate cu rapoartele naționale din fiecare țară parteneră și trage concluzii la nivel 

european. Prin acest raport comun vom rezuma principalele aspecte. 

 
În ceea ce privește prima întrebare, rezultatele obținute au fost următoarele: 

 
1. În ce măsură sunteți de acord cu lista finală a competențelor selectate? 

 
Obiectivul acestei întrebări a fost acela de a afla dacă experții sunt de acord cu lista celor 

10 principale abilități emoționale în procesul de căutare a unui loc de muncă. 

 
Ca o concluzie putem spune următoarele: 

În general, participanții la grupul de discuții din fiecare țară parteneră au fost de acord 

cu importanța acestor abilități emoționale în procesul de căutare a locului de muncă. 

 
În cazul Portugaliei și al Regatului Unit, unii dintre acești experți au fost surprinși să 

 găsească conceptul de "Gestionarea timpului" în această listă de "Abilități Emoționale". 

Experții din Portugalia consideră că această abilitate este mai tehnică și consideră că 

"auto-reglementarea este o abilitate emoțională cheie în locul gestionării timpului". 

De asemenea, în Portugalia accentul a fost pus pe ,,Toleranța la stres", "Motivarea" și 

" Flexibilitatea" pentru a preveni depresia. 

 
Unii dintre participanții la grupul de discuție din Spania (DEFOIN) și Marea Britanie ar 

include auto-cunoașterea sau auto-încrederea ca fiind cheia abilităților emoționale, în 

funcție de opinia și experiența lor. Cunoașterea de sine presupune cunoașterea 

 punctelor forte și a punctelor slabe. 
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Pe de altă parte, participanții la grupul de discuție din Portugalia și Spania (Diamond 

Building)   au  acordat  o  importanță   deosebită  Empatiei  ca   o  abilitate   emoțională 

 fundamentală. 

În grupul de discuție din România și Irlanda, experții au fost familiarizați cu conceptul 

abilităților emoționale și au fost de acord cu lista finală a competențelor selectate. 
 

În ceea ce privește această întrebare, putem trage concluzia că experții care au participat 

la grupul de discuție din fiecare țară parteneră au convenit cu lista celor 10 abilități 

emoționale principale. Dar este, de asemenea, adevărat că, deși nu ar îndeplini 

abilitățile, ei ar adăuga alte abilități emoționale conform opiniilor lor prezentate mai sus. 

 
2. În ce măsură considerați importantă aplicarea abilităților emoționale, a 

instrumentelor de inteligență emoțională pentru persoanele care caută un loc de 

muncă pe termen lung? 

 
Scopul acestei întrebări a fost acela de a cunoaște opinia experților în funcție de 

experiența lor în munca zilnică cu privire la importanța majoră a acestor abilități 

emoționale pentru persoanele care se află în dificultate în găsirea unui loc de muncă și 

care se află în acest proces de mai bine de un an (căutători de lungă durată). 

Putem trage următoarele concluzii: 

Există o opinie unanimă cu privire la importanța esențială a aptitudinilor emoționale în 

căutarea unui loc de muncă pe termen lung. 

Unele dintre motivele susținute de experți au fost: 

 
România. (CPIP) 

 Abilitățile emoționale joacă un rol cheie în integrarea noilor angajați în 

organizații. 

 Abilitățile emoționale (în special aplicarea inteligenței emoționale) ar putea 

împuternici relațiile profesionale într-o organizație. 

 Abilitățile emoționale sunt importante, în special, la începutul unui loc de muncă, 

facilitând interacțiunile dintre membrii diferitelor tipuri de organizații și 

activitățile non-formale la locul de muncă. 

 Aplicarea instrumentelor de inteligență emoțională facilitează activitățile 

profesionale care se bazează pe munca în echipă și pe munca bazată pe proiecte. 

