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PROFILE  

OCUPAŢIONALE 

 

 

 

 

 

 

 Aceste profile sunt destinate tuturor persoanelor interesate la 

identificarea nevoilor in alegerea meseriei sau a locului de munca, 

furnizându-le informaţii sintetice privind diferite ocupaţii din Romania. Din 

discuţiile care au loc între consilier şi client trebuie să rezulte faptul că nu 

se pot obţine satisfacţii profesionale dacă individul nu are trăsăturile de 

personalitate cât şi aptitudinile şi abilităţile înscrise în profile. 

 Fiecare profil ocupaţional prezentat  cuprinde  informaţii despre: 

 descrierea ocupatiei, continutul muncii; 

 unelte/instrumente de lucru; 

 mediu de activitate; 

 cerinte de exercitare; 

 cerinte de educatie si pregatire profesionala; 

 dinamica ocupatiei pe piata muncii; 

 ocupatii inrudite/specializari; 

 informatii suplimentare etc. 
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ZIDAR ROŞAR TENCUITOR                                                                                     

PROFIL OCUPAŢIONAL    

 

Descrierea ocupaţiei :  Practicanţii unei astfel de ocupaţii construiesc şi repară fundaţii, 

pereţi, cuptoare, clădiri. 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Execută elemente de construcţii (pereţi portanţi, ne-portanţi, stâlpi, arce, bolţi, cupole, 

canale, cămine,etc.) din zidării de complexităţi diferite folosind pietre naturale sau artificiale; 

• Aşează pietrele în rânduri orizontale şi le îmbină după anumite reguli, folosind un liant 

pentru legarea acestora; 

• Verifică şi corectează defectele de construcţii pentru a asigura calitatea acestora; 

• Aprovizionează locul de muncă materiale, scule, unelte, dispozitive şi utilaje necesare; 

• Pregăteşte sculele, dispozitivele şi utilajele pentru lucru, prepară mortarele pentru zidării şi 

tencuieli; 

• Pregăteşte suprafeţele elementelor de construcţii din zidărie de cărămidă sau beton, in 

vederea tencuielii; 

• Execută tencuiala elementelor de construcţii prin aplicarea succesivă a mai multor starturi 

de mortar cu caracteristici fizice şi tehnice specifice care să asigure calitatea; 

• Măsoară şi trasează amplasamentul lucrărilor de executat; 

• Execută lucrări de reabilitare, modernizare şi aducere a clădirilor la o stare de funcţionare 

bună, prin lucrări de reparaţii de zidării şi tencuială; 

• Utilizează informaţiile din planurile şi detaliile de execuţie şi efectuează calcule matematice 

simple care se referă la lucrările de zidării şi tencuieli; 

• Identifică riscurile care ar putea să apară în timpul execuţiei lucrării pentru a le putea 

elimina; 

• Asigură şi identifică starea echipamentelor de lucru: integritate, grad de uzură, stare de 

curăţenie, stare de funcţionare; 

• Execută lucrări de demolare cu mijloace fixe şi asigură recuperarea materialelor 

refolosibile; 

• Revizuieşte întreaga lucrare pentru a evalua calitatea acesteia din punct de vedere tehnic 

şi economic. 
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B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu neprotejat: în funcţie de locul de 

muncă (şantier sau locuinţa) există posibilitatea expunerii la frig, umezeală, praf. 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi repetitive, executate sub presiunea 

timpului 

• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix 

• Nu au foarte mare liberate de decizie dar suportă consecinţele erorilor 

B3. Riscuri. Alte notificări special 

• Poate apărea riscul de accidentarea prin traumatisme mecanice 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii de specialitate, şcoală profesională 

• Nivel de calificare: N4, N3 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Construcţii 

• Inginerie şi tehnologie 

• Matematică 

• Siguranţă publică şi securitate 

• Deprinderi de rezolvare a problemelor 

• Deprinderi de muncă cu sisteme tehnice 

• Deprinderi de gestionarea resurselor 
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E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţional 

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

• Dexteritatea degetelor 

• Fermitate braţ - mână 

• Viteza ajustării răspunsului în funcţie de stimul 

• Viteza mişcării mâinii, a încheieturilor şi a degetelor 

Aptitudini senzoriale 

• Nu sunt relevante 

Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică 

• Echilibru 

 

F. Alte caracteristici relevante 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi 

sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 
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R C Î (realist, convenţional, întreprinzător) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Independenţa în muncă 

• Munca în echipă 

• Supervizarea 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, 

conştiincioasă şi serioasă, foarte riguroasă în realizarea sarcinilor. Capabilă să se 

adapteze la sarcini de lucru schimbătoare, de a judeca şi acţiona în mod 

independent. 

 

F. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Creştere 

 

G. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). (2 - 3) X Salariu minim pe economie 

 

H. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Mozaicar – faianţar 

• Montator placi interioare şi exterioare 

 

 

 

 

 

 



 	 	
	

					8 
	

DULGHER – TAMPLAR – PARCHETAR                        

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţiei: 

 Practicanţii unei astfel de ocupaţii construieşte, montează şi instalează structuri din 

lemn pe şantierele de construcţii 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse. 

• Construieşte, montează şi instalează structuri din lemn pe şantierele de construcţii. 

• Identifică cerinţele lucrării, frontul de lucru şi sarcinile care îi revin. 

• Planifică activităţile curente şi stabileşte etapele de lucru în conformitate cu cerinţele 

lucrării şi cu termenele de realizare. 

• Stabileşte şi verifică prin metode de calcul matematic dimensiunile lucrării în raport cu 

cerinţele. 

• Identifică şi alege materialele corespunzătoare. 

• Prelucrează manual sau mecanizat materialul lemnos. 

• Fixează parametrii pentru maşinile de prelucrat, verifică şi supraveghează funcţionarea 

acestora. 

• Măsoară, trasează dimensiunile şi croieşte elementele de construcţie din lemn. 

• Ciopleşte, dăltuieşte şi rindeluieşte materialul lemnos. 

• Bate cuie, înşurubează, bulonează şi îmbină elementele din material lemnos. 

• Execută baracamente şi cofraje pentru susţinerea şi turnarea betonului. 

• Montează şi demontează schele, cofraje şi alte elemente provizorii. 

• Identifică cerinţele de calitate specifice lucrării, confruntă rezultatele cu cerinţele din 

documentaţie şi remediază deficienţele constatate. 

• Participă la programe de instruire profesională. 

• Manipulează materiile prime, uneltele şi instrumentele de lucru respectând normele de 

tehnica securităţii muncii. 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 
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B1. Mediul fizic 

• Activitatea se desfăşoară în ateliere specializate din cadrul şantierului de construcţii 

şi/sau în diverse puncte de lucru pe şantierul de construcţii. 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Timpul de muncă este de 8 - 10 ore/zi. 

• Lucrează în echipă cu alţi muncitori în construcţii. 

• Erorile apărute în realizarea sarcinilor afectează calitatea lucrării sau a produsului. 

• Activitatea se desfăşoară sub îndrumarea şefului de echipă. 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

o Există riscuri de traumatisme mecanice şi electrice. 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii 

• Nivel de calificare: N3, N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Construcţii 

• Matematică 

• Design 

• Producţie şi procesare 

• Inginerie şi tehnologie 

• Mecanice 

• Deprinderi de rezolvare de probleme 

• Deprinderi tehnice 

 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională 



 	 	
	

					10 
	

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

Aptitudini psihomotorii 

• Fermitate braţ - mână 

• Dexteritate manuală 

• Controlul instrumentelor 

Aptitudini senzoriale 

 Acuitate vizuală apropiată 

Aptitudini fizice 

• Echilibru 

• Dinamica puterii musculare 

• Putere musculară statică 

 

F. Alte caracteristici relevante 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - 

KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R I C (realist, investigativ,convenţional) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Folosirea unor abilităţi individuale 

• Activitate 
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• Realizare personală 

• Compensaţii 

• Varietatea sarcinilor 

• Creativitate în muncă 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Exercitarea ocupaţiei Dulgher poate fi realizată cu succes de către persoane care: 

au însuşirea de a fi conştiincioase; manifestă corectitudine, seriozitate, scrupulozitate. 

Comportamentele sunt orientate spre scopuri clar delimitate, manifestă exigenţă, 

meticulozitate şi rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea regulilor. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a 

altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Creştere 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). (1,5 - 6) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Tâmplar universal 

• Tâmplar carosier 

• Tâmplar manual/artizanal 

 

 

 

 

 

 



 	 	
	

					12 
	

INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO – SANITARE  ŞI DE  GAZE 

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii execută lucrări de fixare şi 

susţinere a diverselor piese ale instalaţiei de apă. În principal se execută montarea 

elementelor componente, a racordurilor; se revizuieşte starea de funcţionare a diferitelor 

elemente componente ale instalaţiei de apă şi canal. 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse  

• Realizează montarea obiectelor tehnico-sanitare (montarea se face pe suporţi speciali, cu 

ajutorul garniturilor pentru a nu produce fisurarea sau lovirea lor, atât în timpul instalării, cât 

şi în timpul folosirii; 

• Montează ţevile şi face racordarea (ţevile se montează şi fixează cu ajutorul bridelor, al 

inelelor strânse cu şuruburi şi piuliţe, iar racordarea lor se poate face cu ajutorul fitingurilor 

sau prin sudură; 

• Montează bateriile şi face racordarea la ţevile de apă 

• Studiază planul şi schiţele clădirii pentru a determina zonele de intersectare cu alte reţele 

şi pentru a putea estima necesarul de materiale şi instrumentele necesare; 

• Stabileşte caracteristicile spaţiului unde se execută lucrarea prin realizarea unor măsurători 

cu instrumente specifice; 

• Face estimări privind costurile aprovizionării cu materiale şi costurile execuţiei pentru 

lucrările aflate în derulare; 

• Realizează în avans schiţele lucrării ce urmează să fie executată; 

• Verifică şi pregăteşte aparatele şi dispozitivele de lucru (aparatele de sudură, 

transformatoarele de sudură, trusele de sudură, electrozii); 

• Verifică dispozitivele portsculă pentru filetare (filierele, tarozii, dispozitivele speciale de 

îndoit ţevi din oţel şi din P.V.C., trusa de chei fixe şi reglabile); 

• Pregăteşte ţevile pentru montare (ţevile sunt alese după dimensiuni cerute – diametru şi 

lungime – sunt îndoite şi filetate la capete dacă este necesar); 

• Verifică trusele de chei fixe şi reglabile necesare şi dispozitivele de îndoit ţevi din plumb şi 

din P.V.C; 

• Verifică şi pregăteşte materialele, echipamentele tehnico-sanitare şi bateriile pentru 

realizarea instalaţiilor sanitare; 
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• Realizează rapoarte şi devize în scris privind stadiul de realizare a lucrării. 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Condiţiile de muncă sunt grele, munca necesită eforturi fizice mari şi adaptare la 

intemperii 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Tipuri de sarcini preponderent structurate şi repetitive 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Risc de accidentare prin cădere de la înălţime, traumatisme mecanice, iritaţii ale 

tegumentelor şi mucoaselor. 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii 

• Nivel de calificare: N3, N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Mecanice 

• Inginerie şi tehnologie 

• Construcţii 

• Servicii clienţi şi personal 

• Deprinderi de muncă cu sisteme tehnice 

• Deprinderi de gestionarea resurselor 
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E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

E2. Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

• Controlul instrumentelor 

E3. Aptitudini senzoriale 

• Percepţie tridimensională 

E4. Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică 

• Coordonare trunchi-membre 

• Forţă musculară statică 

 

 

F. Alte caracteristici 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 
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F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R C A (realist, convenţional, artistic) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Munca în echipă 

• Instruire adecvată 

• Stabilitatea locului de muncă 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre scopuri 

clar delimitate, exigenţă, meticulozitate, rigurozitate în realizarea sarcinilor prin 

conştientizarea acceptarea regulilor 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Creştere 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). (1,5-2) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Detector pierderi apă şi gaze 

• Instalator încălzire centrală şi gaze 

• Instalator reţele exterioare apă şi canal 

• Instalator ventilare şi condiţionare apă 
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ZUGRAV, IPSOSAR, TAPETAR, VOPSITOR             

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii execută lucrări de zugrăvit/vopsit 

interioare, care încep de la tavan şi coboară spre pardoseli, astfel că se lucrează pe scări 

duble sau schele şi lucrări de zugrăvit/vopsit exterioare, care încep de la etajele superioare 

ale clădirilor spre etajele inferioare şi sunt executate pe schele.  

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse  

• Identifică sarcinile de efectuat şi cerinţele legate de acestea; 

• Identificarea materialelor de bază, folosite la lucrări de zugrăveli, vopsitorii; 

• Se aprovizionează cu materialele necesare realizării operaţiilor de vopsire; 

• Planifică succesiunea fazelor, în conformitate cu cerinţele procedurii de lucru; 

• Şlefuieşte complet suprafaţa de zugrăvit, pentru a o pregăti pentru următoarele etape;. 

• Curăţă integral straturile vechi de finisaje şi scoate petele de pe suprafeţele suport; 

• Verifică sculele şi dispozitivele pentru vopsit să fie curate, să nu prezinte resturi de vopsea 

de la vopsirile anterioare, mânerele să nu prezinte aşchii sau fisuri. Verifică sculele necesare 

pentru zugrăvit (bidinele, şpacluri, site, găleţi, liniare, şabloane, role cu model, bureţi şi 

altele) şi cele pentru măsurarea greutăţilor; în cazul în care zugrăvirea are loc mecanizat. 

• Verifică şi pregăteşte materialele şi lianţii, prepară amestecurile şi le introduce în aparatele 

de zugrăvit; 

• Pregăteşte materialele (vopsele, diluanţi, solvenţi), la nivel de fluiditate optim pentru a fi 

aplicate; 

• Aplică prin diverse tehnici zugrăvelile pe tencuieli în culori de ulei, din pastă de ipsos pe 

bază de clei diluat; 

• Aplică straturi de grund colorat sau de email din polimeri sintetici - manual sau cu pistolul – 

la pereţi, tavane, tâmplărie de lemn sau metalică; 

• Predă lucrarea în bune condiţii beneficiarului; 

• Întreţine, în stare bună de funcţionare, uneltele simple manuale sau aparatele din dotare. 

 

B. Contextul muncii 
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Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Activitatea zugrav-vopsitorului se desfăşoară, în general, pe şantiere de construcţii, 

în locuinţe particulare sau în alte clădiri ce necesită lucrări de finisare sau renovare 

specifice acestei ocupaţii, condiţiile de muncă variind de la microclimatul specific unei 

încăperi la expunerea la intemperii (frig, umezeală, curenţi de aer rece, praf). 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Activitatea se desfăşoară preponderent individual dar şi în echipe pe şantiere mai 

mari de lucru. 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Risc de accidentare prin traumatisme mecanice, cădere de la înălţime; expunere la 

variaţii atmosferice, curenţi de aer, praf, iritaţii ale mucoaselor şi tegumentelor. 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii 

• Nivel de calificare: N3, N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Construcţii 

• Producţie şi procesare 

• Mecanice 

• Chimie 

• Deprinderi tehnice 

• Deprinderi de gestionarea resurselor 
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E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

• Controlul instrumentelor 

• Coordonarea membrelor 

E3. Aptitudini senzoriale 

• Percepţie tridimensională 

• Discriminare cromatică 

E4. Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică 

• Echilibru 

• Dimanica musculaturii 

• Coordonare trunchi-membre 

 

F. Alte caracteristici 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 
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F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R C î (realist, convenţional, întreprinzător) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Instruire adecvată 

• Independenţă în muncă 

• Munca în echipă 

• Stabilitatea locului de muncă 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană cu o bună capacitate 

de planificare, programa şi desfăşura activitatea în mod independent. Rezultatele dar 

şi defectele muncii fiind vizibile imediat, ocupaţia presupune un grad înalt în ceea ce 

priveşte conştiinciozitatea, seriozitatea şi meticulozitatea. Este caracterizată de 

comportamente orientate spre scopuri clar delimitate şi de rigurozitate în realizarea 

sarcinilor prin conştientizarea regulilor. 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a 

altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Creştere 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). (4-5) X Salariu minim pe economie 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Tapetar 

• Vopsitor zugrav 

• Lacuitor lemn 
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COAFOR                                                                                                                      

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează activităţii de îngrijire, 

ondulare, întindere şi aranjare a părului în mod estetic prin diverse mijloace şi tehnici. 

 

Cod COR: 514101 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Taie aranjează şi dă formă părului,ţinând seama de preferinţa clientului, tipul de păr, 

trăsăturile 

faciale, utilizând aparate electrice, foarfeci, trimmere sau brici; 

• Oferă consultanţă clienţilor în realizarea stilurilor de coafură în raport cu particularităţile 

părului, trăsăturile fizice, eveniment, dar şi în ceea ce priveşte îngrijirea părului şi utilizarea 

unor produse naturale sau vopsele; 

• Oxigenează, vopseşte sau nuanţează părul utilizând aplicator sau perie, respectând paşii 

vopsitului părului; 

• Execută retuşuri şi/sau pieptănături la cererea clienţilor; 

• Oferă clienţilor instrucţiuni(sfaturi) privind tehnicile de spălare, îngrijire,vopsire, aranjare a 

părului în funcţie de caracteristicile acestuia ; 

• Aplică apă sau soluţii de fixare, întărire sau volumizare a părului, utilizând bigudiuri, rulouri, 

placă sau drot pentru a întinde sau încreţi părul; 

• Tratează părul pentru al repara sau ai da strălucirea, rezistenţa şi elasticitatea prin 

aplicarea unor creme şi măşti de păr; 

• Sfătuieşte clientul să apeleze al tratament medical pentru afecţiuni cronice sau 

contagioase ale scalpului sau căderii părului; 

• Recomandă şi explică utilizarea cosmeticelor, loţiunilor destinate hidratării sau lubrifierii 

pielii şi 

care îmbunătăţesc sau restaurează aspectul natural al pielii şi părului; 

• Aranjează şi aplică peruci sau meşe în funcţie de instrucţiunile primite, monstre, schiţe, 

fotografii. 

