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AVOCAT 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii acordă asistenţă juridică persoanelor fizice şi 

juridice în scopul apărării drepturilor şi intereselor legitime ale acestora, pentru realizarea ordinii de drept 

şi a justiţiei. 

 

Cod COR:  242101 
 

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). 

 

• Elaborează proiecte de legi şi regulamente de aplicare a legilor în vigoare; 

• Apără şi reprezintă cu mijloace juridice specifice drepturile şi interesele legitime ale persoanelor 

fizice şi juridice în raporturile acestora cu autorităţile publice, cu instituţiile si cu orice persoană 

română sau străină; 

• Adună şi prezintă probe pentru a apăra clienţi sau pentru a incrimina acuzaţii în procese penale 

sau civile; 

• Oferă asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmările 

penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a 

organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în condiţiile 

legii; 

• Realizează activităţi fiduciare constând în primirea în depozit, în numele şi pe seama clientului, de 

fonduri financiare şi bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după 

încheierea procedurii succesorale sau a lichidării precum şi plasarea şi valorificarea acestora, în 

numele şi pe seama clientului, sau administrarea fondurilor şi valorilor în care acestea au fost 

plasate; 

• Asistă şi reprezintă persoane fizice sau juridice interesate, în faţa altor autorităţi publice cu 

posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei încheiate şi angajează proceduri în 

numele clienţilor pe care îi reprezintă; 

• Acţionează în calitate de procurator în numele unei instituţii publice; 
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• Redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate 

spre autentificare; 

• Oferă consultanţă cu caracter juridic persoanelor fizice sau juridice; 

• Efectuează cercetări privind teoriile şi principiile juridice în corelaţie cu legile şi sentinţele stabilite; 

• Supervizează şi îndrumă avocaţii stagiari; 

• Se consultă cu colegi, cu specialişti din domenii apropiate cu privire la diverse aspecte legale 

pentru a stabili şi verifica bazele legale ale procedurilor; 

• Examinează circumstanţele litigioase sau crimele în scopul stabilirii faptelor şi implicaţiilor juridice; 

 

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 
• Profesia de avocat se exercită în cabinetele individuale, cabinetele asociate sau săli de judecată. 

În sălile de judecată activitatea se desfăşoară în săli mari, în prezenţa unui mare număr de 

persoane şi în condiţii de zgomot 

 
B2. Mediul socio-organizaţional 

• Avocatul execută sarcini nestructurate, uneori sub presiunea timpului si  are un program de 

muncă cu orar variabil. Incidenţa situaţiilor conflictuale este crescută, iar frecvenţa interacţiunilor 

interpersonale este mare.  Consecinţele erorilor sunt destul de grave. 

 
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 superioare de specialitate 

• Nivel de calificare: N6 
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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 

• Legislaţie şi guvernare 

• Servicii Clienţi şi Personal 

• Consiliere  

• Deprinderi folosite în învăţare 

• 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 

Nivel de dezvoltare Aptitudine 
1 

(minim) 

2 

(mediu 
inferior) 

3 

(mediu) 

4 

(mediu 
superior) 

5 

(maxim) 

  1. Abilitatea generală de învăţare        X 

2. Aptitudinea verbală     X 

3. Aptitudinea numerică   X   

4. Aptitudinea spaţială   X   

5. Aptitudinea de percepţie a  formei   X   

6. Abilităţi funcţionăreşti   X   

7. Rapiditatea în reacţii    X  

8. Capacitatea decizională     X 

 

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

• Dexteritate manuală 

 
E3. Aptitudini senzoriale 

• Claritate în vorbire 
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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: 

I C S (investigativ, convenţial, social) 
 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale   
• Condiţii de muncă  

• Independenţa în muncă 

• Stabilitatea locului de muncă 

• Realizare personală 

• Promovare  

• Compensanţii  

• Statut social 

 

F3. Caracteristici de personalitate 
• Avocatul poate avea ca şi însuşiri: conştiinciozitatea (corectitudine, seriozitate, scrupulozitate), 

stabilitatea emoţională (abilitatea de a-şi menţine echilibrul emoţional în situaţii de stres fără a 

prezenta manifestări extreme şi neconcordante cu situaţia), extraversiunea (înclinaţie psihologică 

deosebită către lucrurile din afara propriei persoane, orientarea atenţiei către ambianţa fizică 

socială).  

 

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). 

 
 (2-10) X Salariu minim pe economie  

 
I. Ocupaţii similare 

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

• Jurisconsult 

• Consilier juridic 

• Procuror 

• Judecător 

• Magistrat asistent 
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BARMAN 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 

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. 
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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 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 
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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 
 

Nivel de dezvoltare Aptitudine 
1 

(minim) 

2 

(mediu 
inferior) 

3 

(mediu) 

4 

(mediu 
superior) 

5 

(maxim) 

  1. Abilitatea generală de învăţare      X   

2. Aptitudinea verbală   X   

3. Aptitudinea numerică   X   

4. Aptitudinea spaţială  X    

5. Aptitudinea de percepţie a  formei  X    

6. Abilităţi funcţionăreşti   X   

7. Rapiditatea în reacţii   X   

8. Capacitatea decizională  X    

 

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 
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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 S Î  (realist, social, întreprinzător) 
 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale   
• Munca în echipă 

• Practicile şi politici ale instituţiei 

• 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  
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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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BUCĂTAR 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 

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. 

• Transmite şi primeşte informaţii referitoare la activitatea specifică bucătăriei. 
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• 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 
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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 
  

• Producţie şi procesare 

• Producţie de alimente 

• Servicii clienţi şi personal 

• Vânzări şi marketing 
 

• 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 
 

Nivel de dezvoltare Aptitudine 

1 

(minim) 

2 

(mediu 

inferior) 

3 

(mediu) 

4 

(mediu 

superior) 

5 

(maxim) 

  1. Abilitatea generală de învăţare   x   

2. Aptitudinea verbală   x   

3. Aptitudinea numerică    x  

4. Aptitudinea spaţială   x   

5. Aptitudinea de percepţie a  formei    x  

6. Abilităţi funcţionăreşti      

7. Rapiditatea în reacţii   x   

8. Capacitatea decizională   x   

 

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

• Fermitate braţ-mână 

• Controlul instrumentelor 
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• 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: 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 
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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. 
 

• Maistru în arta culinară 

• Bucătar şef 
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                                 COAFOR 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţie: 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 

• Instruieşte sau supervizează alţi stilişti, coafori sau asistenţi; 

• Comercializează produse de specialitate clienţilor; 
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• Utilizează echipamentele/instrumentele corespunzator pentru realizarea unor stiluri şi tehnice de  

piptănat; 

• 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 
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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 anumita unealta. 

 
 

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 
 

Nivel de dezvoltare Aptitudine 
1 

(minim) 

2 

(mediu 
inferior) 

3 

(mediu) 

4 

(mediu 
superior) 

5 

(maxim) 

  1. Abilitatea generală de învăţare      X   

2. Aptitudinea verbală   X   

3. Aptitudinea numerică  X    

4. Aptitudinea spaţială   X   

5. Aptitudinea de percepţie a  formei    X  

6. Abilităţi funcţionăreşti  X    

7. Rapiditatea în reacţii   X   

8. Capacitatea decizională   X   
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E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

• Dexteritatea degetelor 

• Coordonarea membrelor 

• Controlul instrumentelor 

• 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 
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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. 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) 

 
• 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  

 

• Frizer 

• Cosmetician 

• Manichiurist 

• Pedichiurist 
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CONTABIL 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţie:  Practicanţii unei astfel de ocupaţii ţin evidenţa contabilă a operaţiilor financiare 

ale firmelor/instituţiilor, inventariază proprietăţi şi echipamente; întocmesc şi verifică acurateţea 

documentelor financiar contabile.  

Cod COR: 343 302 
 

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). 

 

• Pregăteşte, examinează şi analizează documentele financiar-contabile, declaraţiile financiare şi 

alte rapoarte, pentru a se asigura de acurateţea şi conformitatea lor cu standardele procedurale; 

• Întocmeşte, completează şi verifică documentele contabile primare tipizate şi netipizate, interne 

şi externe; 

• Înregistrează, sortează şi depozitează documentele financiar-contabile în conformitate cu 

normele existente; 

• Utilizează diverse programe informatice de specialitate pentru a introduce şi înregistra datele 

primare; 

• Calculează salariile, taxele  şi pregăteşte plata lor având grijă să fie respectate toate condiţiile şi 

aspectele legale; 

• Alege conturile din planul de conturi în funcţie de specificul activităţii şi alocă intrările în conturile 

adecvate; 

• Inventariază proprietăţi şi echipamente, înregistrând informaţii cum ar fi descrierea proprietăţii, 

valoarea şi localizarea acesteia; 

• Întocmeşte balanţe contabile, bilanţuri şi anexele specifice pentru o perioadă determinată de 

timp; 

• Efectuează, menţine şi analizează bugetele pregătind rapoarte periodice care compară costurile 

calculate şi preconizate în buget cu cele reale; 

• Raportează conducerii despre starea financiară a firmei/companiei/instituţiei 
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• Se preocupă de dezvoltarea sa profesională prin învăţarea şi utilizarea de noi proceduri de 

lucru, noutăţi legislative şi noi programe infiormatice specifice.  

