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FORMAREA COMPETENŢELOR SOCIALE – OPORTUNITATE PENTRU 

ADAPTAREA ABSOLVENŢILOR LA NOILE PROVOCĂRI ACTUALE  

ALE PIEŢEI MUNCII 

Tatiana REPIDA 

LCŞ „Dezvoltarea politicilor educaţionale” 
 
This article is devoted to the problem of social competences training with opportunities for graduates to adapt to 

current labor market challenges. 
In the article the author presents several definitions of the “competence” notion, reproduces categories of competences 

(basic competences, key-competences, competences for employment, entrepreneurial competences, managerial compe-
tences, competences for life, social and civic competences); presents the definition of social competences and reveals 
the necessity of their training (among university graduates) in employment brink; proposes social competences training 
strategies in university education; analyzes the results of a survey regarding the knowledge of social competences among 
students and  the necessity of their training.  

 
 
Competenţă: capacitate a unei persoane sau a unui grup de a interpreta un fenomen, de a soluţiona o problemă, 

de a lua o decizie sau de a efectua o acţiune [1]. 
Competenţa reprezintă „capacitatea de a aplica, a transfera şi a combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii 

şi medii de muncă diverse, pentru a realiza activităţile cerute la locul de muncă, la nivelul calitativ specificat 
în standardul ocupaţional” [2]. În plan subiectiv – psihologic, competenţa este o rezultantă a cunoştinţelor, 
deprinderilor, priceperelor, aptitudinilor şi trăsăturilor temperamental-caracterologice de care individul dispune 
în vederea îndeplinirii funcţiei sociale cu care este învestit [1]. 

Comisia Europeană defineşte „competenţa” drept capacitate demonstrată de utilizare a cunoaşterii, cunoş-
tinţelor, capacităţilor personale, sociale şi metodologice pentru dezvoltarea profesională şi personală [5]. 

Sunt cunoscute mai multe categorii de competenţe care pot asigura calitatea formării profesionale atât a 
adulţilor, cât şi a formării iniţiale a studenţilor. Reproducem unele din ele: 

Competenţe de bază 
• Elemente de bază ale comunicării 
• Elemente de bază ale matematicii 

Competenţe-cheie – permit obţinerea unor performanţe în contexte diferite 
• Comunicare 
• Utilizarea numerelor 
• Tehnologie informaţională 
• Îmbunătăţirea stilului şi a performanţelor de învăţare 
• Rezolvarea problemelor 
• Lucrul în echipă 

Competenţe pentru angajare – permit accesul pe piaţa muncii şi dezvoltarea unei cariere 
• Comunicare 
• Prelucrarea informaţiei 
• Adaptabilitate 
• Adoptarea deciziilor (în mod independent) 
• Drepturi şi îndatoriri ca cetăţean şi consumator 
• Învăţare şi autodezvoltare 
• Limbi străine 
• Iniţiativă şi creativitate 
• Gândire critică 
• Managementul proceselor de producţie 
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• Rezolvarea de probleme 
• Autoîncredere în condiţii de incertitudine 
• Gândire şi acţiune 

Compentenţe antreprenoriale – permit căutarea oportunităţilor pentru pornirea propriei afaceri sau pentru 
îmbunătăţirea performanţelor în afaceri 

• Comunicare 
• Acţionare în condiţii de incertitudine  
• Competenţe etice 
• Căutarea şi generarea ideilor în afaceri  
• Prelucrarea informaţiilor  
• Investirea bunurilor personale şi familiale  
• Învăţarea 
• Îndreptarea greşelilor făcute 
• Managementul relaţiilor de tip tranzacţional şi de reglementare  
• Elemente de bază ale matematicii  
• Operare independentă  
• Rezolvare de probleme  
• Iniţiativă în acţiuni  
• Valorificarea oportunităţilor  
• Utilizarea resurselor limitate 
• Utilizarea relaţiilor personale şi a reţelelor de tip social  
• Lucrul în echipă  

Competenţe manageriale – permit managementul activităţii proprii sau a altor persoane  
• Gândire analitică 
• Construirea echipelor 
• Comunicare 
• Consiliere 
• Creativitate  
• Adoptare de decizii  
• Delegare de sarcini  
• Focalizare pe rezultate  
• Influenţarea altor persoane  
• Căutarea şi colectarea informaţiilor  
• Realizarea de judecăţi/ raţionamente  
• Conducere  
• Învăţare 
• Managementul schimbărilor  
• Managementul stresului  
• Motivare 
• Negociere şi convingere  
• Rezolvare de probleme  
• Autoîncredere  
• Perspectivă strategică 
• Lucrul în echipă  