• Realizează servicii de extindere a părului la cererea clienţilor 
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• Instruieşte sau supervizează alţi stilişti, coafori sau asistenţi; 

• Comercializează produse de specialitate clienţilor; 

• Utilizează echipamentele/instrumentele corespunzator pentru realizarea unor stiluri şi 

tehnice de pieptănat; 

• Curăţă şi dezinfectează, sterilizează instrumentarul folosit(foarfeci, pieptene) şi locul de 

muncă; 

• Realizează un cadru ambiental cât mai relaxant şi plăcut pentru clienţi. 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat (saloane de coafură sau 

acasă la client). 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Cele mai multe sarcini sunt nestructurate 

• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix 

• Sunt foarte frecvente interacţiunile interpersonale faţă în faţă cu clienţii, colegii 

• Incidenţa situaţiilor conflictuale nu este foarte frecventă. 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Poate apărea riscul de expunere la alergii respiratorii sau/şi cutanate, viruşi, 

accidente prin 

electrocutare cu instrumentele din dotare. 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii liceale sau şcoli postliceale de specialitate 

• Nivel de calificare: N4, N5 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumita unealta. 
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Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Servicii clienţi şi personal 

• Chimie 

• Arte frumoase 

• Limba română 

• Design 

• Vânzări şi marketing 

• Educaţie şi instruire 

• Deprinderi folosite în învăţare 

• Deprinderi de rezolvare a problemelor 

• Deprinderi sociale 

• Deprinderi de gestionarea resurselor 

 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

• Dexteritatea degetelor 

• Coordonarea membrelor 

• Controlul instrumentelor 
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• Viteza mişcării mâinii, a încheieturilor şi a degetelor 

Aptitudini senzoriale 

• Acuitate auditivă 

• Acuitate vizuală apropiată 

• Claritate în vorbire 

• Discriminarea culorilor 

Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică 

• Coordonarea trunchi-membre 

 

F. Alte caracteristici relevante 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

S R A (social, realist, artistic) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Independenţa 

• Condiţii de muncă 

• Realizare personală 

• Condiţii de muncă 

• Creativitatea în muncă 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, 

conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor. Capabili să iniţieze cu 

uşurinţă un dialog şi foarte sociabil. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor) 
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H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(1,5 - 2) X Salariul minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor: 

• Frizer 

• Cosmetician 

• Manichiurist 

• Pedichiurist 
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MASEUR                                                          

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii oferă clienţilor servicii de masaj, în 

scopuri terapeutice sau de menţinere a sănătăţii. 

 

Cod COR: 322 602 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Presează cu degetele sau cu mâinile diferite părţi ale corpului; 

• Examinează starea de sănătate a ţesuturilor, tonusul muscular şi mobilitatea pacientului; 

• Se consultă cu clienţii în ce priveşte istoricul medical şi orice alte probleme legate de 

tensiune musculară şi/ sau durere ale acestora, pentru a stabili măsura în care este 

necesară efectuarea masajului; 

• Propun şi/ sau elaborează planuri de tratament în care specifică tipul de masaj ce urmează 

a fi efectuat (masaj reflexogen, somatic, terapeutic); 

• Prepară şi combină unguentele/ uleiurile de masaj şi le aplică pe ţesutul cutanat al 

clienţilor; 

• Masează muşchii şi ţesuturile moi ale corpului uman, pentru a îmbunătăţi sau a menţine 

starea de sănătate a acestuia; 

• Se consultă cu alţi specialişti din domeniul sănătăţii (fizioterapeuţi, ortopezi, medici din alte 

specialităţi şi psihologi) pentru a elabora planuri de tratament corespunzătoare; 

• Păstrează fişele personale ale pacienţilor; 

• Oferă pacienţilor informaţii şi sugestii în legătură cu tehnicile de îmbunătăţire a posturii 

corporale şi a tonusului muscular, de relaxare şi de efectuare a exerciţiilor de recuperare; 

• Trimit clienţii la alte categorii de terapeuţi, atunci când este necesar; 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 
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• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Cele mai multe sarcini sunt structurate 

• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix 

• Nu au foarte mare liberate de decizie dar suportă consecinţele erorilor 

• Sunt foarte frecvente interacţiunile interpersonale faţă în faţă; 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Nu este cazul 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de 

calificare (N1-N8). 

• Studii medii, sau postliceală 

• Nivel de calificare: N4, N5 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Medicină 

• Chimie 

• Biologie 

• Limba română 

• Consiliere 

• Deprinderi folosite în învăţare 

• Deprinderi de rezolvare a problemelor 

• Deprinderi de gestionarea resurselor 

 

 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 
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E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

• Dexteritatea degetelor 

• Rapiditatea mişcării membrelor 

Aptitudini senzoriale 

• Acuitate auditivă 

• Acuitate vizuală 

• Claritate în vorbire 

Aptitudini fizice 

• Rezistenţă 

 

F. Alte caracteristici relevante 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

S I R (social, investigativ, realist) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Independenţa în muncă 

• Condiţii de muncă 
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• Realizare personală 

• Munca în echipă 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, 

conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor. Capabilă să efectueze 

timp îndelungat acelaşi tip de sarcini, cu amabilitate şi cu un bun echilibru emoţional. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(3-4) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Asistent medical fizioterapeut;       

 • Instructor educaţie fizică 
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CAMERISTĂ  HOTEL                                                                                      

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii efectuează şi întreţine zilnic 

curăţenia în camere, holuri, camere de recepţie, săli de conferinţe etc. în vederea respectării 

standardelor de igienă şi sănătate. 

 

Cod COR: 514 201 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Efectuează şi întreţine zilnic curăţenia în camere, holuri, camere de recepţie, săli de 

conferinţe etc. în vederea respectării standardelor de igienă şi sănătate. 

• Schimbă lenjeria de pat şi vesela (pahare, ceşti etc.) din camere, după plecarea oaspeţilor, 

sau pentru cei care locuiesc mai mult timp în hotel, la câteva zile. 

• Goleşte coşurile de gunoi, scrumierele şi transportă alte gunoaie şi deşeuri în locurile 

special amenajate pentru depozitare. 

• Igienizează zilnic sala de baie din fiecare cameră şi se îngrijeşte de produsele de igienă 

necesare. 

• Schimbă prosoapele şi halatele de baie ori de câte ori este nevoie. 

• Dezinfectează aparatura din baie folosind substanţe germicide sau sterilizatoare cu abur. 

• Spală geamurile, curaţă pereţii, tavanele şi lemnăria, ceruindu-le şi lustruindu-le. 

• Aspiră de praf covoarele, draperiile, perdelele în camere şi de pe holuri. 

• Curăţă şi aranjează săli pentru reuniuni, accesoriile şi mobilierul pentru desfăşurarea unor 

activităţi sociale sau de afaceri. 

• Mătură, freacă, unge cu ceară şi lustruieşte podeaua, folosind mături, mopuri şi maşini de 

ceruit şi lustruit. 

• Şterge de praf şi lustruieşte mobila şi echipamentul din dotare. 

• Culege, la cerere, lenjeria personală a oaspeţilor, pe care o spală şi o calcă. 

• Triază, numără şi aranjează lenjeria în dulapuri. 

• Respectă regulile de pază ale hotelului şi a bunurilor clienţilor raportând deteriorările, 

furturile şi obiectele găsite superiorilor. 

• Manipulează material de curăţenie, materiale informative şi de reclamă. 
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• Asigură clienţilor hotelului un climat de intimitate. 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Activitatea se desfăşoară în spaţii protejate(încăperi), fără curenţi de aer şi variaţii 

de temperatură. 

• Poartă echipament de protecţie (halat, mănuşi, bonetă). 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• În general, sarcinile sunt structurate şi repetitive. 

• Programul de lucru este de 8 ore/zi; se lucrează în ture, uneori şi la sfârşit de 

săptămână. 

• Lucrează de obicei singură, sub supravegherea şefului de personal. 

• Interacţionează ocazional cu clienţii; uneori pot să apară conflicte cu aceştia. 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Deoarece majoritatea activităţilor se desfăşoară în picioare(ortostatism), pe perioade 

lungi de timp, pot apărea tulburări circulatorii periferice (varice, flebite). 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de 

calificare (N1-N8). 

• Studii medii 

• Nivel de calificare: N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Limba română 

• Servicii clienţi şi personal 

• Chimie 

• Resurse umane şi de personal 
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• Limbi străine 

• Deprinderi folosite în învăţare 

• Deprinderi sociale 

• Deprinderi tehnice 

 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală şi digitală 

• Coordonarea membrelor 

• Coordonare ochi – mână 

Aptitudini senzoriale 

• Acuitate vizual-cromatică şi tactilă 

• Claritate în exprimare 

• Atenţie concentrată şi distributivă 

Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică şi extensie corporală 

• Coordonare trunchi – membre 

• Putere musculară statică 
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F. Alte caracteristici relevante 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R C S (realist, convenţional, social) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Valori morale 

• Colegi de echipă 

• Stabilitatea locului de muncă 

• Practici şi politici ale instituţiei 

• Servicii în folosul celorlalţi 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Exercitarea ocupaţiei Cameristă hotel poate fi realizată de persoane care manifestă 

înclinaţie către lucrurile din afara propriei persoane, atenţie orientată către ambianţa 

fizică şi socială, orientare spre acţiune, uşurinţă în comunicare, sociabilitate; se 

comportă politicos, având o atitudine amabilă şi binevoitoare. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 
 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(2-3) X Salariu minim pe economie 
 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Însoţitor 

• Liftier 

• Valet 
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VÂNZĂTOR                                                                                                                  

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii oferă clienţilor marfa solicitată şi 

întocmeşte formele de vânzare. Primeşte marfa de la furnizori şi o aranjează în magazin/ 

raion într-un mod comercial, se asigură că marfa este accesibilă clienţilor şi oferă acestora 

informaţiile necesare despre marfă. Realizează documentele de primire/ înregistrare a 

mărfii. 

 

Cod COR: 522004 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Expune mărfurile pe rafturi într-o manieră comercială şi afişează preţul produselor în mod 

vizibil; 

• Asigură igiena locului de expunere a mărfii şi a produselor, pentru respectarea normelor 

igienicosanitare; 

• Monitorizează cantitatea de marfă expusă şi completează sortimentele deja epuizate, 

pentru a le scoate din rulare; 

• Prezintă marfa clienţilor (utilitatea, calităţile, preţul, valabilitatea articolelor etc), în funcţie de 

cerinţele acestora; 

• Întocmeşte formele de vânzare pentru achitarea la casă sau încasează banii; 

• Asigură asamblarea produselor şi testează marfa (dacă este cazul) în prezenţa clientului; 

• Întocmeşte documente de evidenţă privind intrarea/ ieşirea mărfurilor din unitate; 

• La sfârşitul programului face casa, realizează monetarul încasărilor; 

• Oferă informaţii clienţilor privind programul magazinului, oferte, servicii, reguli; 

• Se informează despre produsele vândute, promoţii, preţuri, caracteristici ale produselor, 

proceduri de securitate, garanţie etc.; 

• Orientează clienţii în magazin sau îi consiliază în alegerea mărfurilor; 

• Returnează marfa expirată sau alterată sau anunţă managerul de magazin; 

• Întocmeşte, la solicitarea clienţilor, facturi sau certificate de garanţie. 

 

B. Contextul muncii 
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Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi executate cu presiune de timp 

• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix 

• Frecvente interacţiuni, şi posibilitate mare de apariţie conflictelor 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

 Riscuri de boli datorate statului în picioare timp îndelungat 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de 

calificare (N1-N8). 

• Studii medii (liceu) 

• Nivel de calificare: N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Servicii clienţi şi personal 

• Vânzări şi marketing 

• Siguranţă publică şi securitate 

• Limba română 

• Matematică 

• Deprinderi folosite în învăţare 

• Deprinderi sociale 

• Deprinderi de rezolvare de probleme 
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E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de 

cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

• Dexteritate manuală 

E3. Aptitudini senzoriale 

• Acuitate vizuală apropiată 

• Claritate în vorbire 

E4. Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică 

 

F. Alte caracteristici 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

C R S(convenţional, realist, social) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Independenţa în muncă 
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• Supervizare 

• Condiţii de muncă 

• Promovare 

• Serviciul în folosul celorlalţi 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, 

conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor. Amabilă în relaţiile cu 

clienţii. 

Capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini, cu un bun echilibru 

emoţional. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere 

(dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per ansamblu), stagnare (dinamica 

ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este sub nivelul ansamblului 

ocupaţiilor). 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(2-4) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Bufetier 

• Librar 
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CROITOR                                                                                                                    

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii confecţionează, după comandă, şi 

retuşează articole de îmbrăcăminte, rochii şi alte articole vestimentare din ţesături şi alte 

materiale (cu excepţia blănurilor. 

 

Cod COR: 743 301 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

 Desenează sau modifică tipare existente pentru a le adapta măsurilor clientului; 

 Măsoară utilizând metrul de croitorie şi înregistrează mărimile clienţilor; 

 Aşează articolul de îmbrăcăminte pe client şi marchează zonele care necesită modificări; 

 Modifică articole de îmbrăcăminte, coase părţile componente, folosind ac şi aţă sau 

maşină de cusut; 

 Asamblează piesele de îmbrăcăminte utilizând instrumentele adecvate; 

 Consiliază clientul în privinţa tipului de material necesar pentru croire respectiv în privinţa 

stilului de îmbrăcăminte dorit; 

 Presează articolele de îmbrăcăminte folosind fierul de călcat de mână sau maşini de 

călcat; 

 Construieşte, adaptează sau copiază designul pentru articolele de îmbrăcăminte; 

 Aliniază tiparele pe material şi taie materialul cu foarfeca, conform măsurătorilor 

specificate; 

 Coase nasturi, găuri de nasturi şi butoniere, fermoare, pentru a finisa articolele de 

îmbrăcăminte; 

 Surfilează marginile fiecărei piese de asamblat; 

 Ambalează produsul finit la standardele cerute; 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 
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B1. Mediul fizic 

 Activitatea croitorului se desfăşoară într-un spaţiu închis, în ateliere individuale sau 

colective; 

 În majoritatea timpului activitatea croitorului se desfăşoară în poziţia şezând. 

B2. Mediul socio-organizaţional 

 Această ocupaţie implică sarcini repetitive şi structurate, care trebuie realizate cu 

precizie 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

 Posibile traumatisme mecanice (tăieri, înţepări etc.); 

 Afecţiuni ale coloanei datorate poziţiei de lucru; 

 Afecţiuni oftalmologice 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

 Studii profesionale de profil; 

 Nivel de calificare: N3 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

 Servicii clienţi şi personal; 

 Design; 

 Producţie şi procesare; 

 Deprinderi folosite în învăţare; 

 Deprinderi de rezolvare a problemelor; 

 Deprinderi de muncă cu sisteme tehnice; 

 Deprinderi de gestionarea resurselor 
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E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională 

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

 Dexteritatea manuală; 

 Coordonarea membrelor 

E3. Aptitudini senzoriale 

 Vedere apropiată 

E4. Aptitudini fizice 

 Nu sunt relevante 

 

F. Alte caracteristici relevante 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R A C (realist, artistic, convenţional) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

 Creativitate în muncă; 

 Responsabilitate; 
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 Autonomie; 

 Folosirea abilităţilor; 

 Realizare personală 

F3. Caracteristici de personalitate 

Exercitarea ocupaţiei de CROITOR poate fi realizată cu succes de către persoane 

care: 

 Posedă însuşirea de a fi conştiincios, corect, serios. De asemenea, este o persoană 

caracterizată prin răbdare, calm, meticulozitate dar şi inovativitate atunci când situaţia 

o cere; 

 Posedă abilitatea sau obiceiul de a se comporta politicos, binevoitor, amabil în 

relaţiile cu ceilalţi. 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Stagnare 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(2-5) X Salariu minim pe economie 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

 Ajutor maistru croitor; 

 Croitor-confecţioner îmbrăcăminte după comandaă într-o gamă de activităţi. Succesul în 

activitatea respectivă presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite 

printr-o rută educaţională. 
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ELECTRICIAN DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII    

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii instalează, întreţin, testează şi 

repară echipamentele şi sistemele electrice şi electronice. 