• Îşi reprezintă clienţii în faţa autorităţilor care gestionează impozitele punând la dispoziţia 

acestora documentele financiar-contabile necesare. 

 

 

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 (birouri) 

• În majoritatea timpului activitatea contabilului se desfăşoară în poziţia şezând. 

 

B2. Mediul socio-organizaţional 
• Munca este în mare măsură foarte bine structurată  şi implică multe sarcini repetitive 

• Activitatea contabilului implică multă acurateţe şi precizie 

• Consecinţele erorilor în cadrul muncii pot fi grave 

• Munca nu presupune interacţiuni interpersonale frecvente. 

 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Nu există riscuri semnificative. 

 

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 postliceale, studii superioare de specialitate (licenţă) 

• Nivel de calificare: N5 – N6 
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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 anumita unealta. 

 
Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 
  

• Economie şi contabilitate 

• Matematică 

• Legislaţie şi guvernare 

• Funcţionăreşti 

• Calculatoare şi electronice 

• 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. 

 

E1. Aptitudini cognitive 
 

Nivel de dezvoltare Aptitudine 
1 

(minim) 

2 

(mediu 
inferior) 

3 

(mediu) 

4 

(mediu 
superior) 

5 

(maxim) 

 1. Abilitatea generală de învăţare       X  

2. Aptitudinea verbală   X   

3. Aptitudinea numerică    X  

4. Aptitudinea spaţială  X    

5. Aptitudinea de percepţie a  formei  X    

6. Abilităţi funcţionăreşti    X  

7. Rapiditatea în reacţii   X   

8. Capacitatea decizională   X   

 

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

• Dexteritate manuală 
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Aptitudini senzoriale 

• Acuitate auditivă 

• Acuitate vizuală apropiată 

 
Aptitudini fizice 

• Nu sunt necesare. 
 

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 E I (convenţional,întreprinzător, investigativ) 

 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale   
• Condiţii de muncă 

• Compensaţii 

• Folosirea unor abilităţi individuale 

• Autonomie 

• Responsabilitate 

• Independenţa în muncă 

 
F3. Caracteristici de personalitate 

• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană foarte conştiincioasă, riguroasă şi 

meticuloasă în realizarea sarcinilor; capabilă să lucreze independent şi 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/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). 

 
 (2 - 6) X Salariu minim pe economie  

 
I. Ocupaţii similare  

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

 

• Tehnician merceolog 

• Calculator devize  

• Secretar economic 

• Revizor gestiune 
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EDUCATOARE 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii desfăşoară activităţi de instruire a elevilor din 

învăţământul preşcolar  public sau privat, la toate obiectele de studiu prevăzute de curriculum pentru 

aceste nivel de învăţământ. 

Cod COR: 332 001 
 

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 şi implementează programe de remediere pentru copiii cu nevoi speciale; 

• Organizează şi conduce activităţi menite să promoveze dezvoltarea fizică, mentală şi socială, 

cum ar fi jocurile, arta, meseriile, muzica, poveştile şi excursiile; 

• Planifică şi conduce activităţi pentru un program echilibrat de instruire, care oferă copiilor ocazia 

să observe, să pună întrebări şi să investigheze; 

• Organizează şi supraveghează proiecte desfăşurate în clasă, excursii, vizite sau alte activităţi 

experimentale şi îndrumă copiii în învăţare de pe urma acestor activităţi; 

• Formează abilităţi de bază, cum ar fi recunoaşterea culorii, a formei, a numărului şi a literei, igiena 

personală şi abilităţi sociale; 

• Adaptează metode de predare şi materiale instructive pentru a veni în întâmpinarea nevoilor şi 

intereselor copiilor; 

• Stabileşte obiective clare pentru toate lecţiile, unităţile şi comunică aceste obiective copiilor; 

• Pregăteşte sala şi materialele necesare pentru desfăşurarea optimă a orele de curs; 

• Recunoaşte primele  semne ale unor probleme emoţionale, de dezvoltare sau de sănătate la copii 

şi le discută cu tutorele/ părintele sau cu specialişti; 

• Se întâlneşte cu părinţii sau tutorii pentru a discuta progresul şi nevoile copiilor, pentru a le 

determina priorităţile şi a le sugera metode prin care pot încuraja învăţatul şi dezvoltarea; 
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• Asistă la întâlniri profesionale, conferinţe educaţionale şi ateliere de instruire a educatorilor pentru 

a susţine şi perfecţiona competenţa profesională; 

• Observă şi evaluează comportamentul, performanţa şi dezvoltarea socială a copiilor si sănătatea 

fizică a acestora; 

• Pregăteşte rapoarte despre activitatea copiilor în funcţie de cerinţele administrative; 

• Aplică teste pentru a determina nivelul de dezvoltare a copiilor, nevoile si potenţialul acestora; 

• Furnizează o varietate de materiale şi resurse pentru copii, în vederea manipulării  pe parcursul 

activităţilor de învăţare şi în jocurile de imaginaţie. 

 

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 
• Educatoarea îşi desfăşoară activitatea într-un mediu organizat, instituţionalizat, în şcoli publice 

sau particulare.  

• Unele activităţi se desfăşoară în aer liber, dincolo de spaţiul grădiniţei  

 
B2. Mediul socio-organizaţional 

• Programul se desfăşoară după un orar fix; 

• Sarcinile de lucru sunt structurate; 

• Munca presupune frecvente interacţiuni interpersonale (cu părinţii, copiii, colegii, reprezentanţii 

inspectoratelor şcolare etc.). 

 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Poate să apară suprasolicitare care poate conduce la stres. 

 

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 (institut) 

• Nivel de calificare: N5 
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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 
  

• Educaţie şi instruire 

• Psihologie 

• Consiliere 

• Limba română 

• Arte frumoase 

• Comunicaţie  

 

• 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. 

 

E1. Aptitudini cognitive 
 

Nivel de dezvoltare Aptitudine 
1 

(minim) 

2 

(mediu 
inferior) 

3 

(mediu) 

4 

(mediu 
superior) 

5 

(maxim) 

  1. Abilitatea generală de învăţare       X  

2. Aptitudinea verbală    X  

3. Aptitudinea numerică   X   

4. Aptitudinea spaţială   X   

5. Aptitudinea de percepţie a  formei   X   

6. Abilităţi funcţionăreşti    X  

7. Rapiditatea în reacţii   X   

8. Capacitatea decizională    X  
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E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
E2. Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

• Dexteritatea digitală 

 
E3. Aptitudini senzoriale 

• Acuitate auditivă 

• Acuitate vizuală apropiată 

• Claritate în vorbire 

 
E4. Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică (lucru în picioare pe perioade lungi) 
• 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. 

 

F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

S I A (social, investigativ, artistic) 

 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale   
• Autonomie 

• Folosirea unor abilităţi individuale 

• Munca în echipă 

• Recunoaştere 

• Supervizare, accent pe relaţii umane 

• Realizare 

• Condiţii de muncă 

 
F3. Caracteristici de personalitate 

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

sporit pentru ceea ce se află în afara propriei persoane. Să fie sociabilă, creativă, să se exprime 

cu uşurinţă. Acţiunile ei ar trebui să fie caracterizate de responsabilitate şi consecvenţă. Să aibă 

capacitatea de menţinere a echilibrului emoţional în situaţii de stres. 
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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. 
 

• Învăţător 

• Institutor 

• Profesor în învăţământul primar 
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ELECTRICIAN DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 

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 
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• Siguranţa publică şi securitate 

• 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 
 

Nivel de dezvoltare Aptitudine 

1 2 3 4 5 

  1. Abilitatea generală de învăţare   X   

2. Aptitudinea verbală  X    

3. Aptitudinea numerică   X   

4. Aptitudinea spaţială   X   

5. Aptitudinea de percepţie a  formei   X   

6. Abilităţi funcţionăreşti  X    

7. Rapiditatea în reacţii    X  

8. Capacitatea decizională   X   

 

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. 
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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 

• 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). 
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• (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 

 

www.or
ien

tat
.ro



Copyright COGNITROM 2007 1

 

FARMACIST 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii prepară şi eliberează medicamente conform 

indicaţiilor medicilor, stomatologilor sau a altor specialişti din domeniul medical. 

