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Titlu  
Ghidul Utilizatorului pentru Instrumentul de Autoevaluare, conceput în cadrul proiectului “Fii 
o femeie antreprenor” , pentru analiza abilităților și competențelor sociale din sectorul ICC. 

 

Introducere 
 

Bine v-am găsit! Acesta este Ghidul Utilizatorului pentru Instrumentul de Autoevaluare, 
conceput în cadrul proiectului “Fii o femeie antreprenor”.  

 

Instrumentul de Autoevaluare a fost special creat pentru a vă permite să vă autoevaluați 
abilitățile și competențele pe care le dețineți în Industriile Culturale și Creative, astfel încât să fiți 
mai conștient/ă de propriile forțe și, prin urmare, să adoptați o atitudine mai critică și să fiți mai 
bine pregătit/ă în cariera dumneavoastră profesională.  

 

Acesta vă va ajuta, de asemenea, să dezvoltați acea latură de bază a gândirii, pentru a analiza 
critic și a vă identifica propriile puncte forte și puncte slabe, ceea ce vă va ajuta să fiți mai 
pregătit/ă în fața noilor oportunități de formare și învățare pe tot parcursul vieții.   

 

Timpul estimat pentru completarea Instrumentului de Autoevaluare este de aproximativ 10 
minute. 

 

Informațiile furnizate în cadrul acestui instrument sunt înregistrate anonim și vor fi folosite exclusiv de 
către echipa proiectului “Fii o femeie antreprenor”. Nu vom vinde, oferi la schimb sau transfera 
informațiile dumneavoastră personale, către nici o altă entitate sau parte interesată. Parteneriatul 

respectă drepturile private ale utilizatorilor. Parteneriatul colectează și prelucrează datele cu 
caracter personal în conformitate cu Reglementarea (UE) 2018/1725 al Parlamentului European 
și Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal. REGULAMENTUL (UE) 2018/1725 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

 

Instrucțiunile de bază și îndrumările sunt prezentate mai jos, astfel încât experiența dumneavoastră să fie 
una cât mai simplificată și plăcută! 

 

Echipa proiectului “Fii o femeie antreprenor”. 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32018R1725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32018R1725
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Îndrumări 

 [1] Pasul 1 din 8 

Ați ajuns cu success pe pagina de ”Acasă” a instrumentului online de autoevaluare și vi se oferă 
câteva informații introductive utile. Va trebui să completați informațiile din câmpurile marcate 
ca NECESAR, pentru a continua cu pașii următori. 

 

 

 

[1.1] Butonul “Următorul”  

După ce ați completat informațiile marcate ca fiind obligatorii, săgeata de culoare 
magenta indică butonul ”următorul” pe care trebuie să apăsați pentru a trece la pasul 
următor. 
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[2] Pasul 2 din 8 

Sunteți la pasul 2 din 8, iar săgețile magenta indică răspunsul dumneavoastră la afirmațiile 
prezentate pentru domeniul de competență ”Adaptibilitate” (total dezacord, dezacord, de 
acord, total de acord). Vă reamintim că trebuie să alegeți răspunsurile la afirmațiile din 
domeniul de competență marcat ca [Necesar]. 

 

 

[2.1] Butoanele “Înainte” și “Următorul” 

După ce ați răspuns la afirmațiile de la acest pas, săgețile magenta indică butonul 
”Înapoi” (pe care îl puteți folosi dacă doriți să vă întoarceți) și butonul ”Următorul” 
pentru a continua cu autoevaluarea. Puteți apăsa pe oricare. 

 

 

 

[3] Pasul 3 din 8. 

Sunteți la pasul 3 din 8, iar săgețile magenta indică răspunsul dumneavoastră la afirmațiile 
prezentate pentru domeniul de competență ”Comunicare” (total dezacord, dezacord, de acord, 
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total de acord). Vă reamintim că trebuie să alegeți răspunsurile la afirmațiile din domeniul de 
competență marcat ca [Necesar]. 

 

 

 

[3.1] Butoanele “Înainte” și “Următorul” 

După ce ați răspuns la afirmațiile de la acest pas, săgețile magenta indică butonul 
”Înainte” (dacă doriți să reveniți) și butonul ”Următorul” pentru a continua cu 
autoevaluarea. Puteți apăsa pe oricare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[4] Pasul 4 din 8 
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Sunteți la pasul 4 din 8. Vă rugăm să alegeți răspunsul dumneavoastră la afirmațiile prezentate 
pentru domeniul de competență ”Reziliență” (total dezacord, dezacord, de acord, total de 
acord). Vă reamintim că trebuie să alegeți răspunsurile la afirmațiile din domeniul de 
competență marcat ca [Necesar]. Puteți trece la pasul următor apăsând pe butonul 
”Următorul”. 

 
 
 
[5] Pasul 5 din 8  

Sunteți la pasul 5 din 8. Vă rugăm să alegeți răspunsul dumneavoastră la afirmațiile prezentate 
pentru domeniul de competență ”Leadership” (total dezacord, dezacord, de acord, total de 
acord). Vă reamintim că trebuie să alegeți răspunsurile la afirmațiile din domeniul de 
competență marcat ca [Necesar]. Puteți trece la pasul următor apăsând pe butonul 
”Următorul”. 

 

 

 

 

[6] Pasul 6 din 8 
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Sunteți la pasul 6 din 8. Vă rugăm să alegeți răspunsul dumneavoastră la afirmațiile prezentate 
pentru domeniul de competență ”Inteligența Emoțională” (total dezacord, dezacord, de acord, 
total de acord). Vă reamintim că trebuie să alegeți răspunsurile la afirmațiile din domeniul de 
competență marcat ca [Necesar]. Puteți trece la pasul următor apăsând pe butonul 
”Următorul”. 

 

 

 

[7] Pasul 7 din 8 

Sunteți la pasul 7 din 8. Vă rugăm să alegeți răspunsul dumneavoastră la afirmațiile prezentate 
pentru domeniul de competență ”Gândirea Creativă” (total dezacord, dezacord, de acord, total 
de acord). Vă reamintim că trebuie să alegeți răspunsurile la afirmațiile din domeniul de 
competență marcat ca [Necesar]. Puteți trece la pasul următor apăsând pe butonul 
”Următorul”. 

 

 

 

[8]  Pasul 8 din 8 

Sunteți la pasul 8 din 8. Vă rugăm să alegeți răspunsul dumneavoastră la afirmațiile prezentate 
pentru domeniul de competență ”Conștientizare Interculturală” (total dezacord, dezacord, de 
acord, total de acord). Vă reamintim că trebuie să alegeți răspunsurile la afirmațiile din 
domeniul de competență marcat ca [Necesar]. Puteți trece la pasul următor apăsând pe 
butonul ”Trimite” (indicat de săgeata magenta). 
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[9] Trimiterea și Rezultatul Nivelului Competențelor 

După ce ați apăsat pe butonul ”Trimite”, veți fi finalizat cu succes autoevaluarea abilităților 
dumneavoastră sociale și veți fi redirecționat pe o altă pagină, unde sunt prezentate concluziile 
despre abilitățile dumneavoastră în funcție de alegerile pe care le-ați făcut în fiecare domeniu 
de competență. Veți putea descărca raportul dumneavoastră apăsând pe butonul ”Descărcați 
raportul” (săgeata magenta). 

 

 

 
 
 
 
 

Succes!  
 

Echipa proiectului “Fii o femeie antreprenor”! 
 