 

Cod COR: 724507 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

 Asamblează, instalează şi testează sistemul, echipamentul, aplicaţiile şi aparatura 

electrică şi electronică utilizând o gamă variată de instrumente; 

 Identifică defecţiunile sistemelor, aparatelor şi ale componentelor pentru a localiza şi 

reabilita pana de curent; 

 Conectează firele la întrerupătoare, transformatoare şi la alte componente; 

 Verifică compatibilitatea şi securitatea sistemului cu ajutorul voltmetrului şi 

osciloscopului; 

 Realizează  împământări  şi  conectează  cabluri  electrice  la  diferite  echipamente  şi  montează 

panouri electrice; 

 Prestează activităţi fizice solicitante precum plasarea instalaţiei şi transportarea 

obiectelor grele; 

 Verifică  echipamentele,  sistemele  şi  componentele  electrice  în  scopul  identificării  posibilelor 

accidente, defecţiunilor; 

 Verifică necesitatea realizării unor reparaţii şi se asigură de adecvarea sistemelor 

electrice la coduri; 

 Coordonează şi instruieşte muncitorii în vederea instalării, menţinerii şi reparării 

sistemului electric; 

 Ia decizii în privinţa gradului de pericol presupus de funcţionarea echipamentului electric; 

 Introduce tuburi în interiorul pereţilor sau a segmentelor vizate şi trage firele electrice 

prin aceste tuburi pentru a configura circuitul electric. 
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B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

 De regulă, activitatea se desfăşoară atât în interior cât pe teren; 

 Există sarcini pe care le realizează la înălţime, în poziţii ne-uzuale 

B2. Mediul socio-organizaţional 

 Munca realizată se desfăşoară de regulă  în cadrul unui orar fix cu mici excepţii  în funcţie de 

urgenţele apărute (pene de curent); 

 Activitatea presupune interacţiuni sociale frecvente; 

 Consecinţele erorilor pot fi grave 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

 Risc de accidentare prin traumatisme mecanice (loviri, tăieri, striviri); 

 Risc de electrocutare 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii (liceu sau SAM) 

• Nivel de calificare N3 sau N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumita unealta. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

 Fizică; 

 Mecanică; 

 Inginerie şi tehnologie; 

 Construcţii; 

 Deprinderi folosite în rezolvarea de probleme; 

 Deprinderi tehnice; 

 Siguranţa publică şi securitate; 
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 Matematică; 

 Calculatoare şi electronice 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

Aptitudini psihomotorii 

 Controlul instrumentelor; 

 Dexteritate manuală 

Aptitudini senzoriale 

 Acuitate vizuală 

Aptitudini fizice 

 Nu sunt relevante 

F. Alte caracteristici relevante 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei interese în ordinea relevanţei sunt: 

R I C (Realist, Investigativ, Convenţional). 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

 Folosirea unor abilităţi individuale; 

 Munca în echipă; 

 Recunoaştere; 
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 Statut social; 

 Varietatea sarcinilor; 

 Creativitate în muncă; 

 Stabilitatea locului de muncă; 

 Responsabilitate 

F3. Caracteristici de personalitate 

Exercitarea acestei ocupaţii poate fi realizată cu succes de către persoane care: 

 Posedă însuşirea de a fi conştiincioase, corecte, responsabile; 

 Sunt caracterizate prin răbdare, calm, meticulozitate; 

 Au înclinaţii pentru rezolvarea practică a problemelor, le place să acţioneze asupra 

lucrurilor cu scopul de a remedia erorile 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor) 

• Scădere 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

 (2 – 4) X salariul minim pe economie. 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor 

 Electrician exploatare centrale şi staţii electrice; 

 Electrician exploatare reţele electrice; 

 Electrician montare şi reparaţii linii electrice aeriene; 

 Electrician protecţie relee, automatizări şi măsurători electrice; 

 Electrician montare şi reparaţii echipament electric din centrale, instalaţii şi posturi de 

transformare electrice 
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FOTOGRAF                                                                                                          

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii fotografiază persoane, subiecte, 

sau produse comerciale. Poate dezvolta negative şi produce tipăriri finite. 

 

Cod COR: 313 106 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Fotografiază persoane, familii, grupuri mici sau mari, scene de crime etc. atât în studio cât 

şi în afara acestuia; 

• Ajustează vizorul, viteza de fotografiere şi focusarea camerei, bazându-se pe combinaţia 

determinată de factori externi ca lumina, claritatea zonei, mişcarea subiectului, tipul filmului 

şi viteza acestuia; 

• Foloseşte camera tradiţionala sau digitală, cu o varietate de echipamente asociate ca 

trepiede, filtre, sau bliţuri detaşabile; 

• Determină componenţa imaginii sau fotografiei dorite, iar în acest scop selectează şi 

ajustează subiecte, echipamente şi alte efecte de iluminare; 

• Scanează fotografii, iar apoi operează asupra imaginilor digitale scanate pentru a crea 

efectele dorite, folosind softuri speciale de prelucrare; 

• Execută acţiuni de întreţinere pentru a păstra echipamentul în stare de funcţionare 

adecvată; 

• Intensifică, retuşează şi adaptează mărimea fotografiei şi negativele utilizând diferite 

tehnici; 

• Instalează sau montează echipamentele fotografice şi camerele; 

• Utilizează o varietate de materiale şi tehnici specializate fotografice, incluzând filme 

infraroşii şi ultraviolete, macrofotografie, fotogrametrie şi sensitometrie; 

• Se implică în cercetare pentru a dezvolta noi proceduri şi materiale fotografice; 

• Organizează expoziţii pentru a-şi expune şi vinde rezultatele obţinute; 

 

 

 



 	 	
	

					46 
	

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat şi neprotejat 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi executate cu presiune de timp 

• De obicei munca se desfăşoară după un orar variabil 

• Au liberate de decizie şi suportă consecinţele erorilor 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Nu este cazul 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii de specialitate (postliceală) 

• Nivel de calificare: N5 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Artă 

• Design 

• Servicii clienţi şi personal 

• Limba română 

• Deprinderi folosite în învăţare 

• Deprinderi de rezolvare a problemelor 

• Deprinderi tehnice 
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E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţineperformanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

E2. Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

• Dexteritatea degetelor 

• Viteza ajustării răspunsului în funcţie de stimul 

• Viteza mişcării mâinii, a încheieturilor şi a degetelor 

E3. Aptitudini senzoriale 

• Acuitate auditivă 

• Acuitate vizuală apropiată 

E4. Aptitudini fizice 

• Nu este cazul 

 

F. Alte caracteristici 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 
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A S I (artistic, social, investigativ) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Independenţa în muncă 

• Realizare personală 

• Recunoaştere 

• Creativitate 

• Munca în echipă 

• Condiţii de muncă 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, 

conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor. Capabilă să efectueze 

timp 

îndelungat acelaşi tip de sarcini, cu un bun echilibru emoţional. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Stagnare 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(3-4) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2‐5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor: Laborant 

foto, Designer 
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MECANIC AUTO                                                                    

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează o serie de activităţi de 

întreţinere a maşinilor din dotare. 

 

Cod COR: 723 101 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Testează motoarele şi celelalte subansamble care funcţionează având la bază principii 

mecanice în vederea depistării defecţiunilor. 

• Înlocuieşte piesele defecte, asigurând standardele prevăzute în cartea tehnică a 

autovehiculului. 

• Execută reglaje la subansamblele motorului (carburatoare, pompe de injecţie, sistemul de 

direcţie, frânare, suspensie etc.). 

• Testează/verifică din punct de vedere tehnic autovehiculul şi subansamblele mecanice ale 

acestuia. 

• Curăţă motorul şi părţile componente utilizând substanţe chimice (ex. solvenţi de curăţare), 

cârpe, jet de aer sau alte echipamente. 

• Reasamblează motorul după terminarea lucrărilor de reparaţie şi/sau întreţinere. 

• Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate în conformitate cu standardele prevăzute în 

cartea tehnică a autovehiculului şi/sau specificate de producător. 

• Efectuează lucrări de reparaţie şi întreţinere a punţilor, sistemului de direcţie, frânare şi 

suspensie a autovehiculelor. 

• Măsoară, prepară şi testează soluţiile chimice utilizate pentru curăţarea, întreţinerea şi 

repararea motoarelor. 

• Efectuează lucrări de diagnosticare şi testare a motoarelor, punţilor, sistemelor de direcţie, 

frânare şi suspensie în conformitate cu specificările producătorului şi legislaţia în vigoare. 

• Colaborează cu alţi lucrători (colegi) pentru a repara, muta autovehiculul, părţile 

componente sau a echipamentului necesar. 

• Verifică şi testează modul de funcţionare a autovehiculelor după efectuarea reparaţiilor 

şi/sau activităţilor de întreţinere a acestora. 
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• Demontează motorul şi scoate piesele defecte utilizând truse de chei simple şi/sau 

dinamometrice, truse de lere, cricuri, lanţuri şi scripeţi, mini-macarale. 

• Cunoaşte regulile şi specificaţiile necesare pentru determinarea echipamentului şi 

utilajelor/ dispozitivelor necesare efectuării activităţilor de reparaţie şi întreţinere ale 

autovehiculului. 

• Transportă părţi ale motorului/autovehiculului, scule, echipament şi alte materiale între 

perimetrul de lucru şi depozit/magazie folosind cricuri, elevatoare sau cărucioare. 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţii protejate (ateliere, hale etc.). Există 

situaţii (ex. lucrări de urgenţă, asistenţă tehnică pe drumurile publice) când activităţile 

se desfăşoară în aer liber/spaţii neprotejate. 

• O parte importantă a activităţilor implică un nivel destul de ridicat al zgomotului, 

poziţii ne-uzuale (în picioare, aplecat, ghemuit) şi expunerea la noxe. 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Activităţile desfăşurate implică o frecvenţă ridicată a interacţiunilor interpersonale 

(cu clienţii, cu alţi colegi de muncă), mai ales în atelierele mici. 

• În general, sarcinile sunt structurate şi repetitive; uneori, executate sub presiune de 

timp. 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Datorită specificului activităţii există riscul accidentelor de natură mecanică (plăgi 

prin zdrobire sau strivire). 

• Folosirea în activitatea de întreţinere şi reparare a produselor petroliere şi chimice 

poate determina intoxicarea cu aceste produse şi pericol de arsuri. 

• În cazul în care se lucrează în ateliere/spaţii neventilate corespunzător există riscul 

intoxicării cu produşi de combustie (ex. gaze). 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii 

• Nivel de calificare: N3, N4 
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D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Limba română 

• Mecanice 

• Inginerie şi tehnologie 

• Producţie şi procesare 

• Deprinderi folosite în învăţare 

• Deprinderi tehnice 

 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală şi digitală 

• Coordonarea membrelor 

• Coordonare ochi – mână de fineţe 
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Aptitudini senzoriale 

• Percepţie spaţială 

• Aptitudini auditive (capacitatea de detecţie fină a sunetelor şi de a procesa 

informaţia auditivă) 

• Atenţie concentrată şi susţinută 

Aptitudini fizice 

• Forţă şi rezistenţă la efort fizic 

• Flexibilitate şi extensie corporală 

 

F. Alte caracteristici relevante 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R C Î (realist, convenţional, întreprinzător) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Valori morale 

• Activitate 

• Responsabilitate 

• Servicii în folosul celorlalţi 

• Practici şi politici ale instituţiei 

• Stabilitatea locului de muncă 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Exercitarea ocupaţiei Mecanic auto poate fi realizată cu succes de persoane care: 

manifestă înclinaţie către lucrurile din afara propriei persoane, atenţie orientată către 

ambianţa fizică şi socială, orientare spre acţiune, uşurinţă în comunicare, sociabilitate. 

Sunt conştiincioase, corecte, serioase; comportamente orientate spre scopuri clar 

delimitate, manifestă meticulozitate şi rigurozitate în realizarea sarcinilor prin 

conştientizarea regulilor. 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Creştere 
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H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(3 - 4) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Electromecanic auto 

• Lăcătuş mecanic agregate energetice şi de transport 

• Motorist 
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APICULTOR                                                                       

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii exploatează şi întreţine familiile de 

albine pe parcursul unui an calendaristic. Execută lucruri de întreţinere şi reparare a stupilor, 

aplică tratamente preventive şi curative, realizează hrănirea pe timpul iernii, efectuează 

operaţii de extracţie a produselor apicole (miere, ceară, polen, păstură, lăptişor de matcă, 

propolis, venin de albine), prelucrează şi comercializează produse apicole. 

 

Cod COR: 612301 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Pregăteşte familiile de albine şi stupii pentru iernare (hrăniri, tratamente, organizarea 

cuibului, inventarul stupilor, reparaţii, izolarea stupilor) 

• Hrăneşte familiile de albine pe parcursul iernii (hrănire de completare) şi verifică starea de 

sănătate a albinelor după perioada de iernare 

• Monitorizează constant comportamentul albinelor în funcţie de care stabileşte starea de 

sănătate a acestora 

• Ţine o evidenţă a fiecărei familii de albine (mai puţin în sistemele industrializate) privind 

modul de iernare, comportamentul mătcii, al albinelor, posibili dăunători în stup, tratamente 

utilizate etc. 

• Execută lucrări de revizuire a stupinelor, inventarul stupilor, curăţire şi reparaţii 

• Identifică şi evaluează zonele melifere şi estimează perioadele cele mai potrivite pentru 

stupăritul pastoral 

• Organizează stupăritul pastoral, în funcţie de perioadele de înflorire ale salcâmului, teiului, 

florii soarelui etc. şi estimările meteorologice 

• Realizează extracţia mierii, după fiecare cules sau nu, în funcţie de cantitatea obţinută 

• Prelucrează şi depozitează corespunzător produsele recoltate 

• După ultimul cules, administrează tratamente familiilor de albine 

• Stabileşte tipul şi necesarul de materii prime şi materiale necesare întreţinerii exploatării 

apicole 

• Evaluează necesarul de hrană pentru albine, pentru iarnă 
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• Asigură amplasamentului stupinei (în sezonul activ) şi vatra de iernare (în sezonul rece) 

• Asigură măsuri de prevenire a intoxicării albinelor şi produselor apicole 

• Realizează acţiuni de combatere a dăunătorilor din stupi 

• Valorifică produsele apicole obţinute într-un sezon apicol 

• Evaluează eficienţa unei zone melifere - cantitatea de miere ce poate fi culeasă de albine 

dintr-o zonă meliferă 

• În staţiunile apicole, aplică măsuri de îmbunătăţire a bazei melifere. 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Activitate în aer liber, spaţiu neprotejat 

• Pe perioada stupăritului pastoral, deplasare pe o perioadă limitată în zonele de 

cules 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi repetitive 

• Muncă cu orar variabil, în funcţie de sezon 

• Realizează deplasări pentru stupăritul pastoral 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

 Riscuri de boli datorate înţepăturilor 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii 

• Nivel de calificare: N3, N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Tehnologie 
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• Horticultură 

• Producţie de alimente 

• Deprinderi folosite în învăţare 

• Deprinderi de rezolvare de probleme 

 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

E2. Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

E3. Aptitudini senzoriale 

• Acuitate vizuală apropiată 

E4. Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică 

 

F. Alte caracteristici 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 
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F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R C I (realist, convenţional, investigativ) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Independenţa în muncă 

• Realizare personală 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, 

conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Stagnare 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(1,5-2) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Sericicultor 
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BRUTAR                                                                                   

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii fabrică pâine şi produse de 

panificaţie prin transformarea făinii şi adausurilor respective. Patiserii şi cofetarii prepară 

aluaturile, cremele şi compoziţiile necesare produselor respective (blaturi, foetaje); coc, 

umplu, finisează şi glasează produsele 

 

Cod COR: 741 201 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Monitorizează temperatura cuptorului pentru a determina coacerea produselor; 

• Încarcă tăvile în cuve şi le introduce în cuptoare; 

• Verifică calitatea materiilor prime; 

• Întreţine şi curăţă echipamentul din dotarea unităţii în care lucrează; 

• Curăţă şi unge tăvile şi recipientele în care se coace pâine; 

• Modelează, remodelează şi poziţionează aluatul in cuvă; 

• Cântăreşte ingredientele pentru fabricarea aluatului; 

• Amestecă şi frământă aluatul cu mâna sau maşina; 

• Operează cu linii tehnologice pentru fabricarea aluatului şi a produsului finit in cantităţi 

mari; 

• Urmăreşte fermentarea şi prelucrarea aluatului; 

• Operează cu diferite utilaje de producţie. 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Persoanele care exercită ocupaţia de brutar îşi desfăşoară activitatea în fabrici de 

pâine sau brutării. 
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• Temperatura din mediu este ridicată şi presupune muncă desfăşurată în picioare 

timp îndelungat. 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Sarcinile efectuate de către brutari sunt structurate, repetitive şi sub presiunea 

timpului. 

• Munca se desfăşoară după un program fix. 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Există riscul unor accidentări minore ( arsuri, tăieturi ). 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii 

• Nivel de calificare: N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Producţie şi procesare 

• Producţia de alimente 

• Mecanice 

• Deprinderi tehnice 

• Deprinderi de gestionare de resurse 

 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 
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E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

E2. Aptitudini psihomotorii 

• Fermitate braţ-mână 

• Controlul instrumentelor 

• Dexteritate manuală 

E3. Aptitudini senzoriale 

• Acuitate vizuală apropiată 

• Localizarea sursei de sunet 

E4. Aptitudini fizice 

• Rezistenţa fizică 

 

F. Alte caracteristici 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R C S (realist, convenţional, social) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Practici si politici ale instituţiei 

• Supervizare, accent pe relaţii umane 
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F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană care manifestă 

uşurinţă în comunicare şi are abilitatea de a fi politicoase. Îşi realizează sarcinile cu 

seriozitate, rigurozitate şi exigenţă. Are capacitatea de a judeca lucrurile şi a acţiona 

în mod independent, neinfluenţat de alţii în condiţii de libertate deplină. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Creştere 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(2-3) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Cofetar, Patiser,Preparator de semifabricate si preparate culinare 
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GHID DE TURISM                                    

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii însoţesc indivizi sau grupuri de 

persoane în excursii, trasee turistice şi/sau alte locuri interesante cum ar fi muzee şi galerii 

de artă, clădiri publice sau industriale; monitorizează activităţile turiştilor pe parcursul 

călătoriei şi le oferă diverse informaţii cu caracter economic, istoric, cultural sau de altă 

natură privind localităţile şi punctele de atracţie vizitate. 