Cod COR: 222 401 (farmacist de specialitate) 
 

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). 

 

• Analizează reţetele medicale pentru a verifica precizia prescripţiilor şi pentru a evalua 

oportunitatea unui anumit tratament; 

• Oferă informaţii şi sugestii privind interacţiunile diverselor medicamente, efectele adverse, 

dozarea şi păstrarea în bune condiţii a medicamentelor; 

• Analizează tratamentele pe termen lung ale pacienţilor, pentru a monitoriza complianţa la 

tratament a acestora şi pentru a preveni supradozarea sau interacţiunile nocive dintre 

medicamente; 

• Comandă şi comercializează materiale farmaceutice, medicale şi medicamente, depozitându-le 

şi manipulându-le corespunzător; 

• Verifică termenul de valabilitate al medicamentelor, pentru a retrage din vânzare produsele în 

curs de expirare; 

• Păstrează inventare şi înregistrările de control al circuitului substanţelor radioactive, otrăvitoare, 

narcoticelor şi a altora de risc; 

• Oferă pacienţilor asistenţă de specialitate în tratamentul afecţiunilor cronice; 

• Oferă sugestii privind alegerea unor anumite mărci de medicamente, echipamente şi materiale 

medicale; 

• Colaborează cu alţi specialişti din domeniul medical pentru a planifica, monitoriza, analiza şi 

evalua calitatea şi eficacitatea anumitor medicamente şi tratamente, oferind informaţii despre 

modul de administrare şi caracteristicile acestora; 
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• Prepară şi/sau eliberează medicamente conform prescripţiilor medicului, calculând, cântărind, 

măsurând şi amestecând ingrediente sau supraveghează aceste operaţii; 

• Desfăşoară activităţi de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor (de exemplu 

instruirea persoanelor cu privire la utilizarea aparaturii de măsurare şi monitorizare a presiunii 

arteriale sau a glicemiei); 

• Îndrumă pacienţii spre medici de specilitate sau spre spitale, alte farmacii apropiate atunci când 

este cazul. 

 

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  

• 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 

• Poate apărea riscul de expunere la viruşi şi 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 superioare de specialitate (nivel licenţă) 

• Nivel de calificare: N6 
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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 
  

• Medicină şi stomatologie 

• Chimie  

• Biologie 

• Legislaţie şi guvernare 

• Limba română  

• Matematică 

• 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. 

 

E1. Aptitudini cognitive 
 

Nivel de dezvoltare Aptitudine 

1 

(minim) 

2 

(mediu 

inferior) 

3 

(mediu) 

4 

(mediu 

superior) 

5 

(maxim) 

  1. Abilitatea generală de învăţare       X  

2. Aptitudinea verbală    X  

3. Aptitudinea numerică   X   

4. Aptitudinea spaţială   X   

5. Aptitudinea de percepţie a  formei  X    

6. Abilităţi funcţionăreşti   X   

7. Rapiditatea în reacţii   X   

8. Capacitatea decizională    X  
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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 

• Nu este cazul  
 

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 C S (investigativ, convenţional, social) 

 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale   
• Independenţa în muncă 

• Condiţii de muncă 

• 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. 
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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. 

 

• Asistent farmacist 

• Medic medicină generală 

• Farmacist rezident 
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FUNCŢIONAR ADMINISTRATIV  
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii Oferă informaţii în limita responsabilităţii şi 

consiliază clienţii privind problemele pe care le au (în limita competenţelor lui); 

 

Cod COR:  419 001 
 

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). 

 

• Implementeze legislaţia fără a aştepta un ordin expres, sa-si exercite atribuţiile ce le revin prin funcţia 

ocupata; 

• Stabileşte şi menţine şi dezvoltă relaţii bune cu instituţiile statului şi furnizori; 

• Stabileşte şi menţine relaţii de bună colaborare cu clienţii instituţiei în care lucrează; 

• Identifica furnizorii de produse (papetărie, mobilier, consumabile) si servicii (alarma si monitorizare) si 

negociază cu aceştia condiţiile de achiziţie; 

• Actualizează baze de date cu adrese şi solicitări venite în instituţie pentru a realiza un bun 

management al comunicării; 

• Răspunde la adresele şi solicitările primite din partea clienţilor instituţiei; 

• Oferă informaţii în limita responsabilităţii şi consiliază clienţii privind problemele pe care le au (în 

limita competenţelor lui); 

• Execută activităţi de completare formulare diverse (adeverinţe, facturi, chitanţe, documente de 

înregistrare etc) 

• Centralizează şi pregăteşte listele de investiţii-dotări independente şi memoriile justificative ale 

acestora şi le transmite către superiorilor; 

• Întocmeşte sau completează rapoarte, înregistrări pentru informaţii diverse; 

• Îndosariază documentele cu care lucrează şi supervizează arhivarea lor; 

• Participă în activităţi de realizare cereri finanţare/ implementare a proiectelor. 
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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 protejat 

 
B2. Mediul socio-organizaţional 

• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi repetitive 

• Muncă cu orar fix 

• Au liberate în luarea deciziilor şi suportă consecinţa acestora 

• Munca presupune frecvente interacţiuni sociale, uneori pot să apară situaţii conflictuale 

 
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 
  

• Economie 

• Tehnice 

• Funcţionăreşti  

• Calculatoare şi electronice 

• Servicii clienţi şi personal 

• Deprinderi folosite în învăţare 

• 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 
 

Nivel de dezvoltare Aptitudine 

1 

(minim) 

2 

(mediu 

inferior) 

3 

(mediu) 

4 

(mediu 

superior) 

5 

(maxim) 

  1. Abilitatea generală de învăţare       X  

2. Aptitudinea verbală    X  

3. Aptitudinea numerică   X   

4. Aptitudinea spaţială  X    

5. Aptitudinea de percepţie a  formei  X    

6. Abilităţi funcţionăreşti     X 

7. Rapiditatea în reacţii   X   

8. Capacitatea decizională   X   

 

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 

• Claritate în vorbire 

 
E4. Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică 
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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 Î  R (convenţional, întreprinzător, realist) 

 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale   
• Independenţa în muncă 

• Condiţii de 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. Capabilă să îşi menţină judeca şi 

echilibru emoţional şi în situaţii conflictuale sau de risc. 

 

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. 
• Funcţionar economic 

• Funcţionar public 

• Secretară  
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INGINER MECANIC 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii planifică şi construiesc motoare, maşini, mecanisme, 

sisteme mecanice şi instalaţii industriale, avizează funcţionarea acestora şi supervizează instalarea, operarea, 

menţinerea, întreţinerea şi repararea lor; studiază anumite materiale, produse sau procedee tehnologice.  

Cod COR: 214 501  
 

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). 

 

• Citeşte şi interpretează schiţe, desene tehnice, scheme şi rapoarte generate de calculator; 

• Se consultă cu alţi specialişti pentru a implementa procedurile de operare, a rezolva defecţiunile 

sistemului şi pentru a oferi informaţii tehnice; 

• Verifică şi analizează propunerile de design ale clienţilor, specificaţiile tehnice, manualele şi alte 

date pentru a evalua fezabilitatea, costul şi necesităţile de întreţinere ale proiectelor sau 

aplicaţiilor; 

• Specifică componentele sistemului sau modifică produsele pentru a se asigura că  acestea sunt 

în conformitate cu planul sau schiţa tehnică şi specificaţiile referitoare la funcţionarea produsului 

respectiv; 

• Studiază, schiţează, evaluează, instalează, operează şi se ocupă de întreţinerea produselor, 

echipamentelor, proceselor şi a sistemelor  mecanice pentru ca acestea să corespundă 

cerinţelor şi principiilor inginereşti; 

• Investighează erorile şi dificultăţile care apar în funcţionarea echipamentelor pentru a 

diagnostica cauza acestora şi pentru a face recomandările necesare personalului care se ocupă 

cu întreţinerea acestor produse şi echipamente; 

• Oferă feedback inginerilor proiectanţi asupra problemelor şi nevoilor clienţilor; 

• Controlează şi verifică instalarea, modul de operare, de întreţinere şi de reparare al maşinilor şi 

echipamentelor pentru a se asigura că acestea sunt instalate şi funcţionează conform 

specificaţiilor tehnice; 
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• Conduce operaţiuni de cercetare prin care se testează şi se analizează fezabilitatea, design-ul, 

operarea şi performanţa (funcţionarea) sistemelor mecanice, componentelor şi a echipamentului 

per ansamblu; 

