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ă numesc Florica Iliescu şi sunt din Comuna 
Albeşti, judeŃul Teleorman. Mă bucur că am 
ocazia să povestesc cum am ajuns să lucrez 

cu succes într-un domeniu la care nu m-am gândit niciodată. 
În 1987 am terminat Liceul de chimie industrială din 

Turnu-Măgurele, în meseria “Operator chimist”. Pe vremea aceea 
era un domeniu în plină ascensiune. Era un domeniu care îmi 
plăcea. După liceu am decis să urmez cursurile unei facultăŃi în 
acelaşi domeniu. Astfel în anul 1990 terminam, ca subinginer, 
Facultatea de chimie industrială din cadrul UniversităŃii 
Politehnice Bucureşti. Dar RevoluŃia din decembrie 1989 m-a 
“găsit” în facultate, iar după schimbarea regimului politic în 
România s-au schimbat şi priorităŃile, astfel încât domeiul 
chimiei a suferit o recesiune.  

La sfârşitul facultăŃii n-am avut repartiŃie. Combinatele 
chimice îşi restructurau personalul, astfel încat nici nu se mai 
punea problema angajării noilor absolvenŃi. După terminarea 
facultăŃii am cautat de lucru în Bucureşti, însă nu am găsit nimic 
în domeniul în care mă calificasem.  

În anul 1992 am plecat din Bucureşti şi m-am angajat ca 
suplinitor în învăŃământ pe o catedră de chimie, în comuna 
Urluiu din judeŃul Teleorman. Nu am stat decât un an, pentru că 
apoi a venit  pe lume coplilul meu şi am intrat în concediu de 
îngrijire a copilului. Profesional, a fost un an bun, în sensul că 
am revenit la vechea pasiune pentru chimie. Nu a fost tocmai 
ce-mi doream, dar a fost bine.  

M 
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După trei ani de stat acasă, mi-a fost foarte greu să-mi 
găsesc de lucru. Era foarte clar că în domeniul  pentru care mă 
pregătisem nu prea mai aveam şanse să-mi găsesc de lucru. Aşa că 
am acceptat, în anul 1997, un post la Societatea Agricolă Albeşti  
Vâlceanca. Am lucrat aici  până în ianuarie 2004 când societatea 
a fost desfiinŃată. Astfel în  ianuarie 2004 eram şomer cu mici 
speranŃe de a mai putea găsi un loc de muncă; mai ales că 
trecusem de vârsta de 35 ani.   

Mă duceam frecvent la AgenŃia locală pentru viza pe 
carnetul de şomaj şi pentru a căuta un loc de muncă. Nu găseam 
nimic în pregătirea mea.  
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Timpul trecea şi aproape că pierdusem orice speranŃă. Până 
într-o zi când am citit un anunŃ de începere a unui curs de 
calificare în meseria “Secretar – Operator birotică” la CRFPA 
Teleorman din localitatea Turnu-Magurele. Nu eram foarte 
hotărâtă dacă să mă duc sau nu. Mă gândeam că la vârsta mea 
nu mă mai angajează nimeni ca secretară şi atunci la ce bun să 
mai pierd timpul să fac un astfel de curs. Însă oferta cursului mi 
s-a părut extraordinară şi chiar eram curioasă să văd dacă este 
adevarată.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Aşa am ajuns la Turnu-Măgurele stând de vorba cu 

domnul Iulian Marinescu, cel care se ocupa de acest curs. 
Dumnealui mi-a vorbit despre curs şi m-a asigurat că, 
într-adevar, oferta cursului este întocmai ca în afişul pe care-l 
citisem. Adică, pentru că eram şomeră, beneficiam de gratuitate. 
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La fel şi pentru transportul zilnic de la Roşiori de Vede, unde 
locuiam, la Turnu-Magurele. 

Îmi aduc aminte că l-am întrebat atunci pe domnul 
Marinescu “Cine credeŃi că mă mai angajează pe mine secretară la 
vârsta asta?”.  

Domnul Marinescu mi-a răspuns: “Nu trebuie să te 
angajezi neapărat ca secretară. La curs vei învăŃa să utilizezi 
calculatorul, să completezi documente de contabilitate primară, 
vei învăŃa circuitul documentelor şi multe alte lucruri pe care 
le-ai putea folosi şi în alt post decat cel de secretară. Oricum 
şansele tale de angajare vor fi mai mari decât acum”.  

Şi uite–aşa, la 21 mai 2004 începeam cursul de Secretar-
Operator birotică de la CRFPA Teleorman, curs pe care l-am 
terminat la 14 ianuarie 2005, adică după aproape nouă luni.  

Ce să spun? A fost frumos! A fost întocmai cum mi s-a 
promis. Trebuie să recunosc că, în ciuda vorbelor frumoase pe care 
le auzisem înainte de începerea cursului, eram puŃin 
neîncrezătoare. Însă pot să spun că într-adevar  în cele nouă luni 
petrecute la CRFPA Teleorman m-am simŃit ca şi când Romania 
ar fi fost deja integrată în UE. 