 

Cod COR: 349 101 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Însoţeşte indivizi sau grupuri de persoane în excursii, trasee turistice şi/sau în locuri 

interesante cum ar fi muzee şi galerii de artă, clădiri publice sau industriale. 

• Asigură transportul, cazarea, servitul mesei şi asistenţa medicală pentru turiştii pe care îi 

conduce; 

• Asigură respectarea programului turistic şi încadrarea în termenele stabilite; 

• Monitorizează activităţile vizitatorilor pentru a se asigura că aceştia respectă regulile locului 

sau turului respectiv şi măsurile de siguranţă impuse; 

• Se documentează şi oferă turiştilor informaţii cu caracter economic, istoric, cultural sau de 

altă natură privind localităţile şi punctele de atracţie care se află pe itinerarul excursiei şi 

răspunde la întrebările acestora; 

• Distribuie broşuri, prezintă materiale audiovizuale şi explică operaţiile şi procesele care au 

loc în locurile vizitate; 

• Oferă informaţii despre viaţa animalelor sălbatice şi despre regulamentele relevante, cum 

ar fi cele referitoare la sezonul de vânătoare şi pescuit; 

• Rezolvă problemele care apar în timpul excursiei (cum sunt furturi, îmbolnaviri, pierderea 

documentelor de calatorie, defecţiuni tehnice ale mijloacelor de transport etc.) ; 

• Se ocupă de siguranţa fizică a grupului prin activităţi de oferire a primului ajutor şi 

direcţionarea indivizilor spre ieşirile de urgenţă; 

• Verifică condiţiile de mediu, abilităţile şi capacităţile clienţilor pentru a planifica itinerariile 

excursiilor, instructajul şi comentariile necesare; 
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• Stabileşte rute şi locuri de vizitat pe baza cunoştinţelor despre diferite zone specifice; 

• Vorbeşte limbi străine de circulaţie internaţională pentru a putea comunica cu vizitatorii 

străini; 

• Identifică şi mediază eventualele conflicte ce pot apărea în cadrul grupului de turişti sau 

între aceştia şi alte persoane; 

• Periodic participă la cursuri de specializare şi/sau perfecţionare. 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii 

unei ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi 

eventualele riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Activităţilor se desfăşoară atât în aer liber cât şi în spaţii închise 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Munca realizată se desfăşoară în cadrul unui orar flexibil în funcţie de sezon şi 

oportunităţile ivite 

• Consecinţele erorilor în cadrul muncii pot fi grave 

• Munca presupune interacţiuni interpersonale foarte frecvente 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Risc de expunere la viruşi 

• Risc de rănire 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii sau postliceale 

• Nivel de calificare: N4–N5 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumita unealta. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

 Servicii clienţi şi personal; 

 Istorie şi arheologie; 
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 Geografie; 

 Limbi străine; 

 Transport; 

 Administraţie şi management; 

 Deprinderi folosite în învăţare; 

 Deprinderi de rezolvare a problemelor; 

 Deprinderi sociale; 

 Deprinderi de management al resurselor 

 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

Aptitudini psihomotorii 

• Coordonarea membrelor 

Aptitudini senzoriale 

• Acuitate auditivă 

• Acuitate vizuală apropiată 

• Claritate în vorbire 

• atenţie distributivă 

Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică 
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F. Alte caracteristici relevante 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

S E R (social, întreprinzător, realist) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Independenţa în muncă 

• Varietatea sarcinilor 

• Realizare personală 

• Responsabilitate 

• Servicii în folosul celorlalţi 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană foarte amabilă, 

sociabilă, orientată spre acţiune, serioasă şi meticuloasă în realizarea sarcinilor;o 

persoană cu un bun echilibru emoţional şi un grad crescut de independenţă. 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor) 

• Creştere 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(1,5 - 3) X Salariu minim pe economie 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor 

• Ghid de turism intern 

• Ghid de turism montan 

• Ghid de turism sportiv 
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OSPĂTAR                                                                                                

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii asigură servirea consumatorilor cu 

produsele alimentare solicitate, într-un local de alimentaţie publică. Serveşte la cererea 

consumatorilor preparate culinare, băuturi şi alte produse comestibile 

 

Cod COR: 512302 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Se asigură de calitatea tacâmurilor şi a paharelor aranjate pe masă. 

• Primeşte clienţii unităţii şi stabileşte relaţie cu aceştia (salut, pronunţarea numelui clientului, 

dacă este cunoscut) 

• Se interesează de preferinţele clienţilor privind locul unde doresc să se aşeze la masă 

• Îi pofteşte la masă şi îi informează sugestiv, verbal sau folosind meniul oferta culinară şi de 

băuturi a unităţii. 

• Prezintă meniul şi răspunde la întrebările consumatorilor privind specialităţile sau 

componenţa mâncărurilor, modalităţile de gătire şi face sugestii la solicitare. 

• Ia comanda, notează comanda, o memorează sau o introduce în calculator şi o transmite 

mai departe bucătăriei. 

• Execută operaţiile obişnuite necesare servirii ca: mis-en-place în ordinea cerută de tehnica 

servirii (pentru micul dejun, dejun, cina rece sau caldă) 

• Descrie şi recomandă sortimente de vinuri sau alte băuturi în conformitate cu specificaţiile 

clientului. 

• Se asigură după caz că clienţii au vârsta legală pentru consumarea băuturilor alcoolice. 

• Se asigură că sunt îndeplinite cererile clienţilor şi corectează eventualele observaţii sau 

plângeri pe loc. 

• Execută debarasarea meselor după fiecare fel de mâncare şi le transportă la bucătărie 

pentru aputea fi spălate. 

• Se îngrijeşte de strângerea bonurilor de masă şi încasează contravaloarea produselor 

comandatede consumator. 

• La solicitare elaborează nota de plată finală 
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• Se asigură că clientul pleacă mulţumit din unitate şi îi invită să revină. 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Activitatea se desfăşoară în interiorul localurilor, care, prin specificul lor, tind să 

satisfacă toate exigenţele consumatorilor. Microclimatul este agreabil, fără curenţi de 

aer, condiţii optime de igienă şi salubritate, ambianţă estetică plăcută. 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Activitatea implică sarcini bine structurate şi repetitive 

• Munca se desfăşoară în echipă 

• Programul de muncă este variabil 

• Eventualele erori pot cauza situaţii conflictuale cu clienţii. 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Profesie fără riscuri în general. Pot să apară accidentări mecanice în timpul servirii 

clienţilor. 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii sau postliceala 

• Nivel de calificare: N4, N5 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Producţie şi procesare 

• Producţie de alimente 

• Servicii clienţi şi personal 

• Vânzări şi marketing 
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• Psihologie 

• Funcţionăreşti 

• Deprinderi tehnice 

• Deprinderi de gestionarea resurselor 

• Deprinderi sociale 

 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set decunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

E2. Aptitudini psihomotorii 

• Controlul instrumentelor 

• Dexteritate manuală 

E3. Aptitudini senzoriale 

• Claritate în vorbire 

E4. Aptitudini fizice 

• Echilibru 

• Rezistenţa fizică 

F. Alte caracteristici 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: 



 	 	
	

					69 
	

 interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

C R I (convenţional, realist, investigativ) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Servicii în folosul celorlalţi 

• Activitate 

• Supervizare 

• Instruire adecvată 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Ocupaţia de ospătar presupune în primul rând trăsături de personalitate cum ar fi 

amabilitate peste media populaţiei, abilitatea sau obiceiul de a se comporta politicos. 

Bunăvoinţă, atitudine amabilă; politeţe, gentileţe. Extraversiune peste limita 

populaţiei, orientarea atenţiei către ambianţa fizică socială, uşurinţă în comunicare, 

sociabilitate. De asemenea ocupaţia presupune o capacitate mare de adaptare, 

toleranţă ridicată la frustrare dar şi o stabilitate emoţională peste 

media populaţiei. 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Creştere 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(3-4) X Salariu minim pe economie 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Maistru în arta culinară 

• Ajutor ospătar 

• Barman 
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AGENT DE CURĂŢENIE CLĂDIRI ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT 

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii igienizează spaţiile de lucru, 

obiectele şi accesoriile (obiecte sanitare, toalete, diverse suprafeţe de contact, mânere, uşi, 

bare de susţinere), folosind substanţe dezinfectante şi proceduri specifice spaţiului de 

curăţat, gradului de murdărie existent şi tipului acesteia 

 

Cod COR: 514 907 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Curăţă birouri, spaţii industriale, vagoane de cale ferată, mijloace de transport rutier. 

• Igienizează spaţiile de lucru, obiectele şi accesoriile (obiecte sanitare, toalete, diverse 

suprafeţe de contact, mânere, uşi, bare de susţinere), folosind substanţe dezinfectante şi 

proceduri specifice spaţiului de curăţat, gradului de murdărie existent şi tipului acesteia 

• Curăţă şi lustruieşte pardoseala, folosind mături, aspiratoare de praf sau cu apă, mopuri, 

cârpe, lavete umede sau uscate, ceară pentru parchet. 

• Şterge de praf şi lustruieşte mobilierul, aparatura şi echipamentele din clădiri, birouri sau 

alte spaţii industriale. 

• Aspiră, curăţă cu aburi sau cu detergenţi speciali covoarele, mochetele din încăperi sau 

anumite mijloace de transport. 

• Curăţă interiorul şi exteriorul mijloacelor de transport rutier (autobuze, troleibuze, tramvaie, 

autocare, autoturisme etc.), utilizând substanţe specifice în funcţie de natura materialului 

spaţiului de curăţat şi gradul/tipul de murdărie existent. 

• Asigură salubrizarea vagoanelor de cale ferată, executând operaţii specifice de vidanjare, 

curăţare a spaţiilor sanitare, a interiorului şi exteriorul vagoanelor. 

• Respectă indicaţiile de folosire a agenţilor chimici de curăţare şi a aparaturii electrice 

pentru a evita deteriorarea mobilierului, pardoselii sau a altor obiecte curăţate. 

• Lăcuieşte şi/sau ceruieşte, lustruieşte părţile exterioare ale mijloacelor de transport pentru 

a le proteja şi reda culoarea şi strălucirea. 

• Aspiră tapiţeria şi mochetele/linoleumul din autobuze, microbuze sau alte mijloace de 

transport. 
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• Prepară soluţii de curăţare pe baza unor reţete, în acord cu reglementările în vigoare 

privind normele de igienă şi sănătate în spaţiile publice. 

• Pulverizează insecticide sau alte substanţe chimice pentru a preveni apariţia insectelor sau 

a rozătoarelor. 

• Aeriseşte şi dezodorizează încăperi, birouri sau alte spaţii închise(spaţii sanitare, vehicule 

etc.). 

• Curăţă geamurile şi oglinzile cu apă şi săpun sau alte soluţii de curăţare. 

• Curăţă şi lustruieşte geamurile mijloacelor de transport. 

• Colectează şi depozitează gunoiul în spaţii special amenajate. 

• Stabileşte necesarul de materiale şi echipamente utilizate pentru întreţinerea curăţeniei. 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Activităţile se desfăşoară atât în spaţii protejate, cât şi neprotejate (spălătorii auto, 

depouri etc.). 

• parte importantă a activităţilor implică un nivel destul de ridicat al zgomotului, poziţii 

ne-uzuale 

(aplecat, ghemuit) şi expunerea la noxe 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• În general, sarcinile sunt structurate şi repetitive; uneori, executate sub presiune de 

timp. 

• Programul de lucru este în schimburi (8 ore/zi), munca desfăşurându-se uneori şi în 

cursul nopţii, 

zilele de repaus săptămânal sau sărbători legale. 

B3. Riscuri 

• Datorită specificului activităţii există riscul accidentelor de natură mecanică sau 

intoxicaţii datorate solvenţilor şi substanţelor chimice de curăţire utilizate. Se 

recomandă folosirea echipamentului de protecţie (halat, salopetă, mănuşi, ochelari de 

protecţie, ghete cu tălpi aderente, căşti de protecţie fonică, centuri de siguranţă, 

cizme de protecţie etc.) 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 
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Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii 

• Nivel de calificare: N3, N4 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Limba română 

• Servicii clienţi şi personal 

• Economie şi contabilitate 

• Legislaţie şi guvernare 

• Funcţionăreşti 

• Matematică 

• Deprinderi folosite în învăţare 

• Deprinderi de rezolvare a problemelor 

• Deprinderi de muncă cu sisteme tehnice 

• Deprinderi de gestionarea resurselor 

 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţinede cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

E1. Aptitudini cognitive 
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E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

E2. Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

• Dexteritatea degetelor 

E3. Aptitudini senzoriale 

• Claritate în vorbire 

E4. Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică 

• Echilibru 

 

F. Alte caracteristici relevante 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R C Î (realist, convenţional, întreprinzător). 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

 Folosirea abilităţilor 

 Creativitate în muncă 

 Responsabilitate 

 Autonomie 

 

F3. Caracteristici de personalitate 

Exercitarea ocupaţiei de ACTUAR poate fi realizată cu succes de către persoane 

care: 

 posedă  însuşirea  de  a  fi  conştiincios;  corectitudine,  seriozitate.  Comportamente  orientate 

spre scopuri clar delimitate, exigenţă, meticulozitate, rigurozitate în realizarea sarcinilor prin 

conştientizarea regulilor. 

 au capacitatea de a judeca lucrurile şi a acţiona în mod independent, neinfluenţat de alţii în 

condiţii de libertate deplină. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 



 	 	
	

					74 
	

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Creştere 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(1,5-2) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie 

• Infirmieră 
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BARMAN                                                                    

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii asistă clienţii în alegerea 

băuturilor, prepară şi servesc băuturi alcoolice şi nealcoolice, într-un local de alimentaţie 

publică. 

 

Cod COR: 512 301 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Ia comenzile de băuturi alcoolice de la chelneri sau de la clienţi; 

• Face recomandări clienţilor cu privire la alegerea comenzii; 

• Verifică buletinul clienţilor tineri pentru a se asigura că îndeplinesc vârsta necesară 

consumului de alcool; 

• Amestecă ingrediente conform unor reţete pentru a prepara cocktail-uri şi alte băuturi; 

• Ornează băuturile cu diferite fructe şi obiecte ornamentale; 

• Serveşte băuturi alcoolice şi nealcoolice clienţilor; 

• Încasează contravaloarea serviciilor oferite clienţilor, înscrise pe nota de plată; 

• Aranjează paharele şi sticlele cu băuturi în scopuri decorative; 

• Gestionează băuturile, echipamentul şi inventarul de servire; 

• Menţine curat echipamentul de lucru; 

• Invită clienţii cu comportament necorespunzător să părăsească localul; 

• Creează reţete de combinare a băuturilor; 

• Verifică termenul de valabilitate al produselor oferite clienţilor; 

• Stabileşte stocurile necesare de băuturi şi materiale în raport cu consumul acestora; 

• Curăţă şi umple tonomatele de servire a băuturilor.  

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 
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B1. Mediul fizic 

• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat 

• Spaţiul poate prezenţa un nivel ridicat de zgomot, fum de ţigară 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix 

• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi executate sub presiunea timpului 

• Munca presupune interacţiuni interpersonale frecvente 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Riscul de dezvoltare a unor afecţiuni datorită expunerii constante la fum de ţigară şi 

zgomot 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii (liceale sau SAM) 

• Nivel de calificare: N3, N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumita unealta. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Servicii clienţi şi personal 

• Vânzări şi marketing 

• Administraţie şi management 

• Matematică 

• Limba română 

• Deprinderi de rezolvare a problemelor 

• Deprinderi de gestionarea resurselor 

• Deprinderi sociale 

 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine 
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performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă presupune pe lângă 

aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

• Controlul instrumentelor 

• Viteza mişcării mâinii, a încheieturilor şi a degetelor 

Aptitudini senzoriale 

• Acuitate vizuală 

• Discriminare cromatică 

Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică 

 

F. Alte caracteristici relevante 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R S Î (realist, social, întreprinzător) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Munca în echipă 

• Practicile şi politici ale instituţiei 
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• Compensaţii 

• Activitate 

F3. Caracteristici de personalitate: 

Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană care: 

• Manifestă inclinaţie spre activităţi ce presupun interacţiuni sociale, orientare spre 

acţiune, uşurinţă în comunicare 

• Manifestă corectitudine meticulozitate, rigurozitate în realizarea sarcinilor 

• Prezintă un nivel crescut de autonomie, independenţă în muncă, creativitate 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor) 

• Creştere 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(1,5 - 2) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor 

• Ospătar 

• Barman preparator 

• Lucrător room service hotel 
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MECANIC AGRICOL                                                          

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii asigură supravegherea, 

întreţinerea, reparaţiile curente şi capitale a maşinilor şi echipamentelor agricole aflate în 

dotarea organizaţiei în care lucrează. 