• Recomandă diverse modificări ale design-ului pentru a elimina defectele sistemelor sau ale 

maşinilor; 

• Creează şi testează modele de design-uri şi metode de procesare alternative pentru a evalua 

fezabilitatea, efectele mediului asupra funcţionării mecanismelor, posibile noi aplicaţii şi 

necesitatea de a face modificări; 

• Aplică principiile ingineriei mecanice în domenii emergente cum ar fi robotica, managementul 

deşeurilor şi ingineria biomedicală; 

• Dezvoltă, coordonează şi monitorizează aspectele tehnice ale producţiei, inclusiv selectarea 

metodelor de fabricaţie şi operare; 

• Supervizează personalul din subordine pentru buna desfăşurare a lucrurilor; 

• Stabileşte şi coordonează respectarea normelor de siguranţă a muncii, orarul de muncă şi 

necesarul de materiale; 

 

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 protejat 

 

B2. Mediul socio-organizaţional 
• Munca se desfăşoară în cadrul unui orar fix cu mici excepţii în funcţie de urgenţele apărute  

• Activităţile sunt în mare măsură bine structurată şi implică multă acurateţe şi precizie  

• Există o oarecare libertate de decizie şi responsabilităţile sunt asumate pentru deciziile luate  

• Consecinţele erorilor în cadrul muncii pot fi grave  

• Munca presupune interacţiuni interpersonale frecvente (colegi, furnizori, clienţi) 

 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Nu există riscuri semnificative  
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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 superioare de specialitate (nivel licenţă) 

• Nivel de calificare: N6 

 

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/in-formale. 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 
  

• Inginerie şi tehnologie  

• Mecanică 

• Design 

• Matematică 

• Producţie şi procesare 

• Calculatoare şi electronice 

• 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 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 
 

Nivel de dezvoltare Aptitudine 
1 

(minim) 

2 

(mediu 
inferior) 

3 

(mediu) 

4 

(mediu 
superior) 

5 

(maxim) 

 1. Abilitatea generală de învăţare       X  

2. Aptitudinea verbală   X   

3. Aptitudinea numerică    X  

4. Aptitudinea spaţială    X  

5. Aptitudinea de percepţie a  formei    X  

6. Abilităţi funcţionăreşti   X   

7. Rapiditatea în reacţii    X  

8. Capacitatea decizională    X  

 

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

• Controlul instrumentelor  

• Dexteritate manuală 

• Coordonarea membrelor 

Aptitudini senzoriale 

• Acuitate vizuală apropiată 

• Acuitate auditivă 

• Percepţie tridimensională 

• Discriminare cromatică 

Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică 
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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 I C (realist, investigativ, convenţional) 

 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale   
• Autonomie 

• Responsabilitate 

• Realizare personală 

• Creativitate în muncă  

• Statut social  

• Activitate 

• Autoritate, conducere 

• Compensaţii  

 
F3. Caracteristici de personalitate 

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

conştiincioasă, exigentă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor; capabilă să lucreze atât  

independent cât şi în echipă, cu un bun echilibru emoţional. 

 

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 
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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  

 

• Subinginer mecanic 

• Proiectant inginer mecanic 

• Consilier inginer mecanic 

• Expert inginer mecanic 
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ÎNVĂŢĂTOR 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii desfăşoară activităţi de instruire a elevilor din 

învăţământul primar  public sau privat, la toate obiectele de studiu prevăzute de curriculum pentru aceste 

nivel de învăţământ. 

Cod COR: 331 001 

 

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). 

 

• Identifică nevoile individuale de învăţarea ale fiecărui elev şi pregăteşte programe specifice în 

funcţie de acestea; 

• Observă şi evaluează elevii privind performanţa, comportamentul, dezvoltarea socială şi 

sănătatea mintală; 

• Se consultă cu părinţii (sau tutorii copiilor), consilierii şcolari sau cu alte persoane avizate, pentru 

a rezolva problemele elevilor; 

• Pregăteşte şi implementează programe de recuperare pentru elevii care au nevoie de ajutor; 

• Utilizează diferite metode şi strategii instrucţionale în predarea materiilor de studiu ; 

• Instruieşte şi monitorizează elevii în vederea utilizării şi păstrării echipamentelor şi materialelor 

pentru a prevenii deteriorarea acestora; 

• Stabileşte şi implementează reguli de comportament în clasă şi în şcoală, pentru a realiza un 

management adecvat al clasei; 

• Stabileşte obiective de studiu clare pentru toate tipurile de lecţii, unităţi de conţinut şi alte activităţi 

desfăşurate împreună cu elevii şi comunică aceste obiective elevilor; 

• Pregăteşte, administrează teste şi alte forme de evaluare continuă a elevilor şi discută cu aceştia 

rezultatele obţinute la teste; 

• Adaptează metodele de predare şi materialele didactice la nevoile şi interesele elevilor; 

• Planifică şi supraveghează proiecte ale clasei, excursii, vizite şi alte activităţi experimentale şi 

îndrumă elevii cum să înveţe din aceste experienţe; 
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• Pregăteşte sala şi materialele necesare pentru desfăşurarea optimă a orele de curs; 

• Utilizează computerul, mijloace audiovizuale şi alte echipamente şi materiale pentru a facilita 

procesul de învăţare; 

• Pregăteşte rapoarte la cererea conducerii şcolii pentru a informa în legătură cu comportamentul 

elevilor şi 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 şi eventualele riscuri la care aceştia se expun. 

 

B1. Mediul fizic 
• Învăţătorul îşi desfăşoară activitatea într-un mediu organizat, instituţionalizat, în şcoli publice sau 

particulare.  

• Sala de clasă are o capacitate corespunzătoare numărului de elevi şi reprezintă un spaţiu protejat 

 
B2. Mediul socio-organizaţional 

• Activitatea didactică se desfăşoară, în general, după un program fix. Activităţile extracurriculare 

(vizite la muzee, excursii de studiu, drumeţii, tabere şcolare) se desfăşoară dincolo de programul 

prestabilit. 

• Învăţătorul are responsabilitatea deciziilor pe care le ia în ceea ce priveşte metodele şi tehnicile 

de lucru la clasa pe care o coordonează, precum şi a mijloacelor pe care decide să le utilizeze 

(manuale, auxiliare didactice, mijloace audio-vizuale). 

• Munca învăţătorului este caracterizată de frecvente interacţiuni interpersonale (elevi, părinţi, 

colegi, reprezentanţi ai inspectoratelor şcolare sau ai conducerii şcolii) 

 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Poate să apară suprasolicitare care poate conduce la stres. 

 

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 de specialitate (institut) 

• Nivel de calificare: N5 
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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 
  

• Educaţie şi instruire 

• Psihologie 

• Consiliere 

• Matematică  

• Limba română 

• Arte frumoase 

• Comunicaţie  

• 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. 

 

E1. Aptitudini cognitive 
 

Nivel de dezvoltare Aptitudine 
1 

(minim) 

2 

(mediu 
inferior) 

3 

(mediu) 

4 

(mediu 
superior) 

5 

(maxim) 

  1. Abilitatea generală de învăţare        X 

2. Aptitudinea verbală    X  

3. Aptitudinea numerică    X  

4. Aptitudinea spaţială   X   

5. Aptitudinea de percepţie a  formei   X   

6. Abilităţi funcţionăreşti    X  

7. Rapiditatea în reacţii   X   

8. Capacitatea decizională    X  
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E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
E2. Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritate manuală 

• Dexteritatea digitală 

 
E3. Aptitudini senzoriale 

• Acuitate auditivă 

• Acuitate vizuală apropiată 

• Claritate în vorbire 

 
E4. Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică (lucru în picioare pe perioade lungi) 
• 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. 

 

F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

S I A (social, investigativ, artistic) 

 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale   
• Autonomie 

• Folosirea unor abilităţi individuale 

• Munca în echipă 

• Recunoaştere 

• Supervizare, accent pe relaţii umane 

• Realizare 

• Condiţii de muncă 

 
F3. Caracteristici de personalitate 

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

sporit pentru ceea ce se află în afara propriei persoane. Să fie sociabilă, creativă, să se exprime 

cu uşurinţă. Acţiunile ei ar trebui să fie caracterizate de responsabilitate şi consecvenţă. Să aibă 

capacitatea de menţinere a echilibrului emoţional în situaţii de stres. 
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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. 
 

• Educatoare  

• Institutor 

• Profesor în învăţământul primar 
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MECANIC AUTO 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 

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

activităţilor de întreţinere a acestora. 