Marea Britanie. (Merseyside Expanding Horizons – MEH) 

Consilierii în domeniul locurilor de muncă au subliniat importanța acordării unei atenții 

sporite abilităților soft și non-formale, inclusiv abilităților emoționale în timpul 

procesului de consiliere, pentru a face față șomajului pe termen lung și abilităților de 

sprijin. 
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Spania (Diamond Building) 

Participanții sunt de acord că abilitățile emoționale sunt foarte importante pe piața 

muncii, în cazul în care un șomer este de-motivat emoțional, căutarea unui loc de muncă 

ar fi foarte dificilă. Atitudinea pozitivă este foarte importantă. 

 
Spania (DEFOIN) 

Competențele emoționale sunt una din principalele resurse, iar stresul și anxietatea ne 

provoacă adesea până când găsim un nou loc de muncă. 

Competențele emoționale sunt importante nu numai în procesul șomajului ci și în 

capacitatea acestor abilități de a fi selectate pentru o poziție de lucru. 

 
Irlanda 

Aplicarea abilităților inteligente emoționale este esențială pentru activitățile 

profesionale bazate pe munca în echipă. Competențele emoționale sunt esențiale 

pentru integrarea noilor angajați în organizații. 

 
Portugalia 

Participanții au fost de acord că aceste abilități emoționale facilitează procesul de 

monitorizare a șomerilor pe termen lung. Aceste abilități emoționale sunt de asemenea 

benefice pentru procesul de recrutare deoarece angajatorul și reclamantul pot vedea 

dacă ceea ce persoana (solicitantul) dorește să facă este să satisfacă nevoile companiei. 

 
3. Vrei să modifici lista finală a abilităților emoționale? Dacă da, faceți sugestii. 

 
Potrivit răspunsurilor experților care au participat la grupul de discuție, putem trage 

concluzia următoare: 

Deși toți experții au fost în favoarea listei celor mai bune 10 abilități emoționale în 

procesul de căutare a unui loc de muncă, este de asemenea adevărat că ar adăuga și alte 

 abilități emoționale care, în funcție de experiența lor, sunt importante pentru a le 

 include în listă. 
 

De exemplu, în grupul de discuție desfășurat în Portugalia, expertul ar adăuga 

rezistența, această abilitate emoțională împreună cu toleranța la stress și flexibilitatea 

este foarte importantă pentru a preveni depresia. 

După cum am menționat într-o altă întrebare în cazul Spaniei și al Regatului Unit, experții 

sunt de acord cu adăugarea cunoștințelor de sine sau a conștiinței de sine. Ei consideră 

că cunoașterea de sine stă la baza dezvoltării unei bune inteligențe emoționale care ne 

va ajuta în fața luptei împotriva șomajului pe termen lung. 

 
Experții din Irlanda și România a fost de acord că pot fi adăugate multe alte abilități 

emoționale, deoarece situația șomerilor pe termen lung este dificilă și poate produce 

anxietate, stres, lipsă de ocupație și motivație sau chiar depresie. 
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4. Considerați că acei consilieri în locuri de muncă sunt instruiți în domeniul abilităților 

emoționale? 

 
Ca o concluzie la această întrebare putem spune că există o coincidență în răspunsuri și, 

 în general, nu sunt instruiți în abilitățile emoționale. 

În cazul Regatului Unit și al Portugaliei, întregul grup a fost de acord să spună că 

consilierii în locuri de muncă nu aveau într-adevăr o bază în domeniul abilităților 

emoționale. 

În ceea ce privește grupul de discuție desfășurat în România, 60% dintre respondenți 

apreciază că consilierii sunt instruiți suficient în domeniul abilităților emoționale.  

 
În Spania, 60% dintre participanți au spus că au un fel de instruire în domeniul 

inteligenței emoționale sau al abilităților legate de inteligența emoțională, cum ar fi 

motivația, gestionarea emoțiilor, rezolvarea conflictelor și aptitudinile sociale. 40% 

recunosc că nu au o astfel de pregătire specifică în domeniul inteligenței emoționale. 

 
În cazul Irlandei, participanții mai în vârstă au menționat că nu au participat la cursuri 

de pregătire privind abilitățile de inteligență emoțională. Participanții mai tineri au avut 

pregătire formală cu privire la abilități, dar nu așa cum ar fi dorit pentru a putea oferi 

aceste abilități generațiilor viitoare. 