Încă de la început am fost plăcut impresionată de 
profesionalismul oamenilor de aici, începând cu serviciul de 
consiliere, serviciul de secretariat/conducere şi terminând cu 
profesorul Iulian Marinescu de la cursul Secretar-Operator 
birotică, unde mi-am petrecut cea mai mare parte a timpului. Am 
fost la fel de impresionată de dotarea tehnică şi de investiŃia 
făcută în acest centru de pregătire a adulŃilor. M-am întors cu 
gândul la anii în care am făcut liceul şi facultatea şi am făcut o 
scurtă comparaŃie. Era cu totul altceva! Parcă nu eram în 
România. Mă simŃeam la CRFPA Teleorman ca pe o “insulă 
occidentală”. Asta şi explică, poate, de ce au trecut atât de repede 
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cele nouă luni, care la început m-au speriat – mai ales că zilnic 
trebuia să fac naveta, schimbând două mijloace de transport 
pentru a ajunge de la Roşiori de Vede la Turnu-Măgurele. 

La curs am învăŃat multe. Chiar mai multe decât mi se 
povestise la început.  

Mi-a plăcut faptul că cea mai mare parte din curs era 
afectată instruirii practice. Aici, totul se traducea prin: ”a fi în 
stare să faci”.  

Un alt aspect care m-a impresionat în mod deosebit a fost 
faptul ca aici nu te formezi numai din punctul de vedere al 
deprinderilor ci şi al atitudinilor. Aici am învăŃat să gândesc 
altfel, am învăŃat că se poate şi altfel, am învăŃat că pentru a 
putea găsi un loc de muncă nu este suficient să înveŃi o meserie, ci 
trebuie să devii o persoană dinamică, activă, care să fie capabilă 
să se adapteze uşor la schimbari. Toate aceste lucruri m-au ajutat 
foarte mult în găsirea locului de muncă actual.  

La plecarea de la CRFPA Teleorman, spre deosebire de 
momenutul când am început cursul, eram foarte încrezătoare 
că-mi voi găsi un loc de muncă. Nu credeam însă că mă voi 
angaja chiar pe un post de secretară.  

łinând legatura cu AgenŃiile Locale de Ocupare a ForŃei 
de Muncă, am auzit de un post de secretar la Primaria localităŃii 
Vedea din judeŃul Teleorman. Am simŃit că asta este şansa mea. 
Şi chiar a fost. Chiar cu o concurenŃă puternică, am reuşit să 
ocup postul, graŃie celor învăŃate la CRFPA Teleorman. Şi nu 
exegerez când spun asta.  

Acum e bine. Am scăpat de stresul creat de lipsa de 
activitate, de lipsa de venituri şi pot să-mi cresc copilul în 
armonie.  

După acest curs am reuşit să înŃeleg că pierderea unui loc 
de muncă nu este un capăt de lume. Am învăŃat că trebuie să 
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avem tăria de a ne adapta tuturor schimbărilor care apar în 
societatea în care trăim.  Îmi aduc aminte de motto-urile care ne 
însoŃeau permanent în sala de curs. Unul dintre ele suna cam 
aşa: “Cine vrea să facă ceva, găseşte un mijloc. Cine nu vrea să 
facă nimic, găseşte o scuză.”, iar altul: “Dacă în fiecare zi, 
venind la serviciu, accepŃi că poŃi fi dat afară, atunci îŃi vei 
putea face munca aşa cum trebuie”.  

 
Acum îmi place ce fac şi sunt apreciată pentru activitatea 

mea, însă nu voi mai trăi cu gândul la ce voi face dacă acest post 
se va restructura vreodată. Am înŃeles că oricând pot învăŃa şi 
altceva şi o pot lua de la început. Asta este poate, cea mai 
importantă lecŃie pe care am învăŃat-o la acest curs, la CRFPA 
Teleorman. 

Iată de ce consider că CRFPA Teleorman este o investiŃie 
reuşită a statului român, o investiŃie care ajută extrem de mult 
persoanele în căutarea unui loc de muncă sau pe cele care sunt 
nevoite să-şi schimbe, din diferite motive, domeniul de activitate.  

 
Pe mine mPe mine mPe mine mPe mine m----a ajutat! Încearcă şi tu! Ai numai de învăŃat.a ajutat! Încearcă şi tu! Ai numai de învăŃat.a ajutat! Încearcă şi tu! Ai numai de învăŃat.a ajutat! Încearcă şi tu! Ai numai de învăŃat.        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Teleorman 

145200 Turnu-Magurele, Str. Taberei, nr.2 
Tel. 0247-417291,  

crfpateleorman@hotmail.com 