• 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). 
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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 

• 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 
 

Nivel de dezvoltare Aptitudine 
1 

(minim) 

2 

(mediu 
inferior) 

3 

(mediu) 

4 

(mediu 
superior) 

5 

(maxim) 

  1. Abilitatea generală de învăţare   x   

2. Aptitudinea verbală   x   

3. Aptitudinea numerică   x   

4. Aptitudinea spaţială     x 

5. Aptitudinea de percepţie a  formei     x 

6. Abilităţi funcţionăreşti  x    

7. Rapiditatea în reacţii    x  

8. Capacitatea decizională     x 
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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 

 
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 
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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. 

 

• Electromecanic auto 

• Lăcătuş mecanic agregate energetice şi de transport 

• Motorist 
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MEDIC DE MEDICINĂ GENERALĂ (DE FAMILIE) 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii diagnostichează, tratează şi previne bolile şi 

alte afecţiuni care apar în mod frecvent la populaţia generală. 

 
Cod COR: 222 101 
 

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). 

 
• Diagnostichează afecţiunile pacienţilor ţinând cont de examenul clinic, de investigaţiile de 

laborator, precum şi de o eventuală consultaţie cu alţi colegi; 

• Prescrie sau administrează medicamente, tratamente şi alte tipuri de asistenţă medicală; 

• Vaccinează şi imunizează pacienţii; 

• Constată incapacitatea temporară de muncă şi eliberează certificate de concediu medical; 

• Dă sfaturi cu privire la dietă, activitate, tratament, igienă şi supraveghează pacienţii până la 

restabilirea stării lor de sănătate; 

• Monitorizează starea pacienţilor şi evoluţia lor şi re-evaluează tratamentul dacă este necesar; 

• Îndrumă activitatea de promovarea a sănătăţii şi de educaţie pentru sănătate; 

• Evaluează starea de sănătate a pacienţilor prin anamneză riguroasă şi examen clinic; 

• Colectează, înregistrează şi păstrează informaţii despre pacienţi, cum ar fi istoricul medical, 

rapoarte, fişe, rezultatele unor examinări; 

• Efectuează examene medicale în vederea angajării, precum şi examene medicale periodice; 

• Explică pacientului procedurile medicale, rezultatele analizelor şi tratamentele prescrise; 

• Coordonează activitatea asistentelor şi a altor cadre medicale care îi asistă; 

• Recomandă pacienţilor medici de specialitate dacă este necesar; 

• Cere sau efectuează, în măsura posibilităţilor de dotare, examene de laborator sau alte 

investigaţii; 
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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 medicului de medicină generală se desfăşoară în încăperi luminoase, aerisite, 

încălzite, fără curenţi de aer şi presupune utilizarea unui echipament special (mănuşi, 

mască,diverse instrumente medicale, etc.) 

 
B2. Mediul socio-organizaţional 

• Medicul de medicină generală execută de cele mai multe ori sarcini structurate. Munca presupune 

un orar fix, dar acesta poate fi modificat în funcţie de urgenţele apărute. În activitatea medicului 

de medicină generală Incidenţa situaţiilor conflictuale este crescută,  frecvenţa interacţiunilor 

interpersonale este mare iar consecinţele erorilor sunt grave. 

 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 

• Există riscul expunerii la viruşi şi contaminării şi riscul 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 superioare de specialitate 

• Nivel de calificare: N6 
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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 
  

• Medicină   

• Chimie 

• Biologie 

• Psihologie 

• Terapie şi consiliere  

• Servicii Clienţi şi Personal 

• Limba română 

 

• Deprinderi tehnice 

• Deprinderi de rezolvare de probleme 

• 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 

Nivel de dezvoltare Aptitudine 
1 

(minim) 

2 

(mediu 
inferior) 

3 

(mediu) 

4 

(mediu 
superior) 

5 

(maxim) 

  1. Abilitatea generală de învăţare        X 

2. Aptitudinea verbală    X  

3. Aptitudinea numerică   X   

4. Aptitudinea spaţială   X   

5. Aptitudinea de percepţie a  formei   X   

6. Abilităţi funcţionăreşti   X   

7. Rapiditatea în reacţii    X  

8. Capacitatea decizională     X 

 

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

• Dexteritate manuală 

• Dexteritatea degetelor 
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• Controlul instrumentelor 

• Timp de reacţie fizică 

 
E3. Aptitudini senzoriale 

• Claritate în vorbire 

• Acuitate vizuală apropiată  

• Vedere periferică 
 
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: 

I S Î (investigativ, social, întreprinzător) 
 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale   
• Folosirea abilităţilor 

• Munca în echipă 

• Condiţii de munca 

• Realizare personală 

• Varietatea sarcinilor 

• Responsabilitate  

 

F3. Caracteristici de personalitate 
• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană care are următoarele însuşiri: 

autonomia (capacitatea de a judeca lucrurile şi de a acţiona în mod independent, neinfluenţat de 

alţii) şi stabilitatea emoţională (abilitatea de a-şi menţine echilibrul emoţional în situaţii de stres 

fără a prezenta manifestări extreme şi neconcordante cu situaţia). Să fie amabil cu pacienţii. 
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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. 
 

• Medic  rezident 

• Medic de specialitate 

• Consilier medical 
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OPERATOR CALCUL ELECTRONIC ŞI REŢELE 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii asigură buna funcţionare a reţelei şi 

securitatea serverelor. Intervine pentru a modifica serviciile pe care reţeaua le oferă fiecărui utilizator şi 

asigură up-datarea permanentă a configuraţiei reţelei. Realizează inventare ale reţelei şi solicită 

necesarul de componente. 

 
Cod COR:  312201 
 
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). 

 

• Urmăreşte buna funcţionare a tuturor echipamentelor din configuraţia sistemului pe care îl 

supraveghează; 

• Verifică şi asigură întreţinerea curentă a echipamentelor (de ex. defragmentarea periodică 

a sistemului de fişiere); 

• Asigură securitatea echipamentelor şi a suporţilor de informaţie prin back-up semiautomat 

sau dvd; 

• Caută pe site-uri de securitate şi preia update-uri pentru servere şi sisteme de operare; 

• Configurează servicii în reţea, în funcţie de nevoile utilizatorilor; 

• Integrează sau modifică servicii sau funcţionalităţi noi pentru reţea; 

• Configurează topologia reţelei, în conformitate cu cerinţele pe care trebuie să le respecte; 

• Intervine în cazul în care se hotărăşte implementarea unui nou serviciu sau în cazul în 

care apar defecţiuni; 

• Oferă suport utilizatorilor în cazul în care aceştia întâmpină dificultăţi cu unele programe; 

• Organizează şi participă la achiziţiile de hard-uri şi componente; 

• Realizează rapoarte periodice privind intervenţiile realizate  şi face periodic inventarul 

reţelei; 

• Realizează descrieri ale reţelei ori de câte ori este nevoie, la solicitarea managerului; 

• Intervine cu soluţii în situaţii de criză care afectează reţeaua (de ex. defectarea conexiunii 

la internet); 

www.or
ien

tat
.ro



Copyright COGNITROM 2007 2

• Menţine legătura cu furnizorii de servicii de internet, hard, soft; 

• Respectă standardele de calitate şi normele informatice specifice. 

 

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 cu presiune de timp 

• De obicei munca se desfăşoară după un 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 superioare  

• Nivel de calificare: N5, 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 
  

• Inginerie şi tehnologie 

• Calculatoare şi electronice 

• Administraţie şi management 

• Producţie şi procesare 

 

• Deprinderi folosite în învăţare 

• Deprinderi sociale 

• 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 
 

Nivel de dezvoltare Aptitudine 

1 

(minim) 

2 

(mediu 

inferior) 

3 

(mediu) 

4 

(mediu 

superior) 

5 

(maxim) 

  1. Abilitatea generală de învăţare       X  

2. Aptitudinea verbală   X   

3. Aptitudinea numerică    X  

4. Aptitudinea spaţială    X  

5. Aptitudinea de percepţie a  formei   X   

6. Abilităţi funcţionăreşti   X   

7. Rapiditatea în reacţii    X  

8. Capacitatea decizională   X   

 

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 
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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 S R  (convenţional, social, realist) 

 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale   
• Independenţa în muncă 

• Realizare personală 

• Promovare 

• 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. 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). 

 
 (2-4) X Salariu minim pe economie  

I. Ocupaţii similare 
Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 
• Tehnician echipamente de calcul şi reţele 

• Operator în domeniul proiectării asistate pe calculator 

• Administrator sistem documentar 
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PROFESOR 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii desfăşoară activităţi de predare – învăţare în 

conformitate cu planul de învăţământ şi programa şcolară. 

 
Cod COR: 232101 

 

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). 