Prin urmare, putem concluziona că, în opinia experților, este nevoie de mai multă 

 pregătire în ceea ce privește abilitățile emoționale și inteligența emoțională. 

Este adevărat că unii dintre experții care au participat au pregătire în anumite abilități 

emoționale (motivație, rezolvarea conflictelor, gestionarea emoțiilor ...), dar nu 

suficientă pregătire pentru a stăpâni subiectul. 

 
5. Considerați că acei consilieri în locuri de muncă știu cum să consilieze / să transmită 

aceste abilități emoționale șomerilor pe termen lung din țara dvs.? 

 
În această întrebare avem două rânduri de răspunsuri: 

Pe de o parte, există experți care au spus că știu să transmită aceste abilități emoționale. 

În acest sens, în România, 70% dintre respondenți consideră că acei consilieri în locuri 

de muncă din România știu cum să transmită aceste abilități emoționale șomerilor pe 

termen lung. 

 
În Portugalia, experții a spus că știu cum să transmită aceste abilități emoționale, dar nu 

au timp să o facă eficient. Consilierul în locuri de muncă trebuie să aibă sensibilitatea de 

a transmite o perspectivă bună asupra procesului individual de căutare a unui loc de 

muncă, astfel încât șomerul să înceapă să creadă în sine. 

 
În Marea Britanie, toți au fost de acord că această întrebare depinde și de proiectele, 

grupurile țintă și indivizii cu care lucrează. Experții au spus că folosesc abilitățile 

emoționale pentru a lucra la stresul și la nesiguranța socială a clienților. Unii dintre ei 

trebuie, de asemenea, să se ocupe de diferite probleme care depind de scopul 
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oamenilor. Consilierii știu adesea cum să consilieze și să transmită abilități emoționale, 

deoarece emoțiile se află în centrul muncii lor zilnice, una dintre principalele bariere cu 

care trebuie să se confrunte este și lipsa timpului când au deja un volum masiv de 

muncă. 

 
În Spania, unii experți au spus că, în calitate de consilieri în locuri de muncă, aceștia 

organizează, de asemenea, ateliere de lucru pentru a aborda anumite aspecte 

emoționale, cum ar fi atitudinea pozitivă, cunoașterea de sine, stima de sine, etc., dar 

recunosc că nu este suficient. 

Pe de altă parte, există experți care au spus că nu știu cum să transmită eficient 

 abilitățile emoționale șomerilor pe termen lung. 
 

De exemplu, în România, 30% dintre aceștia recunosc că nu știu cum să o facă. În Spania, 

participanții recunosc că activitatea lor de consilier este axată mai mult pe aspectele 

tehnice legate de căutarea unui loc de muncă. 

100% dintre experți apreciază că există o nevoie reală de a dezvolta instrumente 

emoționale suplimentare pentru a ajuta consilierii în locuri de muncă să transmită mai 

bine abilitățile emoționale șomerilor pe termen lung. 

 
6. În opinia dvs., care sunt cele mai comune probleme emoționale cu care se confruntă 

șomerii pe termen lung? 

 
Toți experții sunt de acord că șomajul pe termen lung are efecte negative asupra celor 

care sunt șomeri pe termen lung. Conform experienței lor, acestea sunt cea mai 

frecventă problemă emoțională pentru persoanele care se află în căutarea unui loc de 

muncă mai mult de un an. Aceste efecte pot afecta sănătatea lor și bunăstarea 

individuală. 

 În timpul șomajului, persoana poate trece prin diferite etape emoționale, furie, 

depresie, proces auto-distructiv ... 

 O problemă financiară care are un impact real asupra șomajului pe termen lung 

și poate fi foarte dificilă pentru aproape oricine. 

 Există, de asemenea, un sentiment de stigmă despre faptul că sunteți șomer. 

Oamenii încă se simt vinovați dacă își pierd locul de muncă. 

 Șomajul pe termen lung poate fi o cauză a excluziunii sociale din cauza sărăciei 

materiale la care sunt expuși atunci când nu găsesc opțiuni pe piața forței de 

muncă. 