Competenţe largi – permit înţelegerea şi gestionarea situaţiilor sensibile şi complexe 
• Analiză 
• Sinteză 
• Monitorizare 
• Planificare 
• Diagnoză 
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Competenţe pentru viaţă – permit o viaţă socială activă şi participarea la comunitate 
• Autocontrol şi asigurarea propriei dezvoltări 
• Relaţionarea cu alte persoane 
• Relative la situaţii specifice: învăţământ, loc de muncă, timp liber, comunitate 

Competenţe sociale şi cetăţeneşti – permit convieţuirea şi participarea la viaţa socioeconomică 
• Participare socială activă  
• Comunicare 
• Cooperare, lucrul în echipă 
• Înţelegerea naturii comunităţii şi implicare 
• Roluri şi relaţii într-o societate democratică 
• Îndatoriri, responsabilităţi şi drepturi 
• Coduri şi valori morale 
• Principiile democraţiei reprezentative 
• Puterea legii 
• Justiţia socială 
• Drepturile omului [3]. 

Din punct de vedere metodologic, tipurile de competenţe se împart în: 
 ;competenţe tehnico-profesionale ـ
 ;competenţe sociale ـ
 ;competenţe metodologice ـ
 .competenţe personale [5] ـ
Considerăm că pentru angajarea şi integrarea în câmpul muncii absolvenţii trebuie să posede cât mai 

multe competenţe din aceste categorii. Competenţele sociale (comunicare, cooperare, lucrul în echipă, parti-
cipare socială activă etc.) sunt importante, pentru că îi ajută pe cei ce se angajează în câmpul muncii să aibă 
succes în tot ceea ce fac.  

Dar ce sunt competenţele sociale şi de ce e nevoie de ele? 
Competenţele sociale (Soft skills) sunt abilităţi interpersonale care determină capacitatea fiecăruia de a se 

descurca sau de a face faţă unei anumite situaţii. Se poate spune că competenţa socială se referă la capacitatea 
unei persoane de a relaţiona într-un mod adecvat cu alte persoane, la capacitatea de a coopera şi colabora în 
cadrul unui grup [4]. Ele pot încununa cariera, dar pot şi s-o distrugă [3]. 

Se afirmă că aceste competenţe nu se obţin printr-o calificare formală, ci sunt mai curând un talent natural 
sau sunt dobândite prin experienţă practică [3]. 

Competenţele sociale sunt active în interacţiunea dintre persoane, de exemplu: capacitatea de a lucra în 
echipă, capacitatea de a acţiona în condiţii de incertitudine, capacitatea de a adopta decizii. 

Cercetările atestă că şansele de a deveni un adult competent social cresc dacă vârsta la care se începe 
formarea acestor competenţe este mai mică. 

A avea competenţe sociale înseamnă: 
 Apropierea de alte persoane într-un mod pozitiv şi agreat 
 Exprimarea liberă a dorinţelor şi a preferinţelor, precum şi a tendinţei de acţiune 
 Capacitatea de a lua singur decizii şi de a prezenta alegerea altor oameni cu posibilitatea de a o 

modifica în situaţia în care ceilalţi oferă sugestii foarte bune 
 A-şi exprima sentimentele (atât pozitive, cât şi negative) într-o manieră clară, fără însă a le direcţiona 

spre cineva 
 A câştiga acces, a primi şi a oferi invitaţii de joacă împreună cu alţii 
 A aduce contribuţii remarcabile la un proiect de grup, la o idee de joacă sau activitate desfăşurată 

împreună cu alţii 
 A manifesta interes pentru obţinerea de informaţii, pentru a şti mai multe, a afla aspecte cât mai noi, 

din domenii cât mai variate 
 Capacitatea de a lucra şi realiza o activitate într-un grup care nu este omogen din punct de vedere 

etnic, religios ori al vârstei 
 Capacitatea de a se exprima din punct de vedere nonverbal [4]. 
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Competenţele sociale au legătură cu bunăstarea socială şi cea personală. Pentru o participare socială şi 
interpersonală încununată de succes este important să se înţeleagă codurile de conduită şi maniere general 
acceptate în diferite societăţi şi medii. Cele spuse se referă îndeosebi şi la absolvenţii noştri, care ar trebui să 
ştie cât mai multe conduite la locul de muncă. E foarte important ca ei să conştientizeze conceptele de bază 
cu privire la indivizi, grupuri, egalitate de gen şi nediscriminare, societate şi cultură. Deoarece tineretul este o 
categorie mobilă în ceea ce priveşte angajarea în câmpul muncii, e important ca el să înţeleagă dimensiunile 
socioeconomice şi multiculturale ale Europei. 

Vom susţine şi noi, alături de alţi cercetători, că componenta cea mai importaniă a acestei competenţe 
include capacitatea de a comunica în diferite medii, de a manifesta toleranţă, de a expune şi înţelege diferite 
puncte de vedere, de  a negocia cu abilitate pentru a produce încredere şi de a empatiza. Această competenţă 
se bazează pe o atitudine de colaborare, asertivitate şi integritate [4]. 

