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Proiectarea carierei este un concept complex. Articolul traversează istoria modelării conceptelor de carieră şi de 

proiectare a carierei şi a teoriilor privind cariera în scopul delimitării conceptuale a termenilor sus-numiţi.  
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THE ISSUE OF DEFINING THE CONCEPT OF CAREER AND CAREER PLANNING 
Career planning is a complex concept. The article discusses the history of career and career planning notions and 

theories, trying to define the concepts mentioned above. 
Keywords: career, career planning, profession, orientation.  
 
 
Psihologia carierei s-a dezvoltat în cadrele conceptual-metodologice schiţate de psihologia vocaţională, 

care era, de fapt, o psihologie a profesiunilor. D.Super remarcă deplasarea atenţiei psihologilor, în jurul anilor 
’60, spre psihologia carierelor [4]. Dacă psihologia profesiunilor a abordat probleme precum caracteristicile 
diferitelor tipuri de muncă, ale persoanelor angajate şi corespondenţa dintre persoană şi profesie, psihologia 
carierelor se focalizează pe „continuitatea sau discontinuitatea în viaţa indivizilor şi pe modelele de continuitate 
în viaţa grupurilor” [4].  

Psihologia carierei „studiază sistemele de relaţii reciproce existente între individ (văzut sub aspectul tră-
săturilor de personalitate, aptitudinilor şi intereselor sale), sistemul de educare şi formare profesională iniţială 
şi continuă, exigenţele muncii în diferite profesii concrete şi dinamica specială a jocului dintre oferta şi cererea 
de forţă de muncă existente pe piaţa muncii” [3].  

Sintagma „dezvoltarea carierei şi vieţii” (Life Career Development) propusă de Gysberg şi Moore în 1973 
şi fundamentată teoretic în ultimul deceniu exprimă dezideratul ca teoria şi practica carierei să ia în conside-
rare individul integral, global, cu toate sferele activităţii sale şi cu toate faţetele personalităţii lui, încorporând 
astfel perspectiva tradiţională asupra carierei (cu focalizare pe muncă), alături de rolurile, cadrele şi eveni-
mentele vieţii individului [11].  

În secolul XX, conceptul de carieră era înlocuit cu conceptul de orientare şcolară şi profesională, care 
reprezintă o acţiune de îndrumare a persoanei către o profesiune sau un grup de profesiuni în conformitate cu 
aptitudinile şi particularităţile sale, dar în funcţiune de solicitările societăţii contemporane [10]. În cadrul 
consilierii şi orientării profesionale psihologul, folosind cunoştinţe ştiinţifice speciale, trebuie să creeze con-
diţii necesare pentru client, în care acesta ar putea să-şi conştientizeze posibilităţile, abilităţile proprii pentru 
soluţionarea problemelor în alegerea profesiei.  

Orientarea şcolară şi profesională este un sistem de acţiuni şi măsuri, în care un individ sau un grup este 
ajutat să-şi aleagă instituţia de învăţământ, respectiv profesia, în concordanţă cu înclinaţiile şi aptitudinile 
proprii şi cerinţele sociale. 

Din perspectiva conţinutului, orientarea şcolară şi profesională reprezintă un sistem al dimensiunii tehno-
logice a educaţiei care vizează formarea - dezvoltarea capacităţilor generale şi specifice ale elevilor / studen-
ţilor de aplicare a cunoştinţelor ştiinţifice în diferite situaţii şi contexte psihosociale (economice, culturale, 
politice etc.). 

Din perspectivă metodologică, orientarea şcolară şi profesională (OŞP) reprezintă un subsistem al activi-
tăţii de asistenţă psihopedagogică a elevilor şi părinţilor, proiectată şi realizată de cadrele didactice, la nivelul 
sistemului de învăţământ, într-un cadru instituţionalizat. Funcţiile OŞP vizează acţiunile de investigare–
informare–formare a factorilor implicaţi în activitatea de orientare şcolară şi profesională, în general, a celor 
care trebuie orientaţi, în mod special.  

Orientarea profesională este activitatea de organizare în plan social cu scopul de a facilita tinerilor posi-
bilitatea de a alege profesia care să le permită valorificarea fondului de aptitudini, deprinderi şi cunoştinţe 
consolidate pe parcursul perioadei de pregătire [2].  
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În limbajul curent, noţiunea de carieră este pe larg folosită, conceptul de carieră având numeroase înţe-
lesuri. Până în prezent nu este elaborată o definiţie oficială, unanim acceptată, care să întrunească consensul 
specialiştilor. În literatura de specialitate sunt cunoscute diferite formulări şi numeroase opinii. În general, 
înţelesul popular al termenului de carieră este asociat cu ideea de mişcare ascendentă sau de avansare a unei 
persoane într-un domeniu de activitate dorit, cu scopul de a obţine mai mulţi bani, mai multă responsabilitate 
sau de a dobândi mai mult prestigiu şi mai multă putere.  

Cariera reprezintă ansamblul ocupaţiilor caracterizate prin instruire şi experienţă, în care o persoană acce-
de la poziţii superioare care necesită mai multă responsabilitate şi competenţă [9]. Cariera este succesiune de 
profesiuni, îndeletniciri şi poziţii pe care le are o persoană în decursul perioadei active a vieţii [7].  

Cariera profesională reprezintă evoluţia profesională a unui individ pe parcursul întregii sale vieţi. În 
cadrul aceleiaşi profesii, în cariera unei persoane se pot înscrie specializări, perfecţionări sau promovări 
profesionale [8].  