 

Cod COR: 723 302 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Evaluează starea tehnică, întreţine, repară şi supraveghează maşinile agricole precum, 

tractoarele, combinele şi sistemele de irigaţii; 

• Examinează şi monitorizează echipamentele, citeşte rapoartele de inspecţie şi dialogul cu 

clienţii pentru a afla natura, localizarea şi diagnosticarea defecţiunii; 

• Realizează reparaţii capitale ale echipamentului, maşinilor din dotare, ţinând seama de 

prevederile stabilite pentru fiecare tip în parte; 

• Realizează operaţii de reparare curentă a maşinilor pentru a asigura buna funcţionare a 

acestora; 

• Efectuează rodajul maşinilor după reparaţiile capitale pe instalaţii specifice (bancuri de 

probă), sau direct pe teren; 

• Reasamblează maşinile şi echipamentele după reparaţii sau testări şi execută reglajele în 

funcţie de necesităţi; 

• Se consultă cu constructorul, furnizorul pentru a face verificările tehnice periodice în 

conformitate cu procedurile specificate; 

• Stabileşte ordinea şi frecvenţa de verificare a pieselor, subansamblurilor, şi agregatelor; 

• Inspectează şi testează noile maşini şi echipamente din dotare, pentru a le verifica dacă 

sunt în conformitate cu standardele şi specificaţiile primite. 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 
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B1. Mediul fizic 

• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat. 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Cele mai multe sarcini sunt structurate 

• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix 

• Au liberate de decizie şi suportă consecinţele erorilor 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Nu este cazul 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii 

• Nivel de calificare: N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Mecanică 

• Inginerie şi tehnologie 

• Electronice 

• Legislaţie 

• Deprinderi tehnice 

• Deprinderi de gestionarea resurselor 

 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 
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E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

E2. Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

• Dexteritatea degetelor 

E3. Aptitudini senzoriale 

• Acuitate auditivă 

E4. Aptitudini fizice 

• Rezistenţă 

 

F. Alte caracteristici 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R I C (realist, investigativ, convenţional) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Realizare persoanlă 

• Recunoaştere 

• Munca în echipă 

• Condiţii de muncă 
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F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană conştiincioasă şi 

serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor. Capabilă să efectueze timp îndelungat 

sarcini structurate, uneori sub presiunea timpului, cu un bun echilibru emoţional. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Stagnare 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(2-3) X Salariu minim pe economie  

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Mecanic auto 

• Electromecanic auto 
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INFIRMIERĂ                                                                                                      

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează activităţi de îngrijire şi 

menţinere a unui climat optim care să uşureze viaţa pacienţilor, distribuie medicamentele 

pacienţilor şi asigură alimentaţia la pat a bolnavilor nedeplasabili, aranjează şi schimbă 

lenjeria de pat şi corp, menţinând ridicat moralul celor suferinzi prin crearea unei atmosfere 

de confort şi încredere. 

 

Cod COR: 513204 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Schimbă lenjeria de pat şi corp, pentru a asigura igiena corespunzătoare în jurul fiecărui 

pacient, în salon; 

• Întoarce şi repoziţionează pacienţii imobilizaţi la pat singură sau cu ajutor, pentru a prevenii 

apariţia disconfortului şi durerilor provocate de poziţia menţinută timp îndelungat; 

• Prepară, serveşte şi strânge tăvile cu mâncare; hrăneşte pacienţii care nu se pot face 

acest lucru singuri; 

• Asigură îngrijirea pacienţilor prin furnizarea şi golirea ploştilor, îmbrăcarea pacienţilor şi 

supervizarea unor exerciţii de rutină; 

• Răspunde prompt la chemările/solicitările pacienţilor; 

• Pregăteşte bolnavii pentru examinării medicale sau tratamente; 

• Asigură realizarea curăţeniei şi menţinerea acesteia în interiorul saloanelor, sălilor de 

operaţie şi tratament, precum şi celorlalte dependinţe ale spitalului; 

• Observă starea pacienţilor, şi monitorizează cantităţile de apă şi mâncare ingerate şi 

eliminate la cerinţele medicilor; 

• Raportează medicului de gardă problemele observate la pacienţii din saloane; 

• Împart medicamente şi realizează unele tratamente cum ar fi supozitoare, masaje, duşuri 

la cerinţele şi sub supravegherea medicului sau asistentei; 

• Realizează fişe de inventar pentru aprovizionarea cu materiale necesare; 

• Depozitează, prepară, sterilizează şi distribuie instrumente necesare în sălile de operaţie, 
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tratament şi saloane(pachete de pansamente, faşe, halate, taviţe de tratament, pachete de 

vată, dezinfectant etc.) 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Sarcini sunt nestructurate 

• Munca se desfăşoară după un orar fix/în ture 

• Nu au foarte mare liberate de decizie dar suportă consecinţele erorilor 

• Sunt frecvente interacţiunile interpersonale cu medicii, cu pacienţii , cu aparţinătorii 

• Frecvenţa situaţiilor conflictuale este ridicată 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Poate apărea riscul de expunere la radiaţii 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii (nivel liceu) 

• Nivel de calificare: N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non-informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumita unealta. 

Cunoştinţe referitoare la:  

Tipuri de deprinderi 

• Servicii clienţi şi personal 

• Limba română 

• Funcţionăreşti 

• Educaţie şi instruire 

• Deprinderi folosite în învăţare 
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• Deprinderi sociale 

• Deprinderi de gestionarea resurselor 

 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

• Fermitatea braţe-mână 

• Coordonarea membrelor 

Aptitudini senzoriale 

• Acuitate auditivă 

• Acuitate vizuală apropiată 

• Claritate în vorbire 

Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică 

 

F. Alte caracteristici relevante 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 
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F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

S C R (social, realist, convenţional) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Independenţa în muncă 

• Serviciul în folosul celorlalţi 

• Stabilitatea locului de muncă 

• Relaţionarea 

• Activitate 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre 

acţiune,găsirea de soluţii alternative rapide şi eficiente, conştiincioasă şi serioasă, 

riguroasă în realizarea sarcinilor, cu o uşurinţă în realizarea unei comunicări şi 

stabilirea unei relaţii interpersonale 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor) 

• Stagnare 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(1,5 - 2) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor 

• Brancardier 

• Îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară 

• Îngrijitoare la domiciliu 
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ALPINIST UTILITAR                                                       

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii utilizează corect accesul în coardă 

pentru a ajunge în siguranţă şi a lucra eficient în locuri situate la înălţime sau cu acces dificil. 

 

Cod COR: 712 920 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Utilizează corect accesul în coardă pentru a ajunge în siguranţă şi a lucra eficient în locuri 

situate la înălţime sau cu acces dificil; 

• Execută lucrări de reparaţii şi întreţinere de structuri de rezistenţă, montare de plase pentru 

roci etc.; 

• Inspectează şi testează grosimea pereţilor cu aparatura volmetrică, ultrasunete, foto sau 

video; 

• Efectuează salvări simple şi complexe în funcţie de solicitările care vin; 

• Investighează şi este la curent cu metodele de acces în coardă şi toate metodele de 

salvare; 

• Întreţine şi asigură starea echipamentelor pe care le foloseşte şi informează asupra ne-

conformităţilor; 

• Transmite corect informaţia solicitată, utilizând terminologia specifică; 

• Echipează corzile conform instrucţiunilor de lucru şi condiţiile climatice; 

• Execută manevre simple şi complexe de coardă, respectând paşii importanţi în executarea 

acestora; 

• Evaluează complexitatea situaţiei şi aplică metoda de salvare cea mai adecvată. 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

 

 



 	 	
	

					88 
	

B1. Mediul fizic 

• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu neprotejat: în funcţie de locul de 

muncă, există posibilitatea expunerii la frig, umezeală, praf. 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi repetitive, executate sub presiunea 

timpului 

• De obicei munca se desfăşoară după un orar variabil, în funcţie de solicitări 

• Nu au foarte mare liberate de decizie dar suportă consecinţele erorilor 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Poate apărea riscul de accidentare 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii de specialitate 

• Nivel de calificare: N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Construcţii 

• Inginerie şi tehnologie 

• Matematică 

• Deprinderi de rezolvare a problemelor 

• Deprinderi de muncă cu sisteme tehnice 

• Deprinderi de gestionarea resurselor 

 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 
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E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

• Dexteritatea degetelor 

• Viteza ajustării răspunsului în funcţie de stimul 

• Viteza mişcării mâinii, a încheieturilor şi a degetelor 

Aptitudini senzoriale 

• Acuitate auditivă 

Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică 

• Echilibru 

 

F. Alte caracteristici relevante 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

I R C (investigativ, realist, convenţional) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Independenţa în muncă 

• Munca în echipă 
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• Supervizarea 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, 

conştiincioasă şi serioasă, foarte riguroasă în realizarea sarcinilor. Capabilă să se 

adapteze la sarcini de lucru schimbătoare, cu un bun echilibru emoţional. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Creştere 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(2-3) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Revizor cale sau puncte periculoase 

• Meseriaş întreţinere poduri metalice 
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BABY-SITTER                                                                   

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţiei: Persoanele care au această ocupaţie supraveghează şi îngrijesc 

copii la domiciliul acestora atunci când părinţii sunt plecaţi de acasă sau sunt ocupaţi cu alte 

activităţi. 

 

Cod COR: 513 302 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Sprijină dezvoltarea socială şi emoţională a copiilor, încurajând înţelegerea şi acceptarea 

celorlalţi şi concepţia pozitivă despre sine; 

• Disciplinează copiii şi recomandă sau iniţiază diferite metode pentru a controla 

comportamentul acestora cum ar fi a avea grijă de propriile haine, strânsul jucăriilor şi al 

cărţilor etc; 

• Identifică semnele unor probleme emoţionale sau de dezvoltare la copii şi anunţă părinţii 

sau tutorii legali.; 

• Observă şi monitorizează activităţile copiilor; 

• Curăţă şi dezinfectează jucăriile şi alte obiecte cu care intră în contact copiii; 

• Supraveghează starea de sănătate a copiilor şi îi îngrijeşte în caz de îmbolnăvire; 

• Educă copii în privinţa comportamentele de îngrijire personală – mâncat, odihnit şi folosirea 

toaletei; 

• Îmbracă copiii şi le schimbă scutecele 

• Organizează şi depozitează jucăriile şi alte materiale pentru a asigura ordinea în zonele de 

activitate 

• Citeşte poveşti şi poezii copiilor, îi învaţă cântece şi exersează cu ei elemente simple de 

pictat, modelat şi desenat; 

• Organizează şi participă la activităţi recreaţionale, cum ar fi jocurile, poveştile, vizionarea 

de filme; 

• Asistă la prepararea hranei pentru copii, servesc masa şi răcoritoare copiilor şi au grijă să 

fie respectate perioadele de odihnă; 

• Ajută copiii la realizarea temelor de casă şi a altor sarcini şcolare; 
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• Însoţeşte copiii la şcoală, afară la joacă sau la programările la medic 

• Se preocupă permanent de igiena sa personală, ţinuta, limbajul utilizat etc.; 

• Dezvoltă şi menţine o relaţie bună atât cu copii pe care îi îngrijeşte dar şi cu părinţii 

acestora; 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Munca realizată se desfăşoară în cadrul unui orar fix cu mici excepţii în funcţie de 

urgenţele apărute 

• Munca presupune contact permanent cu alte persoane; implică o responsabilitate 

deosebită pentru siguranţa şi sănătatea celor de care se ocupă 

• Munca este în mare parte structurată şi implică multe sarcini repetitive 

• Consecinţele erorilor în cadrul muncii pot fi grave. 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Risc de expunere la viruşi 

• Risc de rănire 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii 

• Nivel de calificare: N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale saunon/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumita unealta. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Servicii clienţi şi personal 

• Psihologie 
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• Limba română 

• Educaţie şi instruire 

• Deprinderi de rezolvare a problemelor 

• Deprinderi sociale 

• Deprinderi folosite în învăţare 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

• Coordonarea membrelor 

• Timp de reacţie fizică 

Aptitudini senzoriale 

• Acuitate auditivă 

• Vedere la distanţă 

• Acuitate vizuală apropiată 

• Identificarea persoanei pe bază de vorbire 

• Claritate în vorbire 

Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică 

• Dinamica întinderii musculare 
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• Echilibru 

F. Alte caracteristici relevante 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

S A R (social, artistic, realist) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Servicii în folosul celorlalţi 

• Activitate 

• Condiţii de muncă 

• Valori morale 

• Autonomie 

• Responsabilitate 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană sociabilă, amabilă, 

orientată spre acţiune, conştiincioasă şi serioasă în realizarea sarcinilor, cu un bun 

echilibru emoţional. 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor) 

• Creştere 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(1,5 - 2) X Salariu minim pe economie 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor 

• Îngrijitoare bătrâni la domiciliu 

• Îngrijitoare bolnavi la domiciliu 
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BUCĂTAR                                                                             

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează preparate culinare după 

diferite reţete care să satisfacă exigenţele consumatorilor. Se ocupă de pregătirea 

produselor alimentare pentru gătit. Măsoară cantităţile necesare, le amestecă progresiv 

conform reţetei, le pune la dospit, fermentat, copt sau fiert. După ce preparatele culinare au 

fost pregătite, se ocupă de împărţirea lor în porţii. 

 

Cod COR: 512 201 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Prepară produse calde şi reci în conformitate cu reţeta şi predă produsele gătite 

personalului de deservire. 

• Apreciează starea şi calitatea alimentelor şi produselor în procesul de preparare 

• Stabileşte necesarul de materii prime şi auxiliare pentru o anumită perioadă de timp, 

receptionează cantitativ si calitativ materiile prime si auxiliare. 

• Dozează în proporţii echilibrate produsele culinare gătite. 

• Stabileşte exact cantitatea şi calitatea conform reţetei de fabricaţie. 

• Verifică existenta certificatelor de calitate, declaratiilor de conformitate sau certificatelor de 

conformitate care intră în procesul de conformitate a produselor. 

• Estimează preţul de producţie la diferite produse şi verifică corectitudinea documentelor de 

recepţie întocmite. 

• Selectează echipamentul tehnologic şi ustensilele folosite în prepararea produselor. 

• Depozitează şi asigură păstrarea în conditii corespunzătoare a produselor finite si a 

materiilor 

prime. 

• Controlează zilnic si ori de câte ori este nevoie starea tehnică a utilajelor din dotare. 

• Menţine starea de curăţenie a locului de muncă şi asigură igiena personală pe toată durata 

programului de lucru. 

• Verifică şi pregăteşte utilajele, ustensilele, alte obiecte de inventar în vederea desfăşurării 

lucrului. 
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• Transmite şi primeşte informaţii referitoare la activitatea specifică bucătăriei. 

• Acţionează pentru respectarea reglementărilor legale privind asumarea răspunderii 

organizaţiei referitoare la producţie. 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Activitatea se desfăşoară în mediu protejat, însă cu temperaturi foarte mari 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Sarcini repetitive şi de rutină. 

• Program de muncă fix. 

• Activitatea se desfăşoară preponderent în echipă. 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Uneori munca bucătarului implică şi anumite riscuri sau accidente, cele mai 

frecvente fiind de natură termică, arsuri la nivelul mâinilor, al feţei prin contactul 

maşinile de gătit şi uneltele de bucătărie încinse sau datorită aburului şi unor lichide 

fierbinţi. 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii sau postliceala 

• Nivel de calificare: N4, N5 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Producţie şi procesare 

• Producţie de alimente 

• Servicii clienţi şi personal 

• Vânzări şi marketing 
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• Deprinderi tehnice 

• Deprinderi de gestionarea resurselor 

 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

E2. Aptitudini psihomotorii 

• Fermitate braţ-mână 

• Controlul instrumentelor 

• Dexteritate manuală 

• Dexteritatea degetelor 

E3. Aptitudini senzoriale 

• Acuitate olfactivă 

• Acuitate gustativă 

E4. Aptitudini fizice 

• Coordonare trunchi membre 

• Rezistenţa fizică 

F. Alte caracteristici 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: 
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 interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R I S (realist,investigativ, social) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Servicii în folosul celorlalţi 

• Activitate 

• Supervizare 

• Instruire adecvată 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Ocupaţia de bucătar prin natura ei presupune următoarele caracteristici/cerinţe din 

partea 

deţinătorului postului de muncă: însuşirea de a fi conştiincios; corectitudine, 

seriozitate, scrupulozitate.  

Comportamente orientate spre scopuri clar delimitate, exigenţă, meticulozitate, 

rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea regulilor. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Creştere 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(3-4) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Maistru în arta culinară 

• Bucătar şef 

 



 	 	
	

					99 
	

FLORICULTOR                                                                          

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii se ocupă cu creşterea şi cultivarea 

plantelor floricole. 

 

Cod COR: 611 204 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Cunoaşte etapele de bază în producerea şi înmulţirea plantelor floricole. 

• Pregăteşte terenul cu îngrăşăminte naturale şi chimice. 

• Plantează seminţele, rizomii şi bulbii de flori, în sere şi în exterior. 

• Butăşeşte, marcotează, desparte plantele (tufele). 

• Transplantează răsadurile în ghivece. 

• Întreţine plantele prin udare, săpălăgit, ciupit, bobocit, respectiv prin fertilizarea solului. 

• Determină perioadele de fertilizări faziale. 

• Asigură protecţia plantelor prin tratamente chimice cu insectofungicide. 

• Tratează culturile pentru eliminarea buruienilor. 

• Colectează şi selectează seminţele pentru plantele anuale, bienale şi perene. 

• Pregăteşte plante şi flori pentru vânzare. 

• Culege şi usucă plantele aromatice (precum lavanda), din care pregăteşte diferite produse 

în vederea comercializării. 

• Efectuează ornamente şi aranjamente florale. 

• Oferă clienţilor sfaturi privind întreţinerea plantelor. 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 



 	 	
	

					100 
	

• Activităţile se desfăşoară în spaţii închise (sere), în condiţii de cădură şi umiditate 

excesivă (până la 70%) sau în spaţii deschise, cu expunere la intemperii, praf, variaţii 

de temperatură. 

• O parte importantă a activităţilor se desfăşoară în poziţii ne-uzuale (aplecat, 

ghemuit, în genunchi). 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• În general, sarcinile sunt structurate şi repetitive. 

• Programul de lucru este de 8 – 10 ore pe zi, variind în funcţie de tipul de cultură. 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Există riscul producerii unor accidente (traumatisme mecanice) datorită utilizării 

diverselor utilaje agricole şi al intoxicării cu substanţele folosite pentru protejarea 

culturilor (insectofungicide). 