 

• Planifică, evaluează şi revizuieşte curricula, conţinutul lecţiei, materialele didactice şi metodele de 

instruire. 

• Selectează şi utilizează manuale, materiale didactice, echipamente / instrumente necesare lecţiei 

şi proiectelor didactice desfăşurate la clasă. 

• Stabileşte obiectivele operaţionale ale lecţiei în raport cu scopul vizat şi în funcţie de timpul de 

instruire afectat. 

• Stabileşte conţinutul activităţii de învăţare în conformitate cu programa şcolară şi cu manualele 

alese şi realizează proiectul didactic al lecţiei. 

• Determină cerinţele de pregătire ale elevilor, alege strategii didactice adecvate şi crează situaţii de 

interactive de învăţare.  

• Transmite informaţii cu caracter instructiv – educativ selectate şi adaptate la obiectivele stabilite în 

programă, precum şi la posibilităţile de învăţare şi nivelul de pregătire al elevilor. 

• Monitorizează şi evaluează progresul elevilor şi acordă calificative. 

• Organizează activităţile extracurriculare / planul de pregătire suplimentară a elevilor în raport cu 

nevoile de dezvoltare ale acestora. 

• Stabileşte potenţialul de excelenţă al elevilor şi propune teme individuale de studiu pentru elevii 

care manifestă interes faţă de materia predată. 

• Verifică însuşirea corectă de către elevi a informaţiilor transmise prin administrarea de teste orale, 

scrise sau de performanţă şi analiza rezultatelor obţinute. 

• Revizuieşte metodele şi strategiile de învăţare în raport cu progresul realizat de către elevi şi 

dezvoltă strategii alternative de învăţare. 
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• Consiliază elevii în legătură cu alternativele educaţionale şi/sau profesionale în funcţie de 

interesele, abilităţile şi opţiunile individuale.  

• Dezvoltă şi susţin activităţi în afara programei şcolare. 

• Participă la cursuri şi programe de formare care au ca obiectiv dezvoltarea personală şi a 

activităţilor instructiv - educative. 

 

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 
• Profesorul îşi desfăşoară majoritatea activităţilor în sala de clasă, cabinet, laborator, atelier şcolar, 

sală de sport etc. în funcţie de materia predată / specialitatea de bază. 

 

B2. Mediul socio-organizaţional 
• Norma didactică de predare – învăţare pentru profesorii din învăţământul preuniversitar secundar 

este de 18 ore/săptămână. Personalul didactic de predare cu o vechime în învăţământ de peste 

25 de ani şi cu gradul didactic I este de 16 ore/săptămână.  

• Profesorul are libertate de decizie în ceea ce priveşte alegerea manualelor, materialelor didactice 

şi strategiilor de învăţare utilizate la clasă. 

• Profesorul are libertate de decizie în ceea ce priveşte selectarea metodelor de evaluare relevante 

pentru materia predată şi în conformitate cu obiectivele stabilite prin programă. 

• Prin specificul activităţii sale, profesorul interacţionează în permanenţă cu elevi, părinţi şi alte cadre 

didactice.  

 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
o Există riscul apariţiei, în timp, a afecţiunilor neuropsihice datorate suprasolicitării fizice şi psihice 

şi ale aparatului fonator ca urmare a efortului vocal intens. 

 

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 de specialitate 

• Nivel de calificare:  N6 
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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 
  

o Educaţie şi instruire 

o Limba română 

o Psihologie  

o Terapie şi consiliere 

o Administraţie şi management 

o Resurse umane şi de personal 

 

• Deprinderi de rezolvare de probleme 

• 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 
 

Nivel de dezvoltare Aptitudine 

1 

(minim) 

2 

(mediu 

inferior) 

3 

(mediu) 

4 

(mediu 

superior) 

5 

(maxim) 

  1. Abilitatea generală de învăţare     x 

2. Aptitudinea verbală     x 

3. Aptitudinea numerică   x   

4. Aptitudinea spaţială   x   

5. Aptitudinea de percepţie a  formei   x   

6. Abilităţi funcţionăreşti    x  

7. Rapiditatea în reacţii     x 

8. Capacitatea decizională    x  
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E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritatea degetelor 

• Dexteritate manuală 
 
Aptitudini senzoriale 

• 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. 

 

F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

S Î  Î (social, întreprinzător, investigativ) 

 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale   

• Folosirea unor abilităţi individuale 

• Servicii în folosul celorlalţi  

• Statut social 

• Munca în echipă 

• Practici şi politici ale instituţiei  

• Recunoaştere 

 
F3. Caracteristici de personalitate 

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

manifestă o înclinaţie psihologică deosebită către lucrurile din afara propriei persoane, 

atenţie orientată către ambianţa fizică şi socială, uşurinţă în comunicare, sociabilitate. 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. 
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Prezintă abilitatea de a-şi menţine echilibrul emoţional şi în situaţii de stres fără a 

prezenta manifestări extreme şi 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). 

 
• 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 - 4) X Salariu minim pe economie  

 
I. Ocupaţii similare  

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

 

• Profesor în învăţămantul primar  

• Învăţător  
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PROGRAMATOR 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii Participă, împreună cu personalul implicat în 

testarea aplicaţiei/sistemului software şi responsabilul de proiect, la testare finală şi realizează 

modificările necesare, dacă este cazul 
 
Cod COR: 213102 

 

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). 

 

• Primeşte sarcinile de la responsabilul de proiect şi analizează exemplele şi documentaţia furnizată. 

• Participă la sesiuni de training, dacă proiectul în dezvoltare implică noi tehnologii. 

• Participă la documentarea proiectului alături de responsabilul de proiect, atunci când este cazul. 

• Participă la elaborarea scenariilor de implementare sau alegerea tehnologiilor utilizate în procesul 

de dezvoltare, alături de responsabilul de proiect, daca este necesar. 

• Interpretează diagramele UML furnizate de către responsabilul de proiect. 

• Implementează componentele software primite ca sarcină de proiect. 

• Documentează codul sursă în vederea reutilizării/modificării funcţionalităţilor componentelor. 

• Optimizează codul sursă. 

• Realizează diagramele UML, respectând criteriile de Reserve Engineering. 

• Participă la elaborarea documentaţiei tehnice aferente sistemului/aplicaţiei implementate. 

• Implementează rutinele de testare a codului sursă pe care l-a dezvoltat, alături de personalul 

implicat în testarea aplicaţiei/sistemul software. 

• Participă, împreună cu personalul implicat în testarea aplicaţiei/sistemului software şi responsabilul 

de proiect, la testare finală şi realizează modificările necesare, dacă este cazul. 

 

 

 

 

 

www.or
ien

tat
.ro



Copyright COGNITROM 2007 2

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 
• Programatorul îşi desfăşoară activitatea în birouri dotate cu echipamente şi aparatură tehnică şi de 

calcul corespunzătoare. 

 

B2. Mediul socio-organizaţional 
• Timpul de muncă este de 8 ore / zi. In funcţie de complexitatea activităţilor şi de urgenţele apărute 

programul de lucru poate fi prelungit. 

• Sarcinile specifice trebuie uneori realizate sub presiunea timpului. 

• Erorile apărute în realizarea sarcinilor pot avea consecinţe grave asupra activităţii utilizatorilor de 

sisteme de operare şi programe informatice. 

• În activitatea sa, programatorul colaborează cu specialişti din domeniul informatic şi/sau cu 

specialişti din alte domenii de activitate. 

 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Pot apare afecţiuni oftalmologice ca urmare a suprasolicitării sistemului ocular. 

• Există riscul dezvoltării unor afecţiuni ale aparatului locomotor şi apariţia tulburărilor circulatorii 

periferice datorate menţinerii îndelungate a posturii statice. 