Planificarea carierei reprezintă procesul de identificare a nevoilor, aspiraţiilor şi oportunităţilor privind ca-
riera, precum şi de realizare a programelor de dezvoltare a resurselor umane în scopul susţinerii acesteia [12].  

În sens larg, cariera înseamnă: dezvoltare, avansare, progres. Cariera este o succesiune de activităţi şi 
poziţii profesionale pe care le atinge o persoană, precum şi atitudinile, cunoştinţele şi competenţele asociate 
care se dezvoltă de-a lungul timpului. 

Pentru definirea carierei sunt necesare trei elemente: 
 Cariera înseamnă mişcare în timp de-a lungul unui drum care are două laturi: o latură este succesiunea 

obiectivă de poziţii în ierarhie sau carieră externă, cealaltă latură este interpretarea individuală, subiec-
tivă a unor experienţe profesionale sau carieră internă.  

 Cariera este interacţiunea dintre factorii organizaţionali şi cei individuali: reacţia oamenilor la un post 
depinde de concordanţa dintre conceptul ocupaţional despre sine (combinaţia de nevoi, aptitudini, 
preferinţe) şi tipul de constrângeri, ocazii şi solicitări pe care le oferă rolurile lor în organizaţii. 

 Cariera oferă o identitate ocupaţională, în societatea modernă, unde munca oamenilor este elementul-
cheie.  

Orientarea în cariera este un tipar al talentelor, valorilor, atitudinilor şi activităţilor ocupaţionale preferate.  
O teorie privind tipurile de cariera şi implicaţiile manageriale ale orientării carierei este Teoria lui Holland. 

Conform acestei teorii, există şase tipuri de carieră: convenţional, artistic, realist, social, întreprinzător, 
investigativ şi pot fi reprezentate ca fiind vârfurile unui hexagon. 

O altă teorie este Teoria ancorelor carierei a lui Schein. Ancorele carierei apar şi se dezvoltă în urma unor 
încercări succesive, a unor experienţe profesionale ale unei persoane. Ele ţin individul centrat pe anumite 
tipuri de activităţi. Sunt identificate cinci tipare distincte de talente, scopuri, nevoi şi valori în percepţia pro-
prie, care apar în urma primelor experienţe profesionale: competenţa tehnică/funcţională, competenţa mana-
gerială, siguranţa, autonomia şi creativitatea. Termenul „ancoră” este folosit pentru a desemna nuclee con-
sistente specifice individului ce fac parte din identitatea ocupaţională a individului şi cu timpul se manifestă 
ca nişte ancore. Schein evidenţiază cinci ancore: 

A. Cei care au dezvoltat o competenţă tehnică/funcţională sunt orientaţi spre carieră; în continuare, în 
funcţie de conţinutul efectiv al muncii, nu se pot transfera într-un domeniu care se îndepărtează de 
domeniul de bază. 

B. Persoana care a dezvoltat o competenţă managerială este orientată să ajungă în poziţii care îi oferă 
responsabilităţi pe măsură. Importantă este perspectiva pe care o oferă poziţia ocupată, nu conţinutul 
activităţii. Contează oportunitatea de a dezvolta abilităţi analitice, competenţe interpersonale şi alte 
experienţe utile unui viitor manager. 

C. Siguranţa este o ancoră care acţionează prin orientarea spre o poziţie stabilă, sigură din toate punctele 
de vedere. Evoluţia viitoare este clar stabilită atât profesional, cât şi salarial. 

D. Cei care au dezvoltat autonomia ca şi ancoră nu vor rămâne mult timp într-un domeniu specializat,  
nu vor ţine să rămână în niciun loc, în care lucrurile sunt clare şi planificate pe termen lung, în care 
schema de avansare este stabilită şi inflexibilă. Acest gen de persoană are nevoie de libertate şi de un 
mediu fără constrângeri. Independenţa şi libertatea sunt mai importante chiar decât avansarea. 

E. Recrutarea se manifestă, ca şi ancora, prin aceea că indivizii de acest tip sunt focalizaţi pe a crea ceva 
care să reprezinte realizarea lor exclusivă; sentimentul de satisfacţie vine numai din posibilitatea de a 
construi, a inventa ceva nou, inedit. 
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Aceste ancore, pe măsură ce se formează, determină influenţe puternice în orientarea carierei. Diferenţele 
ce rezultă din aceste teorii, care identifică tipare, sunt de natură să evidenţieze faptul că oamenii nu sunt la 
fel, şi atunci sloganul „toţi trebuie trataţi la fel” trebuie regândit. Un comportament egal poate să împiedice 
valorificarea resurselor atât de diferite la fiecare. Ceea ce pentru un individ înseamnă o şansă (sarcina de a 
concepe şi a implementa un sistem, de exemplu) poate însemna o ocazie de frustrare şi de senzaţie de nepu-
tinţă (un individ creativ versus unul cu competenţe tehnice). La fel, nu toţi oamenii au capacitatea şi dorinţa 
de a conduce pe alţii; puşi într-o astfel de situaţie, cei ce nu au astfel de abilităţi vor fi frustraţi şi incapabili 
să îndeplinească rolul aşteptat de ceilalţi de la ei [5].  

Cariera reflectă traseul de dezvoltare profesională a persoanei. Ea este accesibilă tuturor, valorificând 
potenţialul fiecăruia. 

Proiectarea carierei este un proces permanent, încadrat în limitele de viaţă conştientă a persoanei, 
ansamblul de acţiuni subordonate unor finalităţi clar definite, orientate spre identificarea posibilităţilor de 
maximă valorificare a potenţialului individual [1]. 
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