• În timp, munca în condiţii de ortostatism prelungit poate afecta sistemul osteo-

muscular. 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii 

• Nivel de calificare: N3, N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Limba română 

• Biologie (Fiziologia plantelor, Floricultură 

generală şi specială, Fitopatologie) 

• Deprinderi folosite în învăţare 

• Deprinderi tehnice 

• Deprinderi de rezolvare de probleme 

• Chimie 

• Mecanice 

• Servicii clienţi şi personal 
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E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

Aptitudini senzoriale 

• Nu sunt relevante 

Aptitudini fizice 

• Nu sunt relevante 

 

F. Alte caracteristici relevante 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R C S (realist, convenţional, social) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Munca în echipă 
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• Valori morale 

• Servicii în folosul celorlalţi 

• Instruire adecvată 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Exercitarea ocupaţiei floricultor poate fi realizată cu succes de persoane care se 

comportă politicos, au o atitudine amabilă, binevoitoare. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Creştere 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(2-4) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Arboricultor 

• Ciupercar 

• Florar-decorator 

• Peisagist floricultor 
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COŞAR                                                                                    

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii curăţă şi întreţin coşurile şi utilităţile 

de evacuare a fumului; efectuează inspecţii tehnice pentru paza şi prevenirea incendiilor. 

 

Cod COR: 714 301 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Curăţă şi întreţine coşurile şi utilităţile de evacuare a fumului, coşurile industriale, boilerele 

de la centralele termice, boilerele industriale, cuptoarele de pâine precum şi camerele de 

fum; 

• Inspectează coşurile fabricilor, colectează şi deversează funinginea; 

• Curăţă anumite boilere, incineratoare precum şi sistemele de evacuare ale acestora; 

• Efectuează mici reparaţii la echipamentele de încălzire pentru a înlătura defectele – 

înlocuieşte anumite piese simple; 

• Aprinde boilerele de la instalaţia de încălzire centrala şi de la căminele de foc; 

• Efectuează lucrări de căptuşire a căminelor cu cărămidă refractară; 

• Face inspecţii tehnice şi constatări acolo unde se cer aprobări de funcţionare; 

• Face inspecţii de pază şi prevenirea incendiilor. 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

 

B1. Mediul fizic 

• Activităţile se desfăşoară atât în spaţiu protejat dar şi în aer liber, pe acoperişuri 

• Spaţiul prezintă un nivel ridicat de noxe, zgomot, temperaturi extreme, muncă la 

înălţime, în poziţii ne-uzuale 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi repetitive 
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• Consecinţele erorilor în cadrul muncii pot fi grave 

• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix 

• Nu au foarte mare libertate de decizie dar suportă consecinţele erorilor 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Risc de rănire, inhalare praf şi fum 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii 

• Nivel de calificare: N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumita unealta. 

Cunoştinţe referitoare la:  

Tipuri de deprinderi 

 Servicii clienţi şi personal 

 Mecanice 

 Siguranţă publică şi securitate 

 Deprinderi de rezolvare a problemelor 

 Deprinderi tehnice 

 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 
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E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

• Fermitate braţ-mână 

• Coordonarea membrelor 

• Timp de reacţie fizică 

Aptitudini senzoriale 

• Acuitate auditivă 

• Acuitate vizuală 

• Localizarea sursei de sunet 

Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică 

• Capacitate de întindere musculară 

• Coordonare trunchi-membre 

• Echilibru 

 

F. Alte caracteristici relevante 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 
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F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R C S (realist, convenţional, social) 

 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Independenţa în muncă 

• Folosirea unor abilităţi individuale 

• Servicii în folosul celorlalţi 

• Responsabilitate 

• Stabilitatea locului de muncă 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, 

conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor; o persoană capabilă să 

efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini, cu un bun echilibru emoţional. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor) 

• Scădere 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(1,5 - 2) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor 

• Curăţitor de faţade 

• Sobar 
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PLĂPUMAR                                                                                                      

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează confecţionarea şi 

comercializarea plăpumilor sau pilotelor, realizate din diverse materiale. 

 

Cod COR: 743703 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Măsoară şi taie materialul necesar realizării plapumei respectând dimensiunile şi modelul 

ales de client; 

• Surfilează marginile fiecărei piese de ansamblat; 

• Fixează punctele de reper pentru croirea materialului; 

• Asamblează piesele necesare, realizând eventualele retuşuri; 

• Coase materialul astfel pregătit folosind instrumentele din dotare; 

• Pregăteşte şi aplică umplutura(lână, câlţi, fibre) respectând cererea clientului; 

• Modelează umplutura conform modelului stabilit; 

• Coase nasturii, găuri de nasturi, butoniere sau fermoare respectând preferinţele clientului 

pentru a finisa produsul; 

• Realizează elemende de design alese împreună cu clientul; 

• Ambalează produsul finit pentru a fi destinat depozitării sau comercializării; 

• Efectuează lucrări de reparaţii sau modificări la plapume, pilote la cererea clienţilor; 

• Aprovizionează cu materiale necesare atelierul; 

• Consiliază clienţii în alegerea materialului textil, modelului şi umpluturii adecvate 

confecţionării plapomei sau pilotei; 

• Oferă un calcul estimativ clientului raportat la produsul finit comandat de acesta; 

• Curăţă periodic locul de muncă; 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 
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B1. Mediul fizic 

• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat amenajat cu materialele 

necesare. 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Cele mai multe sarcini sunt structurate 

• Programul de lucru este nestructurat 

• Nu au foarte mare liberate de decizie dar suportă consecinţele erorilor 

• Nu sunt foarte frecvente incidenţele situaţiilor conflictuale 

• Crescută frecvenţa interacţiunilor interpersonale(colegii, clienţii, furnizorii) 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Poate apărea riscul de expunere la lovire şi alergii ale pielii. 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii de bază (SAM,liceu) 

• Nivel de calificare: N3,N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumita unealta. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Servicii clienţi şi personal 

• Producţie şi procesare 

• Mecanice 

• Deprinderi folosite în învăţare 

• Deprinderi sociale 

• Deprinderi de gestionarea resurselor 

 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 
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E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

• Dexteritatea degetelor 

Aptitudini senzoriale 

• Acuitate auditivă 

• Acuitate vizuală apropiată 

• Claritate în vorbire 

Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică 

• Coordonarea trunchi-membre 

 

F. Alte caracteristici relevante 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R C S (realist, convenţional,social) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Independenţa în muncă 

• Condiţii de muncă 

• Creativitatea în muncă 
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• Autonomia 

• Folosirea unor abilităţi individuale 

• Servicii în folosul celorlalţi 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, 

conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor) 

• Scădere 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(1,5 - 2) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor 

• Tapiţer 

• Saltelar 
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CEASORNICAR                                                               

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii stabilesc defecţiunea, demontează 

ceasornicul în piese componente, înlocuiesc piesele defecate sau uzate; verifică în final 

funcţionarea adecvată a ceasului. 

 

Cod COR: 731 104 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Curăţă părţile componente ale ceasului manual, utilizând soluţii corespunzătoare sau 

folosind diverse maşini speciale; 

• Examinează mecanismul de funcţionare al ceasului cu ajutorul lupei; 

• Adună şi primeşte informaţii de la clienţi despre starea de funcţionare a ceasului; 

• Demontează mecanismul ceasului şi identifică componentele defecte; 

• Înlocuieşte sau repară componentele uzate sau defecte ale ceasului; 

• Estimează costul reparaţiei şi valoarea componentele înlocuite; 

• Reasamblează mecanismul ceasului după reparaţiile făcute şi verifică funcţionalitatea 

acestuia; 

• Construieşte unele piese (pentru anumite mecanisme de ceasuri) folosind maşini 

adecvate; 

• Ţine evidenţa lucrărilor efectuate, a materialelor; 

• Verifică precizia orei indicate de ceas utilizând instrumente electronice speciale; 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Activităţilor se desfăşoară de obicei în spaţiu protejat 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi executate fără presiune de timp 
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• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Nu există 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii 

• Nivel de calificare: N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Mecanică 

• Servicii clienţi şi personal 

• Matematică 

• Inginerie şi tehnologie 

• Funcţionăreşti 

• Deprinderi folosite în învăţare 

• Deprinderi de rezolvare a problemelor 

• Deprinderi de manipulare de sisteme tehnice 

• Deprinderi de gestionare de resurse 

 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 
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E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

E2. Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

• Dexteritatea degetelor 

E3. Aptitudini senzoriale 

• Acuitate vizuală apropiată 

• Vedere nocturnă 

E4. Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică 

 

F. Alte caracteristici 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R C E (realist, convenţional, investigativ) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Independenţa în muncă 

• Autonomie 

• Realizare personală 

• Recunoaştere 

F3. Caracteristici de personalitate 
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• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană capabilă de a acţiona 

în mod 

independent, conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor. Capabilă să 

efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini, cu un bun echilibru emoţional. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Stagnare 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(1,5 - 2) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Armurier 

• Centrator finisor aparate optice 

• Blocator, chituitor, deblocator 
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PISCICULTOR                                                                             

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii lucrează în amenajări piscicole 

sistematice şi nesistematice (pepiniere, iazuri). Activităţile desfăşurate se referă la cultivarea 

şi exploatarea diferitelor specii ale faunei acvatice, în funcţie de zona amenajării piscicole. 

Piscicultorul sacrifică şi pregăteşte peştele de consum (sau alte specii acvatice) în vederea 

expedierii. 

 

Cod COR: 615102 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Alocă bazinele în funcţie de rolul acestora – de parcare, de prematurare, maturare, 

reproducere, predezvoltare şi creştere 

• Monitorizează continuu starea de sănătate a peştilor observând comportamentul acestora 

• Mută peştele în bazine în funcţie de vârsta acestuia sau de lucrările necesare (inclusiv 

reproducere) 

• Realizează măsurători corporale ale peştilor toamna sau la popularea bazinelor 

• Realizează reproduceri artificiale (doar inginerul piscicol) şi reproduceri natural dirijate 

• În perioada caldă (când apa depăşeşte 8-10 grade) asigură furajarea peştelui, folosind 

reţete diferite în funcţie de vârsta peştelui 

• Pe timpul iernii asigură întreţinerea materialului biologic parcat în bazine (aerisirea 

bazinelor) 

• Protejează bazinele de păsări sau posibili infractori 

• Execută lucrări de întreţinere a bazinelor, a sculelor de pescuit, a bărcilor, a digurilor, 

barajelor şi taluzelor 

• Verifică instalaţiile de alimentare/ evacuare a apei şi execută lucrări de întreţinere şi mici 

reparaţii; anunţă şeful de fermă în cazul necesităţii unor reparaţii serioase 

• Realizează o prelucrare primară a peştelui înainte de a-l transporta spre distribuitori 

(îndepărtarea solzilor şi eviscerare) şi alte acţiuni de pregătire pentru consum (sărare, 

porţionare, afumare etc) 

• Transportă peştele viu sau semipreparat spre distribuitori, asigurând condiţiile necesare 
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• În cazul situaţiilor de urgenţă (de exemplu observă peşti morţi sau un comportament diferit 

al peştilor) apelează ca primă măsură la alimentarea cu apă proaspătă a bazinului 

• Stabileşte măsuri profilactice pentru bazinele neafectate 

• Izolează şi îndepărtează focarele de infecţie 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Majoritatea sarcinilor se realizează în spaţiu neprotejat, cu variaţii de temperatură 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi repetitive, dar pot apărea situaţii 

imprevizibile 

• Muncă cu orar variabil 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Riscul apariţiei unor boli datorită expunerii la viruşi 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare.  

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii 

• Nivel de calificare: N3, N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Biologie 

• Inginerie şi tehnologie 

• Deprinderi folosite în învăţare 

• Deprinderi de gestionare a resurselor 

• Deprinderi tehnice 
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E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

E2. Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

• Controlul instrumentelor 

E3. Aptitudini senzoriale 

• Acuitate vizuală apropiată 

• Claritatea vorbirii 

• Vedere nocturnă 

E4. Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică 

• Echilibru 

 

F. Alte caracteristici 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 
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F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R Î C (realist, întreprinzător, convenţional) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Independenţa în muncă 

• Munca în aer liber 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, 

conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Stagnare 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(2-3) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Lucrător în culturi acvatice 

• Pescar 
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FIERAR BETONIST                                                                  

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează o serie de activităţi 

construieşte structuri şi lucrări din beton armat. 

 

Cod COR: 712302 (722112) 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Construieşte structuri şi lucrări din beton armat. 

• Identifică cerinţele lucrării, frontul de lucru şi îşi însuşeşte instrucţiunile şi procedurile 

tehnice de execuţie. 

• Citeşte schiţele întocmite după planurile de execuţie şi stabileşte parametrii lucrării. 

• Planifică activităţile curente şi etapele de lucru în conformitate cu procedura de execuţie 

specifică. 

• Aprovizionează locul de muncă cu materiale, scule, dispozitive etc. 

• Sortează şi taie oţelul – beton pentru armătură. 

• Îndreaptă oţelul livrat sub formă spiralată. 

• Debitează barele din metal şi le îndoaie conform desenelor de execuţie. 

• Asamblează armăturile în carcase sau în elemente de armare. 

• Montează armăturile în cofraje sau tipare. 

• Execută legarea cu sârmă a barelor. 

• Montează plasa de rabiţ conform detaliilor din proiect. 

• Execută frete de oţel – beton pentru cercuirea armăturilor din oţel. 

• Confruntă rezultatele cu cerinţele din documentaţie şi raportează deficienţele de calitate şi 

cauzele lor. 

• Manipulează materiile prime, uneltele şi instrumentele de lucru respectând normele de 

tehnica securităţii muncii. 
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B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Activitatea se desfăşoară în exterior, cu expunere la variaţii de temperatură şi 

intemperii. 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Timpul de muncă este de 8 ore/zi. 

• Activitatea se desfăşoară sub îndrumarea şefului de echipă. 

• Erorile apărute în realizarea sarcinilor afectează calitatea lucrării sau a produsului. 

• Lucrează în echipă cu alţi muncitori în construcţii. 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Există riscuri de traumatisme mecanice, căderi de la înălţime, dermatoze 

 

Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii 

• Nivel de calificare: N3, N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Mecanice 

• Matematică 

• Construcţii 

• Design 

• Producţie şi procesare 

• Deprinderi de rezolvare de probleme 

• Deprinderi tehnice 
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E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

Aptitudini psihomotorii 

• Fermitate braţ - mână 

• Dexteritate manuală 

• Controlul instrumentelor 

Aptitudini senzoriale 

• Nu este cazul. 

Aptitudini fizice 

• Capacitate de întindere musculară 

• Dinamica puterii musculare 

• Putere musculară statică 

 

F. Alte caracteristici relevante 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 
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F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R I C (realist, investigativ,convenţional) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Valori morale 

• Practici şi politici ale instituţiei 

• Supervizare, accent pe relaţii umane 

• Activitate 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Exercitarea ocupaţiei Tehnician aparate electro - medicale poate fi realizată cu 

succes de către persoane care: au însuşirea de a fi conştiincioase; manifestă 

corectitudine, seriozitate, 

scrupulozitate. Comportamentele sunt orientate spre scopuri clar delimitate, 

manifestă exigenţă, meticulozitate şi rigurozitate în realizarea sarcinilor prin 

conştientizarea regulilor. 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Creştere 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(1,5 - 4) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Betonist 

• Montator elemente prefabricate din beton armat 
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ZOOTEHNIST                                                                                                

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii asigură funcţionarea proceselor de 

producţie din cadrul fermei; Verifică în mod constant starea de sănătate a animalelor şi 

condiţiile de mediu din fermă. 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Asigură funcţionarea proceselor de producţie din cadrul fermei; 

• Verifică în mod constant starea de sănătate a animalelor şi condiţiile de mediu din fermă; 

• Coordonează activitatea îngrijitorilor/ crescătorilor şi verifică realizarea sarcinilor acestora; 

• Stabileşte cantitatea de medicamente, vitamine şi vaccin in funcţie de numărul de animale 

şi doze; 

• Efectuează acţiuni sanitar-veterinare (examinări, tratamente, vaccinări); 

• Monitorizează starea animalelor observând modul cum arată, cum se grupează, simptome 

• Face măsurători pentru lotul de animale (cântăriri, numerotări); 

• Pregăteşte amestecuri de alimente, aditivi, medicamente, în proporţiile stabilite de 

veterinar; 

• Realizează activităţi de împerechere a animalelor, înseminări artificiale, asistă la momentul 

naşterii; 

• Monitorizează rezervele de alimente şi apă ale fermei şi solicită periodic cantităţile 

necesare; 

• Realizează periodic situaţii procentuale privind mortalitatea, consumul de furaj, vârsta 

animalelor, efectivul de animale, număr animale pentru tăiere şi alţi indicatori; 

• Realizează rapoarte periodice referitoare la evoluţia animalelor din fermă; 

• Discută cu medicul veterinar schema de tratament şi modificările acesteia în funcţie de 

evoluţia animalelor; 

• Verifică în funcţie de grile stabilite greutatea animalelor şi consumul de alimente; 

• Raportează rezultatele fermei: greutatea animalelor, rata de mortalitate, vârsta animalelor 

predate pentru tăiere la greutatea optimă, cantitatea de furaj folosită; 

• Calculează şi solicită necesarul de furaj, talaj, alte materiale de lucru. 
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B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu neprotejat 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi executate cu presiune de timp 

• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Riscuri de boli datorate expunerii la diverşi viruşi 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii superioare (nivel licenţă) 

• Nivel de calificare: N6 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Servicii clienţi şi personal 

• Biologie 

• Siguranţă publică şi securitate 

• Producţie 

• Deprinderi folosite în învăţare 

• Deprinderi sociale 

• Deprinderi de rezolvare de probleme 

 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 
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E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

E2. Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

E3. Aptitudini senzoriale 

• Acuitate vizuală apropiată 

• Claritate în vorbire 

E4. Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică 

 

F. Alte caracteristici 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R C I (realist, convenţional, investigativ) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Independenţa în muncă 

• Realizare personală 

• Promovare 
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F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, 

conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor. Capabilă să efectueze 

timp îndelungat acelaşi tip de sarcini, cu un bun echilibru emoţional. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Stagnare 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(4-5) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Consilier inginer zootehnist 

• Inginer zootehnist 
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ÎNGRIJITOR BĂTRÂNI LA DOMICILIU                             

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii oferă servicii de îngrijire personală 

la domiciliul bolnavilor dependenţi, care nu se pot autoservi (infirmi, bătrâni). 