 

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 de specialitate 

• Nivel de calificare:  N6 
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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 
  

• Calculatoare şi electronice 

• Limba romană 
• Limbi străine 

• Matematică 

• Design 

• Inginerie şi tehnologie 
 

• Deprinderi de rezolvare de probleme 

• 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 
 

Nivel de dezvoltare Aptitudine 

1 

(minim) 

2 

(mediu 

inferior) 

3 

(mediu) 

4 

(mediu 

superior) 

5 

(maxim) 

  1. Abilitatea generală de învăţare     x 

2. Aptitudinea verbală   x   

3. Aptitudinea numerică    x  

4. Aptitudinea spaţială  x    

5. Aptitudinea de percepţie a  formei  x    

6. Abilităţi funcţionăreşti   x   

7. Rapiditatea în reacţii     x 

8. Capacitatea decizională     x 
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E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
Aptitudini psihomotorii 

• Dexteritatea degetelor 

• Dexteritate manuală 

Aptitudini senzoriale 

• Acuitate vizuală apropiată 
 
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: 

I R C (investigativ, realist, convenţional) 

 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale   

• Creativitate în muncă 

• Realizare personală 

• Compensaţii 

• Promovare 

• Recunoaştere 

• Responsabilitate 

• Folosirea unor abilităţi individuale 

• Stabilitatea locului de muncă 

• Autonomie 

 
F3. Caracteristici de personalitate 

• Exercitarea ocupaţiei Programator 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. Prezintă abilitatea de a-şi 

menţine echilibrul emoţional şi în situaţii de stres fără a prezenta manifestări extreme şi 
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neconcordante cu situaţia. 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 - 6) X Salariu minim pe economie  

 
I. Ocupaţii similare  

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

 

• Analist 

• Proiectant sisteme informatice 

• Consultant în informatică 

• Inginer de sistem (software) 
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PSIHOLOG 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţie: Psihologii efectuează cercetări asupra proceselor mentale, studiază 

comportamente umane, individuale şi colective şi aplică cunoştinţele dobândite la promovarea adaptării 

fiinţelor umane pe plan profesional, social, educativ; testează şi determină caracteristicile mentale, 

aptitudinile şi interesele indivizilor; analizează influenţa eredităţii, factorilor sociali şi profesionali asupra 

mentalităţii şi comportamentului indivizilor. 

Cod COR: 244 501 
 

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). 

 
Sarcini generale: 

• Studiază procese mentale şi comportamente umane, individuale şi colective aplicând 

cunoştinţele dobândite la promovarea adaptării fiinţelor umane pe plan profesional, social, 

educativ 

• Elaborează tehnici de intervievare, scale de evaluare şi teste psihologice 

• Selectează, administrează şi interpretează teste psihologice de evaluarea a inteligenţei, 

aptitudinilor, personalităţii şi intereselor 

• Desfăşoară activităţi de cercetare pentru a îmbunătăţi metodele de lucru existente 

• Facilitează dezvoltarea şi schimbările de la nivelul individului, grupului sau organizaţiei 

• Participă la conferinţe, workshop-uri şi seminarii pentru a fi mereu informaţi despre ultimele 

dezvoltări sau progrese din domeniul psihologiei 

• Respectă etica, deontologia şi standardele profesionale 
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Sarcini specifice psiholog clinician: 

 

• Consiliază indivizii şi grupurile cu privire la stres, abuzul de substanţe, tensiuni intrafamiliale, în 

scopul modificării comportamentelor indezirabile şi/sau îmbunătăţirii vieţii personale, sociale şi 

profesionale; 

• Identifică problemele psihologice, emoţionale sau  comportamentale şi diagnostichează 

tulburările, pe baza informaţiilor obţinute din interviul clinic, testelor psihologice administrate, 

fişelor medicale ale clienţilor şi lucrările de specialitate; 

• Elaborează şi implementează planuri individualizate de tratament; 

• Evaluează eficienţa terapiei, precizia şi caracterul complet al diagnosticului, apoi ajustează 

planul de intervenţie terapeutică în funcţie de necesităţi; 

• Realizează acţiuni de promovare a sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos 

 

Sarcini specifice psiholog şcolar: 

• Evaluează nevoile, limitele şi potenţialul copiilor, utilizând observaţia, interviul, examinarea 

documentelor şcolare şi consultându-se cu părinţii şi cadrele didactice; 

• Consiliază elevii şi familiile acestora, pentru a-i ajuta în rezolvarea conflictelor şi problemelor de 

învăţare şi adaptare socială 

• Proiectează cursuri şi programe adecvate pentru elevii cu cerinţe educative speciale; 

• Promovează înţelegerea procesului de dezvoltare a copilului şi a relaţiilor dintre acest proces, 

comportament şi învăţare; 

• Oferă informaţie ocupaţională, educaţională şi de altă natură persoanelor interesate, astfel încât 

aceştia pot să-şi facă planuri educaţionale şi vocaţionale adecvate; 

• Oferă consultaţii părinţilor, educatorilor şi altor persoane interesate asupra stilurilor de învăţare, 

tehnicilor de modificare a comportamentului, managementul clasei, strategii de predare, abilităţi 

parentale 

 

Sarcini specifice psiholog industrial-organizaţional: 

• Realizează cercetări asupra mediilor de muncă, structurilor organizaţionale, sistemelor de 

comunicare, interacţiunilor de grup şi a nivelului motivaţional pentru a determina funcţionalitatea 

organizaţiei 

• Elaborează şi implementează soluţii în scopul creşterii productivităţii muncii, îmbunătăţirea 

condiţiilor de muncă şi creşterea eficienţei şi a satisfacţiei angajaţilor 

• Efectuează analiza muncii şi proiectarea fişelor de post 

• Identifică nevoile de training şi de dezvoltare a personalului din cadrul unei organizaţii; 
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• Elaborează şi implementează programe de selecţie şi plasare de personal, programe de 

instruire profesională; 

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 
• Psihologul lucrează în general în cabinete, birouri sau laboratoare, într-un mediu sigur şi controlat 

• Ocupaţia presupune lucru în poziţie şezândă perioade îndelungate. 

 

B2. Mediul socio-organizaţional 
• Munca realizată se desfăşoară în cadrul unui orar fix cu mici excepţii în funcţie de urgenţele 

apărute. În mare parte activităţile sunt nestructurate 

• Psihologul trebuie să ia multe decizii importante pentru care îşi asumă în întregime 

responsabilitatea  

• Munca presupune interacţiuni interpersonale foarte frecvente 

 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Nu există riscuri semnificative. 

 

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 de specialitate (nivel master) 

• Nivel de calificare: N7 
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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 anumita unealta. 

 
Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 
  
Psihologie 

Terapie şi consiliere 

Resurse umane şi de personal 

Servicii clienţi şi personal 

Educaţie şi instruire 

Sociologie şi antropologie 

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 
 

Nivel de dezvoltare Aptitudine 
1 

(minim) 

2 

(mediu 
inferior) 

3 

(mediu) 

4 

(mediu 
superior) 

5 

(maxim) 

 1. Abilitatea generală de învăţare        X 

2. Aptitudinea verbală    X  

3. Aptitudinea numerică   X   

4. Aptitudinea spaţială  X    

5. Aptitudinea de percepţie a  formei  X    

6. Abilităţi funcţionăreşti   X   

7. Rapiditatea în reacţii    X  

8. Capacitatea decizională    X  

 

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

• Nu este cazul 
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Aptitudini senzoriale 

• Acuitate auditivă 

• Claritate în vorbire 

 
Aptitudini fizice 

• Nu este cazul  
 

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 S E (investigativ, social, întreprinzător) 

 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale   
• Autonomie  

• Folosirea unor abilităţi individuale 

• Servicii în folosul celorlalţi 

• Creativitate în muncă 

• Responsabilitate 

• Realizare personală 

• Varietatea sarcinilor 

 
F3. Caracteristici de personalitate 

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

conştiincioasă şi amabilă, riguroasă şi serioasă în realizarea sarcinilor; o persoană cu un foarte 

bun echilibru emoţional şi cu un nivel crescut de autonomie şi 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 
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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 - 5) X Salariu minim pe economie  

 
I. Ocupaţii similare  

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

 

• Psihopedagog 

• Logoped 

• Asistent social 

• Sociolog  
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ŞOFER 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează buna funcţionare a autovehicolului, 

conducerea acestuia pe drumurile publice conform regulilor de circulaţie în vigoare, transportând 

persoane sau diverse materiale. 

 

Cod COR: Fără cod(grupa 832) 
 

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). 