7. Care este situația emoțională a șomerilor pe termen lung din țara dvs.? 

Conform răspunsurilor experților din diferitele grupuri de interese, putem concluziona 

că situația emoțională a șomerilor pe termen lung în diferitele țări partenere este foarte 

asemănătoare. 

Șomajul pe termen lung provoacă efecte foarte negative asupra indivizilor din cauza 

scăderii veniturilor lor, dar și din cauza daunelor enorme ale capitalului lor uman, 
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șomajul creează inegalități, sărăcie și excluziune cu riscuri grave pentru sănătate, în 

special sănătatea mentală. Șomajul de lungă durată este unul dintre principalii factori 

de risc în depresie, anxietate, insomnie. 

Oamenii care doresc să lucreze, dar nu își găsesc un loc de muncă suferă nu numai din 

cauza pierderii veniturilor, ci și din cauza pierderea încrederii în propria lor valoare.  

 

 
CONCLUZII 

Șomajul de lungă durată provoacă efecte foarte negative: 

 Efectul economic datorat diminuării veniturilor. 

 Efectul psihologic și social datorat daunelor enorme în sănătatea și 

bunăstarea individuală. 

Impactul psihologic al șomajului pe termen lung este foarte important și crește în timp, 

de la tulburări de somn, depresie, pierderea stimei de sine, sentimente de nesiguranță 

și eșec, excludere socială, chiar sinucidere. 

Toți experții consideră că abilitățile emoționale joacă un rol-cheie în procesul de căutare 

a unui loc de muncă: 

 Evitarea sau minimizarea efectelor negative pe care șomajul pe termen lung 

le poate avea asupra șomerilor în termeni de sănătate și societate. 

 Pentru a face față unui interviu de angajare, tot mai mulți angajatori de 

recrutare țin cont de faptul că acel candidat are anumite abilități emoționale 

care asigură că acesta este profilul ideal pentru această poziție. 

Din această perspectivă, sunt necesare acțiuni eficiente pentru a consolida stabilitatea 

emoțională ca măsuri pentru a face față șomajului pe termen lung. De aceea, abilitățile 

emoționale sunt esențiale pentru a face față oricăror provocări, iar șomajul pe termen 

lung este una dintre acele provocări cu care trebuie să se confrunte mulți oameni. 

Prin urmare, putem concluziona că este necesar să se determine nivelul de competență 

emoțională a persoanelor care caută un loc de muncă și să se ghideze intervențiile 

consilierilor și experților în dezvoltarea abilităților emoționale ale șomerilor pe termen 

lung. Acest lucru necesită, de asemenea, o reînnoire a competențelor în cadrul 

experților care ghidează șomerii pe termen lung. 

Trebuie să fim conștienți de importanța încorporării gestionării competențelor 

emoționale în metodologiile utilizate în procesele de consiliere și orientare a șomerilor 

pe termen lung. 


	 Informații despre proiectul ,,Ocupație Emoțională’’
	INFORMAȚII DESPRE PROIECT
	PARTENERI
	INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI COMPETENȚA EMOȚIONALĂ
	 Lucrul în echipă și colaborarea: construirea unor echipe eficiente

	METODOLOIE
	RAPORT EUROPEAN COMUN
	1. În ce măsură sunteți de acord cu lista finală a competențelor selectate?
	2. În ce măsură considerați importantă aplicarea abilităților emoționale, a instrumentelor de inteligență emoțională pentru persoanele care caută un loc de muncă pe termen lung?
	Irlanda
	Portugalia
	3. Vrei să modifici lista finală a abilităților emoționale? Dacă da, faceți sugestii.
	4. Considerați că acei consilieri în locuri de muncă sunt instruiți în domeniul abilităților
	5. Considerați că acei consilieri în locuri de muncă știu cum să consilieze / să transmită aceste abilități emoționale șomerilor pe termen lung din țara dvs.?
	6. În opinia dvs., care sunt cele mai comune probleme emoționale cu care se confruntă șomerii pe termen lung?
	7. Care este situația emoțională a șomerilor pe termen lung din țara dvs.?

	CONCLUZII