 

Cod COR: 513 301 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru 

ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu performanţe ridicate în 

profesia respectivă 

(expert) şi o persoană cu performanţe reduse (novice). 

• Asigură condiţiile igienico-sanitare (igienizarea camerei, igienizarea obiectelor persoanei, 

igiena personală); 

• Completează fişa de îngrijire a persoanei asistate şi o prezintă persoanelor în drept; 

• Gestionează resursele materiale şi băneşti pentru a satisface nevoile imediate ale 

persoanei asistate; 

• Evaluează şi adaptează programul zilnic in funcţiile de situaţiile apărute, pentru îngrijirea 

eficientă a persoanei asistate; 

• Acordă îngrijiri igienice persoanei asistate; 

• Acordă măsuri de prim ajutor cu rapiditate pentru a înlătura cauzele 

accidentului/incidentului; 

• Asigură confortul psihic al bătrânului asistat, conform particularităţilor individuale ale 

acestuia; 

• Stabileşte şi pregăteşte meniul persoanei asistate şi administrează alimentaţia acesteia; 

• Asigură transportul bătrânilor asistaţi conform tehnicilor de transport specifice şi în 

concordanţă cu programul zilnic de îngrijire; 

• Respectă şi aplică corect prescripţiile medicale; 

• Asistă personalul medical la efectuarea curelor terapeutice; 

• Supraveghează şi monitorizează starea de sănătate a persoanei asistate; 
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B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Activităţilor se desfăşoară de obicei în spaţiu protejat, 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi repetitive 

• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix 

• Suportă consecinţele propriilor erorilor 

• Sunt foarte frecvente interacţiunile interpersonale faţă în faţă 

• Uneori pot apărea situaţii conflictuale 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Poate apărea riscul de expunere la radiaţii, viruşi 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii 

• Nivel de calificare: N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Limba română 

• Servicii clienţi şi personal 

• Medicină 

• Consiliere 

• Biologie 

• Deprinderi folosite în învăţare 

• Deprinderi de rezolvare a problemelor 

• Deprinderi sociale 
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E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

E2. Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

• Dexteritatea degetelor 

• Controlul instrumentelor 

• Viteaza ajustării răspunsului în funcţie de stimul 

E3. Aptitudini senzoriale 

• Acuitate vizuală apropiată 

• Claritate în vorbire 

• Vedere la distanţă 

• Vedere nocturnă 

E4. Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică 

• Echilibru 

• Coordonare trunchi-membre 

 

F. Alte caracteristici 



 	 	
	

					130 
	

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

S R C (social, realist, convenţional) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Suport 

• A-i ajuta pe ceilalţi 

• Relaţii 

• Realizare persoanlă 

• Recunoaştere 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, 

conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor. Capabilă să efectueze 

timp 

îndelungat acelaşi tip de sarcini, cu un bun echilibru emoţional. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Creştere 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(1, 5 - 2) X Salariu minim pe economie 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Baby sitter 

• Îngrijitor bolnavi la domiciliu 

• Asistent personal cu handicap grav 
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PĂDURAR                                                                                                                    

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii administrează terenurile 

împădurite, în 

scopuri economice, de agrement şi conservare. Asigură paza pădurii prevenind tăierea 

ilegală a arborilor, a păşunilor. Stabilesc mijloacele de conservare a habitatelor naturale ale 

florei şi faunei sălbatice, implementează acţiuni de plantare a arbuştilor şi reîmpădurire. 

 

Cod COR: 321303 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Monitorizează desfăşurarea activităţilor forestiere şi măsura în care se respectă normele şi 

standardele de exploatare a materialului lemnos; 

• Elaborează şi implementează programe de management al suprafeţelor şi resurselor 

forestiere; 

• Monitorizează dezvoltarea şi starea de sănătate a arborilor; 

• Evaluează valoarea comercială a arborilor pentru cherestea, negociază preţurile şi încheie 

contracte pentru furnizarea de material lemnos; 

• Supervizează activitatea altor lucrători din domeniul forestier; 

• Selectează şi pregăteşte zonele destinate plantării de arbuşti, utilizând arderea controlată 

a deşeurilor, buldozere sau erbicide; 

• Organizează şi implementează acţiuni de plantare a arbuştilor şi reîmpădurire; 

• Asigură protecţia vânatului şi a pescuitului; 

• Coordonează echipele şi participă la acţiuni de stingere a incendiilor forestiere; 

• Analizează efectele factorilor forestieri asupra ratei de creştere forestieră, prevalenţei 

speciilor de arbori, randamentului, duratei, producţiei de seminţe, viabilităţii arborilor; 

• Stabilesc şi implementează metode de tăiere şi strângere a materialului lemnos în condiţii 

de pierderi şi pagube minime aduse mediului înconjurător; 

• Monitorizează terenurile despădurite, pentru a se asigura de faptul că acestea sunt utilizate 

în mod corespunzător calităţii lor; 

• Acordă amenzi celor care sunt prinşi comitând infracţiunea de furt lemne din pădurile din 
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subordine; 

• Execută lucrări de întreţinere a arborilor vechi, specii rare şi a pepinierelor; 

• Stabilesc măsuri de pază şi protecţie; realizează rapoarte lunare privind activitatea 

desfăşurată; 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente. 

B1. Mediul fizic 

• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu neprotejat, în aer liber, în pădurile 

din zonele de câmpie, deal, munte. 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Cele mai multe sarcini sunt nestructurate 

• De obicei programul de lucru este nenormat,fiind pregătit mereu să intervină în caz 

de incendii sau delicte cu oamenii, furturi 

• Nu au foarte mare liberate de decizie dar suportă consecinţele erorilor 

• Au frecvente interacţiunile interpersonale faţă în faţă cu colegii, ceilalţi angajaţi, 

clienţii 

• Incidenţa situaţiilor conflictuale este foarte ridicată 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Poate apărea riscul de expunere la rănire, inhalarea de substanţe toxice, intemperii. 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit nivel de educaţie sau training. Pe de altă 

parte, parcurgerea unei rute educaţionale îţi conferă un anumit nivel de calificare. 

• Studii medii de specialitate, profil silvic (nivel liceu) 

• Nivel de calificare: N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

În acest context, cunoştinţele sunt definite ca fiind colecţii de informaţii relaţionate, specifice 

unui domeniu. Ele sunt rezultatul învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt 

cunoştinţele procedurale, adică blocuri de cunoştinţe despre cum să faci o activitate 

(proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o anumita unealta. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Servicii clienţi şi personal 

• Administraţie şi management 

• Geografie 
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• Biologie/Botanică 

• Legislaţie şi guvernare 

• Siguranţă publică şi securitate 

• Vânzări şi marketing 

• Funcţionăreşti 

• Deprinderi folosite în învăţare 

• Deprinderi de rezolvare a problemelor 

• Deprinderi de muncă cu sisteme tehnice 

• Deprinderi de gestionarea resurselor 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de caracteristici cognitive, psihomotorii sau senzoriale care se 

referă la posibilitatea de a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Prezenţa lor face 

posibil (dar nu necesar) succesul într-o gamă de activităţi. 

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

• Controlul instrumentelor 

Aptitudini senzoriale 

• Acuitate auditivă 

• Acuitate vizuală 

• Claritate în vorbire 

• Percepţie tridimensională 

Aptitudini fizice 
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• Rezistenţă fizică 

• Coordonarea trunchi-membre 

F. Alte caracteristici relevante 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (KSA) sunt: 

interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R S C (realist, social, convenţional) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Folosirea unor abilităţi individuale 

• Serviciul în folosul celorlalţi 

• Activitate 

• Recunoaştere 

• Statutul social 

• Autonomie 

• Varietatea sarcinilor 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, 

conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor. 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Prin perspectiva pe piaţa muncii înţelegem dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport 

cu ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care 

semnifică tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte 

ocupaţii per ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere 

(dinamica este sub nivelul ansamblului ocupaţiilor) 

• Stagnare 

H. Categoria de salarizare 

Raportul unui salariu faţă de salariul minim pe economie rămâne mult mai constant, ca atare 

vom avea ocupaţii cu salariu minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un 

interval (ex. „2-4” x salariul minim). 

(1 - 2) X Salariu minim pe economie 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă 

• Brigadier silvic 

• Tehnician silvic exploatare 
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OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ŞI PRELUCRARE DATE 

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii date sunt specializaţi în 

introducerea şi prelucrarea datelor din documente. 

 

Cod COR: 411 301 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Verifică conformitatea datelor introduse în calculator, cu datele din documentele/mediile 

primare; 

• Salvează periodic şi în situaţii critice datele introduse şi păstrează copiile de 

siguranţă ale datelor salvate; 

• Restaurează la nevoie datele salvate şi îi ajută pe utilizatori să-şi recupereze informaţiile; 

• Selectează şi verifică datele înainte de a le introduce în calculator; 

• Preia datele de pe documentele/mediile primare şi le introduce în calculator; 

• Corectează erorile întâlnite sau le raportează supervizorului direct; 

• Gestionează suporturile magnetice şi asigură securitatea acestora; 

• Efectuează prelucrarea primară a datelor introduse; 

• Asigură buna funcţionare şi întreţinerea a echipamentelor cu care lucrează; 

• Asigură transferul datelor de pe un suport magnetic pe altul şi asigură securitatea acestora. 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Această activitate se desfăşoară în spaţii închise - birouri 

• Implică petrecerea unui timp îndelungat în poziţia şezând 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Operatorul de introducere, validare şi prelucrare lucrează de obicei în echipă 
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B3. Riscuri 

• Această ocupaţie prezintă riscul unor probleme oftalmologice din cauza activităţii 

prelungite în faţa monitorului 

• De asemenea există riscul unor probleme ale coloanei vertebrale cauzate de 

activităţi prelungite în poziţia şezând 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii (liceu) 

• Nivel de calificare: N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o 

activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Funcţionăreşti 

• Calculatoare şi electronice 

• Servicii clienţi şi personal 

• Limba română 

• Deprinderi folosite în învăţare 

• Deprinderi de rezolvare a problemelor 

• Deprinderi de muncă cu sisteme tehnice 

• Deprinderi de gestionarea resurselor 

 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 
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E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

E2. Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

• Coordonarea membrelor 

E3. Aptitudini senzoriale 

• Vedere apropiată 

• Claritate în vorbire 

E4. Aptitudini fizice 

• nu sunt relevante 

 

F. Alte caracteristici 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

C R I (Convenţional, Realist, Investigativ) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Practici si politici ale instituţiei 

• Supervizare, accent pe relaţii umane 

• Instruire adecvată 

• Compensaţii 
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• Independenţa în muncă 

• Stabilitatea locului de muncă 

• Varietatea sarcinilor 

• Condiţii de munca 

F3. Caracteristici de personalitate 

Exercitarea ocupaţiei poate fi realizată cu succes de către persoane care: 

• posedă însuşirea de a fi conştiincios, corect, serios, Comportamente orientate spre 

scopuri clar delimitate, exigenţă, meticulozitate, rigurozitate în realizarea sarcinilor 

prin conştientizarea regulilor. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Creştere 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(1-3) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Operator procesare texte, imagini 

• Operator maşină de calculat 

 

 

 

 

 

 

 

 



 	 	
	

					139 
	

VERIFICATOR BANI                                          

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează activităţi de pregătire a 

maşinii de numărat şi lămpii cu ultra violete pentru verificarea autenticităţii bacnotelor. 

Aceştia verifică manual sau cu maşina sumele încasate, întocmesc soldurile zilnice, răspund 

de bonitatea biletelor şi a monedelor metalice, depistează bacnotele false. 

 

Cod COR: 421107 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Pregăteşte maşina de numărat bani şi lampa cu ultraviolete pentru a verifica autenticitatea 

bactotelor; 

• Verifică manual şi la maşină sumele încasate; 

• Sortează biletele de bancă concomitent cu verificarea bonităţii biletelor de bancă şi a 

monedelor metalice; 

• Sormează pachete de bancă, ambalează monedele metalice şi aplică elementele de 

identificare; 

• Verifică întocmirea zilnică a soldurilor şi predă banii verificaţi; Întocmeşte şi ţine evidenţa 

activităţii caselor de valori; 

• Verifică autenticitatea bacnotelor pentru depistarea bacnotelor false sau deteriorate; 

• Notează însemnele de depistare a uzului sau falsului pe banderola pachetului în care au 

fost găsite bacnotele; 

• Predă bacnotele deteriorate sau false, pentru scoaterea din uz în conformitate cu 

regulamentul 

bancar; 

• Distruge banderolele străine în care au fost împachetate bacnotele primate de la alte bănci 

sau clienţi ai băncii, în conformitate cu procedurile băncii; 

• Gestionează casetele de valori în lipsa titularului; 

• Participă la închiderea şi deschiderea tezaurului; 

• Consultă comunicările centralei băncii cu privire la bacnotele retrase din circulaţie şi cu 

noile emisiuni monetare; 
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• Realizează şi predă rapoarte zilnice cu activitatea desfăşurată şi problemele apărute în 

conformitate cu normele interne ale băncii; 

• Sesizează şi raportează aspectele neconforme cu legislaţia în vigoare, cu regulamentul şi 

normele interne ale băncii. 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi executate sub presiunea psihică 

• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix 

• Nu au foarte mare liberate de decizie dar suportă consecinţele erorilor 

• Sunt frecvente interacţiunile interpersonale faţă în faţă (cu colegii, superiorii, clienţii) 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Poate apărea riscul de expunere la rănire 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii mediu de studiu (nivel liceu economic/scoli postliceale de specialitate) 

• Nivel de calificare: N4, N5 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumita unealta. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Legislaţie şi guvernare 

• Administraţie şi management 

• Matematică 

• Funcţionăreşti 

• Servicii clienţi şi personal 
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• Comunicaţie şi media 

• Limba română 

• Siguranţă publică şi securitate 

• Deprinderi folosite în învăţare 

• Deprinderi de rezolvare a problemelor 

• Deprinderi de muncă cu sisteme tehnice 

• Deprinderi de gestionarea resurselor 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritatea manuală 

• Dexteritatea degetelor 

• Coordonarea instrumentelor 

Aptitudini senzoriale 

• Acuitate auditivă 

• Acuitate vizuală apropiată 

• Claritate în vorbire 

• Discriminare cromatică 

Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică 
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F. Alte caracteristici relevante 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

C R I ( convenţional, realist, investigativ ) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Independenţa în muncă 

• Condiţii de muncă 

• Compensaţii 

• Stabilitatea locului de muncă 

• Servicii în folosul celorlaţii 

• Practici şi politici ale instituţiei 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, 

conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor. Capabilă să efectueze 

timp 

îndelungat acelaşi tip de sarcini, cu un bun echilibru emoţional. 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor) 

• Creştere 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(2,5 - 3) X Salariu minim pe economie 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor 

• Numărător bani 

• Taxator 

• Verificator valori 
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CABANIER                                                                             

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii acestei ocupaţii asigură întreţinerea şi funcţionarea 

cabanelor; realizează aprovizionarea cu mărfurile necesare, cazează vizitatorii şi 

organizează diverse activităţi de agrement sau acţiuni turistice pentru aceştia. 