 

• Conduce autovehiculul în efectuarea transportului de călători şi marfă; 

• Pregăteşte autovehiculul înainte de plecarea, verifică starea tehnică şi dotarea  cu echipamente 

speciale: trusă medicală, antiderapant, lopăţică, piese de schimb, scule şi dispozitive necesare în 

caz de nevoie pe parcursul cursei desfăşurate; 

• Execută transportul pe rutele şi traseele indicate în foaia de parcurs, eliminând întreruperi sau 

întârzieri; 

• Stabileşte graficele cursei, opriri în staţii şi la destinaţie, conform orarului stabilit; 

• Aspiră şi curăţă interiorul maşinii, spală şi lustruieşte exteriorul; 

• Întocmeşte foile de parcurs în conformitate cu activitatea efectuată în cursă 

• Predă autovehiculul la garaj împreună cu documentele necesare, imediat după încheierea cursei; 

• Întocmeşte rapoarte pentru fiecare cursă referitoare la comportamentul tehnic al autovehiculului, 

evenimentele rutiere, defecţiunile apărute, accidentele produse sau probleme ivite în procesul de 

transport marfă-persoane; 

• Aplică normele de circulaţie pe drumurile publice, normele de protecţia muncii şi intervenţie în caz 

de accidente; 

• Localizează şi analizează defecţiunea apărută, realizând repararea acesteia pe loc sau anunţând 

dispecerul serviciului reparaţii; 

• Stabileşte şi aprovizionează autovehiculul cu necesarul de piese de schimb, combustibil şi 

lubrifianţi necesari pentru realizarea cursei; 

• Execută reparaţii minime cum ar fi: curăţirea bujiilor, schimbare cauciucuri, becuri,etc. 
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• Realizează regulat activităţi de mentenanţă/rutină a autovehiculului: reglarea presiunii în roţi, 

alimentarea cu combustibil, apă,ulei, verificarea farurilor, frânelor, cauciucurilor; 

• Realizează revizia şi controlul periodic al autovehiculului privind starea tehnică; 

• Supraveghează îmbarcarea/debarcarea sau încărcarea/descărcarea autovehiculului pentru a se 

asigura de realizarea în condiţii optime a cursei; 

• Verifică conţinutul încărcăturilor de pe inventar comparativ cu documentele de transport; 

• Prezintă bonuri, facturi, chitanţe şi încasarea plăţii pentru bunuri livrate sau biletele persoanelor 

transportate; 

 

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 (curse în ţară şi străinătate) 

 

B2. Mediul socio-organizaţional 
• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi repetitive 

• 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 cu clienţii 

• Incidenţa situaţiilor conflictuale este uneori ridicată 

 

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 nivel liceal 

• Nivel de calificare: 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 anumita unealta. 

 
Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 
  

• Transport 

• Mecanice 

• Servicii clienţi şi personal 

• Limba română 

• Producţie şi procesare 

• Limbă străină 

 

• Deprinderi folosite în învăţare 

• Deprinderi sociale 
• 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 
 

Nivel de dezvoltare Aptitudine 
1 

(minim) 

2 

(mediu 
inferior) 

3 

(mediu) 

4 

(mediu 
superior) 

5 

(maxim) 

 1. Abilitatea generală de învăţare   X   

2. Aptitudinea verbală   X   

3. Aptitudinea numerică  X    

4. Aptitudinea spaţială   X   

5. Aptitudinea de percepţie a  formei   X   

6. Abilităţi funcţionăreşti  X    

7. Rapiditatea în reacţii   X   

8. Capacitatea decizională   X   

 

 

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

• Dexteritate manuală 

• Coordonarea membrelor 
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• Controlul instrumentelor 

• Rapiditatea mişcării membrelor 

• Viteză ajustării răspunsului în funcţie de stimul 

 
Aptitudini senzoriale 

• Acuitate auditivă 

• Acuitate vizuală  

• Vedere la distanţă 

• Vedere nocturnă 

• Discriminare cromatică 

• Percepţie tridimensională 

• 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 S C (realist, social, convenţional) 

 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale  
• Activitate 

• Serviciul în folosul celorlalţi 

• Stabilitatea locului de muncă 

• Relaţionare 

• Compensaţii 

 
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 şi în situaţii de stres. 
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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  

 

• Şofer de autoturisme, camioane şi camionete 

• Şofer autobuz 

• Şofer autosanitară 
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TEHNICIAN ÎNTREŢINERE, DEPANARE, 
MODERNIZARE ECHIPAMENTE DE CALCUL ŞI 

REŢELE DE CALCULATOARE 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii execută diagnosticarea şi repararea 

calculatoarelor, instalarea şi configurarea de sisteme de operare şi programe pentru calculatoare, 

servere de baze de date; realizează servicii de instalare şi depanare reţele, asamblarea calculatoarelor, 

configurare şi reparaţii imprimante, copiatoare, faxuri. 

Cod COR: 312 202 
 

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 ocupă de montarea şi întreţinerea echipamentelor şi a sistemelor de calcul pentru ca 

acestea să corespundă cerinţelor tehnice şi principiilor informatice; 

• Testează funcţionarea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare şi detectează 

eventualele erori; 

• Repară sau înlocuieşte componenta sau componentele defecte identificate şi testează sistemul 

în noua configuraţie 

• Instalează hardware, software şi echipament periferic conform specificaţiilor de design şi 

instalare şi efectuează mici reparaţii dacă au loc defecţiuni; 

• Creează şi implementează planuri de mentenanţă pentru echipamentele de calcul 

• Efectuează acţiuni de instalare, partiţionare, formatare şi curăţare hard disc de bad-uri 

• Supraveghează funcţionarea zilnică a echipamentelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare; 

• Pregăteşte echipamentul necesar utilizatorilor, asigurându-se că sistemele de operare, softul şi 

cablurile necesare sunt bine instalate; 
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• Identifică şi repară probleme ce pot apărea în funcţionarea reţelei, întreţinere conexiuni şi 

switch-uri etc. 

• Recuperează date de pe  HDD defect sau formatat 

• Ţine evidenţa problemele apărute şi a modalităţilor de rezolvare implementate 

• Realizează servicii de achiziţionare, instalare şi optimizare hardware 

 

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  

• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix 

• Activitatea implică multă acurateţe şi precizie 

• Consecinţele erorilor în cadrul muncii pot fi grave 

 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Nu există riscuri semnificative. 

 

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 de specialitate  

• Nivel de calificare: N4, N5 

 
 
 
 
 
 

www.or
ien

tat
.ro



Copyright COGNITROM 2007 3

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 
  
Calculatoare şi electronice 

Limba engleză 

Servicii clienţi şi personal 

Inginerie şi tehnologie 

Deprinderi folosite în învăţare 

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. 

 

E1. Aptitudini cognitive 
 

Nivel de dezvoltare Aptitudine 
1 

(minim) 

2 

(mediu 
inferior) 

3 

(mediu) 

4 

(mediu 
superior) 

5 

(maxim) 

  1. Abilitatea generală de învăţare      X   

2. Aptitudinea verbală   X   

3. Aptitudinea numerică   X   

4. Aptitudinea spaţială   X   

5. Aptitudinea de percepţie a  formei    X  

6. Abilităţi funcţionăreşti  X    

7. Rapiditatea în reacţii    X  

8. Capacitatea decizională   X   

 

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

• Dexteritate manuală 

• Dexteritatea degetelor 

• Controlul instrumentelor 
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Aptitudini senzoriale 

• Acuitate auditivă 

• Acuitate vizuală apropiată 

 

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 C S (realist, convenţional, social) 

 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale   
• Autonomie 

• Folosirea unor abilităţi individuale 

• Compensaţii  

• Condiţii de muncă 

• Promovare  

 
F3. Caracteristici de personalitate 

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

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

îndelungat acelaşi tip de sarcini, cu un bun echilibru emoţional şi cu un nivel crescut de 

autonomie şi 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 

 
 

www.or
ien

tat
.ro



Copyright COGNITROM 2007 5

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  

 

• Operator electronic şi reţele 

• Operator calculator electronic şi reţele 

• Inginer sistem 
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VÂNZĂTOR 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 

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 igienico-

sanitare; 

• 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. 
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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 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 
 

Nivel de dezvoltare Aptitudine 

1 

(minim) 

2 

(mediu 

inferior) 

3 

(mediu) 

4 

(mediu 

superior) 

5 

(maxim) 

  1. Abilitatea generală de învăţare      X   

2. Aptitudinea verbală    X  

3. Aptitudinea numerică    X  

4. Aptitudinea spaţială   X   

5. Aptitudinea de percepţie a  formei   X   

6. Abilităţi funcţionăreşti   X   

7. Rapiditatea în reacţii   X   

8. Capacitatea decizională   X   

 

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 
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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 

• 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). 

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

 

• Bufetier 

• Librar 
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ZIDAR ROŞAR TINCUITOR 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

 

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

cuptoare, clădiri. 

Cod COR: 712 205 
 

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 speciale 
• 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 educaţională. 

 

E1. Aptitudini cognitive 
 

Nivel de dezvoltare Aptitudine 

1 

(minim) 

2 

(mediu 

inferior) 

3 

(mediu) 

4 

(mediu 

superior) 

5 

(maxim) 

  1. Abilitatea generală de învăţare      X   

2. Aptitudinea verbală  X    

3. Aptitudinea numerică   X   

4. Aptitudinea spaţială    X  

5. Aptitudinea de percepţie a  formei    X  

6. Abilităţi funcţionăreşti  X    

7. Rapiditatea în reacţii   X   

8. Capacitatea decizională   X   

 

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  
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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 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. 

 

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. 

 

• Mozaicar – faianţar 

• Montator place interioare şi exterioare 
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