
PLAN DE ACȚIUNE 

„Pașii mei următori către angajarea 
în sectorul digital”

Planul de acțiune „Pașii mei următori către angajarea în sectorul digital” 
vă va ajuta să vă planificați pașii pentru a începe învățarea ulterioară 
pentru a obține un loc de muncă în sectorul digital.

Scopul principal al acestui Plan de acțiune este de a vă motiva să deve-
niți responsabil pentru crearea propriului parcurs de învățare, plani-
ficând și plasând acțiunile pe care doriți să le dezvoltați.

În timpul dezvoltării planului de acțiune individual, sunteți încurajat să 
utilizați informațiile din poveștile digitale de succes „Femei de succes 
din sectorul digital al pieței muncii” și lecturile interactive „ABC privind 
egalitatea de gen pe piața muncii”.

Veți fi, de asemenea, sprijinit de antrenor în definirea planului 
dumneavoastră de acțiune, inclusiv în selectarea cursurilor de recalifi-
care necesare și adecvate pentru dumneavoastră personal. Compendiul 
de programe de (re)formare pentru calificări în sectorul digital al pieței 
muncii servește drept resursă de informare pentru selectarea cursului 
de formare.
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NUME ȘI PRENUME:  _____________________________________________________

PLAN DE ACȚIUNE

Pașii mei următori către angajarea în sectorul digital

Motivația mea de 
a merge în sectorul 
digital

Ce beneficii pot obține 
pentru a obține un loc 
de muncă în sectorul 
TIC?

Povestea de succes care 
m-a inspirat cel mai mult

Cum îmi amintește povestea 
modelului de situația mea? 
Ce acțiuni ale modelului 
din povestea de succes pot 
urma pentru a mă angaja în 
sectorul digital?

Provocări
Analiza situației mele 
pe baza lecturilor in-
teractive „ABC privind 
egalitatea de gen pe 
piața muncii”
• Cred că (re)calificar-

ea în sectorul digital 
m-ar ajuta să îmi îm-
bunătățesc situația?

• Cu ce provocări, 
în ceea ce privește 
egalitatea de gen, 
mă pot confrunta în 
drumul meu către 
sectorul digital?

Cum pot depăși aceste 
provocări?

Explorându-mi posibil-
itățile în sectorul 
digital

În ce domeniu aș dori 
să-mi aprofundez 
cunoștințele?

⃝ Servicii IT

⃝ Dezvoltare si testare 
software

⃝ Design grafic

⃝ Management IT 

⃝ Rețelele sociale, teh-
nologiile internetului

⃝ Suport tehnic

Ce program din Compendiul 
Național aș alege pentru 
(re)calificare în sectorul 
digital al pieței muncii?

Planurile mele de 
viitor

Ce pași trebuie să 
urmez?

Când am de gând să încep?
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