 

Cod COR: 131512  

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Asigură întreţinerea şi funcţionarea cabanelor; 

• Negociază clauzele contractuale cu furnizorii şi stabileşte cele mai bune preţuri şi termene 

de livrare pentru produsele solicitate 

• Asigură aprovizionarea cu mărfurile şi materialele necesare, asigurându-se la recepţie că 

este respectată cantitatea şi calitatea produselor comandate ; 

• Asigură încălzirea camerelor, curăţenia şi starea igienică a cabanei; 

• Cazează vizitatorii şi răspunde cu operativitate cerinţelor acestora; 

• Ţine evidenţa încasărilor şi a cheltuielilor, a cazărilor şi a programărilor 

• Coordonează activitatea personalului din subordine 

• Organizează şi coordonează activităţi de promovare a cabanei şi a potenţialului turistic 

local 

• Oferă turiştilor instructajul referitor la modul de utilizare al cabanelor, al utilităţilor existente, 

norme pentru evitarea incendiilor, accidentelor, norme de protecţia mediului etc. ; 

• Organizează pentru turişti jocuri în cadrul taberei, focuri de tabără şi/sau excursii şi 

drumeţii pe 

diferite trasee montane; 

• Predă deprinderi de supravieţuire în natură , ex. aprinderea focului; 

• Acordă primul ajutor în caz de urgenţe medicale şi anunţă cu promptitudine serviciile 

specializate de intervenţie; 

• Asigură paza cabanei prin instalarea unor servicii de securitate adecvate; 
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B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Activităţile se desfăşoară în spaţii protejate dar şi în aer liber 

• În majoritatea timpului activitatea cabanierului se desfăşoară în picioare 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Cele mai multe sarcini sunt structurate 

• Programul este flexibil, în funcţie de fluxul vizitatorilor 

• Există o libertate mare de decizie şi responsabilităţile sunt asumate pentru luarea 

deciziilor 

• Munca presupune interacţiuni interpersonale frecvente dar pot exista şi perioade de 

izolare 

socială. 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Există riscul de rănire, accidentare. 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii 

• Nivel de calificare: N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau 

non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri de cunoştinţe 

despre cum să faci o 

activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o anumita unealta. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Servicii clienţi şi personal 

• Administraţie şi management 

• Funcţionăreşti 

• Limbi străine 

• Deprinderi de rezolvare a problemelor 



 	 	
	

					145 
	

• Deprinderi de gestionarea resurselor 

• Deprinderi sociale 

 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

• Coordonarea membrelor 

Aptitudini senzoriale 

• Acuitate auditivă 

• Acuitate vizuală apropiată 

• Vedere la distanţă 

• Claritate în vorbire 

Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică 

 

F. Alte caracteristici relevante 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 
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F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

E S R (întreprinzător, social, realist) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Stabilitatea locului de muncă 

• Folosirea unor abilităţi individuale 

• Servicii în folosul celorlalţi 

• Autonomie 

• Responsabilitate 

• Activitate 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, 

foarte amabilă, conştiincioasă şi serioasă în realizarea sarcinilor; o persoană 

deschisă, sociabilă şi cu un bun echilibru emoţional. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor) 

• Creştere 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(2 - 4) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor 

• Şef unitate balneoclimaterică 

• Administrator hotel 

• Şef complex hotelier 

• Administrator pensiune turistică 
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REPARATOR PRODUSE LACTATE                                       

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii produc prin prelucrarea laptelui: 

unt, diferite tipuri de brânzeturi, alte produse lactate; fierb laptele, separă smântâna, 

încheagă laptele şi îl toarnă înforme sau malaxoare pentru obţinerea produsului finit. 

 

Cod COR: 741 302 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Depozitează materiile prime, materialele şi ambalajele în condiţii de menţinere a calităţii; 

• Stabileşte condiţiile de fermentare/maturare; 

• Identifică în comanda zilnică sortimentele şi cantităţile de produse lactate; 

• Determină cantităţile de adaosuri/reduceri astfel încât să se atingă valorile standardizate; 

• Alimentează maşina de ambalat/îmbuteliat; 

• Realizează parametrii standardizaţi ai materiilor prime; 

• Identifică tehnologiile şi reţetele de fabricaţie în concordanţă cu produsele lactate ce 

urmează a fi preparate; 

• Determină cantităţile de adaosuri/reduceri astfel încât să se atingă valorile standardizate; 

• Ambalează/îmbuteliază produsele lactate; 

• Utilizează echipament de protecţie pe toată durata programului de lucru; 

• Stabileşte materiile prime, materialele şi ambalajele necesare; 

• Supraveghează funcţionarea maşinii de ambalat/îmbuteliat; 

• Asigură şi verifică starea igienico - sanitară a instalaţiilor si ambalajelor; 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Activitatea se desfăşoară în spaţii de producţie corespunzătoare din punct de 

vedere igienicosanitar. 
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• În halele de producţie sunt condiţii de umiditate, zgomot şi temperatură scăzută. 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Munca se desfăşoară după un program fix, de 8 ore pe zi. 

• Sarcinile sunt precise şi repetitive. 

• Preparatorul de produse lactate este obligat să păstreze o igienă personală strictă, 

periodic fiind supus unor controale medicale în vederea depistării bolilor contagioase. 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Nu este cazul 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii 

• Nivel de calificare: N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Producţie şi procesare 

• Producţia de alimente 

• Chimie 

• Deprinderi folosite în învăţare 

• Deprinderi de rezolvare a problemelor 

• Deprinderi de gestionare de resurse 

 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 
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E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

E2. Aptitudini psihomotorii 

• Fermitate braţ-mână 

• Controlul instrumentelor 

• Dexteritatea degetelor 

• Dexteritate manuală 

E3. Aptitudini senzoriale 

• Acuitate auditivă 

• Acuitate vizuală apropiată 

E4. Aptitudini fizice 

• Nu sunt relevante 

 

F. Alte caracteristici 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities -KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

C R Î (convenţional, realist, întreprinzător) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Valori morale 

• Condiţii de munca 

• Practici si politici ale instituţiei 
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• Stabilitatea locului de muncă 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană care are manifestă 

comportamente orientate spre scopuri clar delimitate, este riguroasă în îndeplinirea 

sarcinilor prin conştientizarea regulilor. Îşi menţine echilibrul emoţional şi în situaţii de 

stres, fără a se manifesta prin comportamente extreme, neconcordante cu situaţia. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Creştere 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(1,5-2) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Operator la prepararea brânzeturilor 

• Operator centru de răcire a laptelui 

• Operator la fabricarea untului 

• Preparator conserve lapte şi lactoză 
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MĂCELAR                                                                                                       

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii taie animalele pe linie, în bandă; 

tranşează, dezosează şi sortează carnea pe calităţi; conservă carnea prin sărare, uscare, 

frig sau fum; pregătesc şi ambalează carnea şi produsele derivate pentru vânzare. 

 

Cod COR: 741 103 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Sacrifică animalele şi le pregăteşte în vederea tranşării; 

• Curăţă, taie, porţionează în felii şi secţionează carcasele pentru următoarele procesări; 

• Îndepărtează pielea, penele,solzii sau oasele de pe carcasă; 

• Taie şi porţionează carnea pentru a o pregăti pentru împachetare (ambalare); 

• Foloseşte cuţite, satâr, fierăstrău de tăiat carnea sau alte unelte ; 

• Primeşte, controlează şi depozitează carnea primită pentru a se asigura de calitatea ei; 

• Separă carnea şi resturile în containere speciale şi containere sigilate; 

• Cântăreşte carnea şi containerele; 

• Înregistrează cantitatea de carne primită şi cantitatea de carne livrată; 

• Pregăteşte şi pune bucăţile de carne şi produsele din carne în containere la vedere, astfel 

încât aspectul lor să fie atrăgător; 

• Ambalează, cântăreşte şi pune preţul pe bucăţile de carne. 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Măcelarii lucrează în hale ale abatoarelor sau în măcelării. 

• Mediul de lucru este bine iluminat, temperatura este relativ scăzută, iar umiditatea 

ridicată 
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B2. Mediul socio-organizaţional 

• Măcelarii îşi desfăşoară activitatea după un program de lucru fix – 8 ore pe zi. 

• Sarcinile de lucru sunt structurate şi repetitive. 

• Munca presupune interacţiuni interpersonale ( cu clienţi sau colegii cu care lucrează 

în echipă). 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Există riscul producerii unor traumatisme prin tăiere sau electrocutare. 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii 

• Nivel de calificare: N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Producţie şi procesare 

• Servicii clienţi şi personal 

• Producţia de alimente 

• Deprinderi tehnice 

• Deprinderi de gestionare de resurse 

 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 
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E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

E2. Aptitudini psihomotorii 

• Fermitate braţ-mână 

• Controlul instrumentelor 

• Dexteritate manuală 

E3. Aptitudini senzoriale 

• Acuitate vizuală apropiată 

• Localizarea sursei de sunet 

E4. Aptitudini fizice 

• Rezistenţa fizică 

 

F. Alte caracteristici 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R C S (realist, convenţional, social) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Practici si politici ale instituţiei 

• Supervizare, accent pe relaţii umane 

F3. Caracteristici de personalitate 
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• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană care manifestă 

uşurinţă în 

comunicare şi are abilitatea de a fi politicoase. Îşi realizează sarcinile cu seriozitate, 

rigurozitate şi exigenţă. Are capacitatea de a judeca lucrurile şi a acţiona în mod 

independent, neinfluenţat de alţii în condiţii de libertate deplină. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Creştere 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(1,5-3) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Carmangier 

• Ciontolitor - tranşator carne 

• Sterilizator 
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CRESCĂTOR-ÎNGRIJITOR  DE ANIMALE DOMESTICE    

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii completează formulare, bonuri 

pentru bunuri şi servicii, furnizează informaţii; ţin la zi balanţa plăţilor efectuate şi a banilor 

lichizi, pe baza chitanţelor eliberate 

 

Cod COR: 612102 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Administrează furajele necesare hrănirii animalelor 

• Curăţă boxele/ ţarcurile animalelor, echipamentele şi utilajele folosite 

• Verifică starea aşternutului de talaj/ paie şi îl schimbă în funcţie de gradul de umezeală 

• Verifică hala din punct de vedere al ventilaţiei, nivelului de amoniac, temperatură 

• Modifică nivelul temperaturii şi al luminozităţii în funcţie de vârsta animalelor 

• Anunţă zootehnistul în cazul în care observă nereguli în starea animalelor 

• Verifică funcţionalitatea instalaţiilor de adăpat şi asigură necesarul de apă pentru animale 

• Asigură mici reparaţii la adăpostul pe care îl are în primire sau la instalaţiile folosite 

• Ajută personalul veterinar la efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare (examinări, tratamente, 

vaccinări) 

• Pune medicamentaţia şi vitaminele în bazinele de apă, în dozele stabilite de zootehnist/ 

medic veterinar 

• Recunoaşte simptomele bolilor animalelor astfel încât să poată anunţa medicul veterinar/ 

zootehnistul în cazul unor probleme 

• Realizează măsurători pentru lotul de animale (numerotare, cântărire) 

• Duce turma la păscut sau în ţarcuri 

• Asigură tăierea animalelor la termenul prevăzut 

• Marchează animalele pentru a le identifica, numerota 

• Monitorizează rezervele de alimente şi apă 

• Asistă zootehnistul şi medicul veterinar la activităţi de: împerecherea animalelor, inseminări 

artificiale, naşteri. 
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B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Majoritatea sarcinilor se realizează în spaţiu neprotejat 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi repetitive 

• Muncă cu orar fix 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Nu este cazul 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii 

• Nivel de calificare: N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Biologie 

• Producţie de alimente 

• Deprinderi folosite în învăţare 

• Deprinderi de rezolvare de probleme 

 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 
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E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

E2. Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

E3. Aptitudini senzoriale 

• Acuitate vizuală apropiată 

• Vedere nocturnă 

E4. Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică 

 

F. Alte caracteristici 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities -KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R C I (realist, convenţional, investigativ) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Independenţa în muncă 

• Condiţii de muncă 

• Supervizare 

F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, 
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conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Stagnare 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(1,5-2) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Cioban (oier) 

• Lucrător calificat în creşterea animalelor 

• Crescător-îngrijitor de cabaline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 	 	
	

					159 
	

PATISER                                                                                                  

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii prepară aluaturile, cremele şi 

compoziţiile necesare produselor respective (blaturi, foetaje); coc, umplu, finisează şi 

glasează produsele 

 

Cod COR: 741 201 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Monitorizează temperatura cuptorului pentru a determina coacerea produselor; 

• Încarcă tăvile în cuve şi le introduce în cuptoare; 

• Aşează produsele din foietaj în tăvi şi le introduce în cuptoare; 

• Verifică calitatea materiilor prime; 

• Întreţine şi curăţă echipamentul din dotarea unităţii în care lucrează; 

• Curăţă şi unge tăvile şi recipientele în care se coace pâine; 

• Modelează, remodelează şi poziţionează aluatul in cuvă; 

• Cântăreşte ingredientele pentru fabricarea aluatului; 

• Amestecă şi frământă aluatul cu mâna sau maşina; 

• Operează cu linii tehnologice pentru fabricarea aluatului şi a produsului finit in cantităţi 

mari; 

• Urmăreşte fermentarea şi prelucrarea aluatului; 

• Operează cu diferite utilaje de producţie. 

 

B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Persoanele care exercită ocupaţia de patiser îşi desfăşoară activitatea în patiserii, în 

laboratoare de cofetării. 
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• Temperatura din mediu este ridicată şi presupune muncă desfăşurată în picioare 

timp îndelungat. 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• Sarcinile efectuate de către patiseri sunt structurate, repetitive şi sub presiunea 

timpului. 

• Munca se desfăşoară după un program fix. 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Există riscul unor accidentări minore ( arsuri, tăieturi ). 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii medii 

• Nivel de calificare: N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Producţie şi procesare 

• Producţia de alimente 

• Mecanice 

• Deprinderi tehnice 

• Deprinderi de gestionare de resurse 

 

E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 
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E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

E2. Aptitudini psihomotorii 

• Fermitate braţ-mână 

• Controlul instrumentelor 

• Dexteritate manuală 

E3. Aptitudini senzoriale 

• Acuitate vizuală apropiată 

• Localizarea sursei de sunet 

E4. Aptitudini fizice 

• Rezistenţa fizică 

 

F. Alte caracteristici 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R C S (realist, convenţional, social) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 

• Practici si politici ale instituţiei 

• Supervizare, accent pe relaţii umane 
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F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană care manifestă 

uşurinţă în 

comunicare şi are abilitatea de a fi politicoase. Îşi realizează sarcinile cu seriozitate, 

rigurozitate şi exigenţă. Are capacitatea de a judeca lucrurile şi a acţiona în mod 

independent, neinfluenţat de alţii în condiţii de libertate deplină. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Creştere 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(2-3) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Cofetar 

• Brutar 

• Preparator de semifabricate şi preparate culinare 
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TÂMPLAR UNIVERSAL                                                                                              

PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţiei:  

Practicanţii unei astfel de ocupaţii produc, decorează şi repară mobila şi alte produse din 

lemn; îmbină furnirele, le presează, încleiază, ajustează şi finisează; 

 

Cod COR: 742 210 

 

A. Sarcini principale 

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare 

importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu 

performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse 

(novice). 

• Asigură îmbinarea materialelor, taie, decupează, găureşte elementele la dimensiunile 

specificate 

• Interpretează desenul tehnic al ansamblului ce urmează a fi realizat 

• Dovedeşte o bună cunoaştere a utilajelor, sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor din 

dotarea secţiilor de producţie, precum şi a defectelor, cauzelor şi măsurilor de remediere a 

acestora 

• Croieşte prin spintecare şi retezare folosind scule de mână sau electrice 

• Dovedeşte o bună cunoaştere a modului de întreţinere şi reglare a utilajelor 

• Finisează piesele şi le montează. 

• Cunoaşte tehnologiile de încleiere, şlefuire şi finisare a lemnului 

• Recepţionează materiile prime şi materialele necesare 

• Măsoară şi marchează reperele pentru tăierea, îndoirea materialelor 

• Îndepărtează defectele suprafeţelor folosind cuţite sau unelte electrice 

• Instalează/montează fereste, uşi, panouri prefabricate utilizând adezivi, unelte de mână 

sau electrice; 

• Identifică maşini, utilaje, unelte şi dispozitive de lucru; 

• Încleiază ansamblele pentru a obţine produsul dorit; 

• Repară sau înlocuieşte închizători, mecanisme, piese din lemn utilizând adezivi, unelte de 

mână sau electrice. 
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B. Contextul muncii 

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei 

ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele 

riscuri la care aceştia se expun. 

B1. Mediul fizic 

• Activitatea se desfăşoară în hale industriale/ateliere luminate şi încălzite, într-un 

mediu 

caracterizat prin zgomot şi foarte mult praf. 

B2. Mediul socio-organizaţional 

• implică sarcini repetitive care trebuie realizate în mare măsură cu precizie 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Posibile traumatisme mecanice (loviri, striviri, tăieri, înţepări etc.), electrocutări 

• Riscul dobândirii unor afecţiuni respiratorii. 

 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 

Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat 

printr-o calificare. 

Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

• Studii profesionale de profil, sau studii medii (liceu) 

• Nivel de calificare: N3, N4 

 

D. Cunoştinţe şi deprinderi 

Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul 

învăţării formale sau non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri 

de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o 

anumită unealtă. 

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 

• Construcţii 

• Administraţie 

• Servicii clienţi 

• Inginerie şi tehnologie 

• Deprinderi folosite în învăţare 

• Deprinderi de rezolvare a problemelor 

• Deprinderi de muncă cu sisteme tehnice 

• Deprinderi de gestionarea resurselor 
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E. Aptitudinile 

Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare 

pentru a obţine performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă 

presupune pe lângă aptitudini, un set de cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

E1. Aptitudini cognitive 

 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 

E2. Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritatea manuală 

• Coordonarea membrelor 

E3. Aptitudini senzoriale 

• Vedere apropiată 

E4. Aptitudini fizice 

• Rezistenţă 

• Forţă 

 

F. Alte caracteristici relevante 

Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, 

skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de 

personalitate. 

F1. Interese 

Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R C I (realist, convenţional, investigativ) 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
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• Realizare personală 

• Folosirea abilităţilor 

• Munca în echipă 

• Valori morale 

• Servicii în folosul celorlalţi 

F3. Caracteristici de personalitate 

Exercitarea ocupaţiei poate fi realizată cu succes de către persoane care: 

• Posedă însuşirea de a fi conştiincios, corect, serios. De asemenea, este o persoană 

caracterizată prin răbdare, calm, meticulozitate dar şi inovativitate atunci când situaţia 

o cere. 

 

G. Perspectiva pe piaţa muncii 

Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu 

ansamblul ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică 

tot atâtea tendinţe: creştere (dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per 

ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este 

sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

• Creştere 

 

H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi 

foarte informativ, independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu 

minim şi ocupaţii de n x salariul minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul 

minim). 

(2-3) X Salariu minim pe economie 

 

I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 

• Tâmplar carosier 

• Tâmplar manual 

• Tâmplar manual la presare şi încleiere 

• Tâmplar manual ajustor montator 


