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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013. Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”  
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”  
Titlul proiectului: „Construieste-ti cetatea carierei prin stagii de practica! In memoria Prof. Univ F. Stremtan” 
Contract POSDRU/161/2.1/G/141047 
 

Dragi studenţi, 
 

Universitatea Romano-Germana din Sibiu vă invita să participaţi la  
 

 
Targul de Cariere 
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Sibiul se pregăteşte pentru Targul de Cariere: peste 20 de angajatori importanţi vor 
să te cunoască! Află mai multe pe www.targuldecariere.ro/sibiu (citiţi despre companiile 
care vă aşteaptă la Târgul de Cariere în 22 şi 23 octombrie). Târgul de Cariere este cea 
mai importantă reţea de evenimente de carieră din România. www.targuldecariere.ro 
 

Oraşul Sibiu este a doua oprire din ediţia de toamnă a Târgului de Cariere, cea 
mai importantă reţea de evenimente de carieră din România şi Republica Moldova. În 
zilele de 22 şi 23 octombrie, tinerii cu vârste cuprinse între 20 şi 30 de ani, cu studii 
superioare absolvite sau în curs, sunt aşteptaţi cu CV-ul la Centrul de Afaceri cu sute 
de oportunităţi de carieră în domenii diverse, de la IT la finanţe-bănci, client service şi 
industrie. Oferta include atât locuri de muncă pentru persoane cu experienţă (senior), cât 
şi pentru începători (junior), precum şi stagii de practică în companii.  
 
Târgul va fi deschis în cele două zile între orele 10 şi 16, iar accesul este gratuit. 
 

 

Dragi studenţi, este important să veniţi pregătiţi!  

• Să aveţi la voi un CV actualizat (printat); 

• Stabiliţi-vă scopul participarii la târgul de cariere: 

� Culegerea de informatii; 

� Discuţii directe cu angajatorii; 

� Posibilitatea să aplicaţi direct la posturile de care sunteţi interesaţi etc. 
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• Selectaţi companiile de la care doriţi mai multe informatii. Târgurile de cariere sunt un 
important punct de plecare în cautarea unui loc de muncă. Este important ca înainte 
de a intra în contact cu un potenţial angajator să aflaţi mai multe despre el. 

• Înainte de a participa la târg culegeţi informaţii despre companiile care vă intereseaza 
– link-urile către organzaţiile participante le găsiţi pe www.targuldecariere.ro/sibiu. 
Puteţi să vă informaţi şi din ziare, reviste de specialitate etc. Este important să ştiţi că 
doar dacă sunteţi informaţi puteţi răspunde la întrebarea pe care este posibil să o 
auziţi de la agajatori „Ce v-a determinat să aplicaţi pentru compania noastra?” Astfel, 
veţi arăta că sunteţi interesaţi şi vă creşteţi şansele să ajungeţi la un interviu. În caz 
contrar nu veti fi pregătiţi şi veţi lăsa o impresie proastă.  

• Pregătiţi-vă şi exersaţi cum să vă prezentati în faţa angajatorului (foarte pe scurt - în 
aproximativ 1 minut).  

• Prezentaţi-vă cu încredere la standurile angajatorilor de care sunteţi interesaţi. Este 
posibil să fie mulţi vizitatori, deci este important să aveţi răbdare să ajungeţi la rând. 
Nu vă grăbiţi şi notaţi-vă toate informaţiile pe care le obtineţi. 

• Dacă sunteţi interesaţi întrebaţi reprezentantul companiei cum decurge procesul de 
recrutare şi care sunt paşii pe care ar trebui să îi urmaţi. 

 

SUCCES! VĂ AŞTEPTAM LA TÂRGUL DE CARIERE: 

• Consiler vocaţional: prof.univ.dr. Hortensia Gorski 

• Consiler vocaţional: ec. Giurea Gabriel 

• Expert grup ţintă MG: conf.univ.dr. Alina Ciuhureanu 

• Expert grup ţintă ECTS: conf.univ.dr. George Balan 

 