Fiecare companie îşi defineşte propriul set de cunoştinţe şi abilităţi care susţin succesul profesional. Există 
însă un set de calităţi personale, obişnuinţe, atitudini şi competenţe sociale care asigură o bună înţelegere şi 
eficienţa personală indiferent de locul de muncă. Angajatorii tind, deci, să cultive propriul set de abilităţi, 
cunoştinţe la nivelul personalităţii angajatorilor. Ei au, de regulă, o idee clară despre cum ar vrea să fie 
angajaţii lor. De exemplu, FinComBank în calitate de cerinţe obligatorii formulează: calităţi personale – 
atitudine responsabilă faţă de lucru, organizare, pozitivitate, comunicabilitate. 

Unele firme organizează chiar traininguri privind dezvoltarea abilităţilor sociale. 
Reieşind din cele menţionate, putem afirma că facultăţile, asigurând un învăţământ performant, o pregătire 

profesională la nivelul cerinţelor tehnologice moderne, dar şi formând absolvenţilor săi competenţe sociale, 
le oferă şanse reale în competiţia de pe piaţa muncii. 

Competenţele sociale atât de înalt apreciate pe piaţa muncii de angajatori pot fi formate în învăţământul 
universitar prin:  

 Curricula disciplinară (dacă competenţele sociale îşi vor ocupa locul binemeritat în paginile sale); 
 Formularea clară a obiectivelor, intenţiilor cursului /seminarului /laboratorului şi a performanţelor 

aşteptate de la studenţi chiar la debutul procesului de învăţământ; 
 Implementarea în procesul educaţional a noilor strategii didactice, îndeosebi a celei a învăţării–predării 

interactive, centrate pe student (implicarea studentului în procesul de predare-învăţare, dialog euristic, rezol-
varea unor situaţii problematice, simulări, activităţi în microgrupuri etc.); 

 Experienţele acumulate în domeniul competenţelor sociale din învăţământul preuniversitar (activităţi 
şcolare şi extraşcolare); 

 Încurajarea studenţilor de a se autocunoaşte, autoregla, de a-şi autoevalua propriile performanţe, inclusiv 
cele legate de competenţe sociale. 

Cunosc oare absolvenţii noştri multe competenţe sociale şi de ce e nevoie de ele? Le-am propus unor 
studenţi de la facultăţi cu profil real (38 persoane) şi de la facultăţi cu profil socioumanistic (92 persoane) să 
enumere competenţele sociale pe care le cunosc. 

Studenţii de la profilul real au numit următoarele competenţe: 
− coduri şi valori morale (să ajut copiii orfani, pe cei nevoiaşi) 52,6% 
− puterea legii 29% 
− comunicare 26,3% 
− responsabilităţi (să ocrotim natura) 23,7% 
− participarea socială activă (participarea la alegeri, la manifestări sociale) 26,4% 
− cooperare, lucrul în echipă 10,6% 
− drepturile omului (să am un loc de muncă, să fiu angajat în câmpul muncii) 13,1% 
Studenţii de la facultăţile cu profil socioumanistic au numit următoarele competenţe sociale: 
− comunicare 100% 
− învăţare (este şi o competenţă-cheie) 31,5% 
− relaţii într-o societate democratică 26,3% 
− lingvistice 22,3% 
− antreprenoriale 19,7% 
− autodezvoltare, autocunoaştere 13,2% 
− tehnologice 19,7% 
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− coduri şi valori morale 13,2% 
− colaborare, lucrul în echipă 13,2% 
Observăm că studenţii de la profilul socioumanistic au inclus aici şi alte categorii de competenţe. Mai 

putem remarca că unele competenţe  sociale sunt şi competenţe profesionale (de exemplu, comunicarea – la 
facultăţile cu profil real). 

La întrebarea „De ce avem nevoie de competenţe sociale?”  
studenţii de la profilul socioumanistic au menţionat: 
− pentru a ne dezvolta personalitatea 35,5% 
− pentru a ne integra în societate 39,4% 
− pentru a relaţiona eficient în scopul avansării 10,5% 
− pentru a crea o carieră de succes 9,2% 
− pentru a putea activa în grup, pentru o mai bună înţelegere; 11,9%; 
studenţii de la profilul real au subliniat:     
− pentru a avea relaţii bune cu ceilalţi membri ai societăţii 13,2% 
− pentru a crea o societate trainică, prosperă 15,8% 
− pentru o stabilitate în societate. 5,3%. 
Din răspunsurile studenţilor la cele două întrebări observăm că nu se conştientizează profund locul şi rolul 

competenţelor sociale în angajarea în câmpul muncii. 
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