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Consilier Vocaţional 

Descriere:  

Consilierul vocaţional este specialistul care oferă servicii sociale de evaluare vocaţională, orientare 

profesională şi susţinere motivaţională în vederea dezvoltării autonomiei personale. Consilierea 

vocaţională reprezintă un proces de lungă durată, continuu, pe parcursul căruia evaluarea 

vocaţională, orientarea profesională, identificarea unui loc de muncă, angajarea, susţinerea post 

angajare constituie etape cadru în dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, de autonomie şi 

dezvoltare socio-profesională, în sensul „împlinirii vocaţiei personale”. 

Calificarea de consilier vocaţional este necesară persoanelor care sunt licenţiate în ştiinţe socio-

umane, asistenţă socială, ştiinţele educaţiei, psihologie, psihopedagogie sau drept şi/sau persoanelor 

cu studii la nivel de masterat în ştiinţele socio-umane care doresc să se specializeze în consiliere 

vocaţională.  

Competenţele specifice ocupaţiei de consilier vocaţional sunt formate şi dezvoltate prin programe 

de formare profesională continuă organizate prin structuri (centre/ departamente/ organizaţii) 

autorizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi/sau Ministerul Educaţiei Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, şi/sau Autoritatea Naţională pentru Calificări. 

Consilierul vocaţional îşi desfăşoară activitatea individual, ca persoană fizică autorizată, sau în 

cadrul instituţiilor publice sau private,  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului, Agenţiilor de Ocupare a Forţei de Muncă, etc şi a organizaţiilor neguvernamentale care 

au ca obiect de activitate integrarea socio-profesională. 

În conformitate cu cerinţele specifice ocupaţiei, consilierul vocaţional realizează următoarele 

sarcini: 

- identifică aptitudinile, interesele, competenţele beneficiarilor şi evaluează nivelul de dezvoltare 

vocaţional, prin proceduri metodologice specifice conform inventarelor aptitudinale, testelor şi 

instrumentelor specifice; 

- elaborează profilul vocaţional în baza aptitudinilor, competenţelor, intereselor, caracteristicilor 

psiho-fizice, performanţelor şi eşecurilor anterioare, rezultatelor obţinute la probele aplicate; 

- identifică ruta de dezvoltare vocaţională, ţinând cont de aptitudini, motivaţie, nivel şcolar, sfera de 

interese, obiectivele stabilite pe termen scurt, mediu şi lung ale beneficiarului, dar şi de 

caracteristicile psiho-fizice şi contextul sociocultural; 

- elaborează planul de inserţie profesională şi îl revizuieşte ori de câte ori este necesar împreună cu 

beneficiarul ţinând cont de competenţele dobândite, de capacităţile psiho-fizice, oferta şi opţiunile 

privind plasarea pe piaţa muncii şi de obiective personale ale beneficiarului pe termen scurt, mediu 

şi/sau lung;  

- sprijină beneficiarul în vederea obţinerii unui loc de muncă ţinând cont de nivelul de pregătire şi 

caracteristicile psiho-fizice ale beneficiarului;  

- colaborează cu angajatorii pentru identificarea de locuri de muncă vacante şi stabilirea condiţiilor 

generale şi specifice ale postului, utilizând canalul de transmisie adecvat (telefon, email, vizite la 

sediul firmei); 

- identifică locuri de muncă vacante ţinând cont de tipul angajatorului, cerinţele şi solicitărilor 

beneficiarilor şi mediul de lucru; 

- asigură consiliere post-angajare prin gestionarea relaţiei dintre beneficiar şi angajator în vederea 

acomodării şi adaptării beneficiarului la locul de muncă şi particularizării locului de muncă la 

posibilităţile beneficiarului, în vederea formării unei relaţii pozitive între angajator şi beneficiar şi 

evitării apariţiei unor situaţii conflictuale; 
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- intervine în gestionarea conflictelor dintre beneficiar şi angajator, beneficiar şi colegii de muncă 

sau/şi beneficiar şi familie, ţinând cont de contextul general, obiectul conflictelor, tipurile de 

probleme apărute, printr-o abordare constructivă; 

- oferă susţinere motivaţională beneficiarului, prin oferirea de alternative în vederea deciderii în 

mod autonom a traseului vocaţional.  

 

Realizarea sarcinilor de muncă presupune cunoştinţe teoretice şi practice de orientare şi consiliere, 

comunicare, noţiuni fundamentale de psihologie, asistenţă socială, legislaţia muncii, precum şi 

abilităţi sociale, de interrelaţionare, lucru în echipă, colaborare. Exercitarea acestei ocupaţii 

presupune o bună capacitate de analiză şi sinteză, exigenţă şi rigurozitate, echilibru emoţional şi o 

bună capacitate de decodificare a mesajului şi de oferire de feed back. 

Activitatea profesională a consilierului vocaţional se desfăşoară în conformitate cu reglementările 

legislative emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru aria 

ocupaţională Consilier vocaţional grupă COR 24122 

 

Ocupaţiile avute în vedere în stabilirea ariei ocupaţionale sunt: 

- Consilier vocaţional (241222) 

-  Consilier forţă de muncă şi somaj (241201) 

- Evaluator de competenţe profesionale (241219) 

- Consultant condiţii de muncă (241214) 

- Specialist sisteme de calificare (241215) 

- Specialist resurse umane (241216) 

- Inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională (241218)  
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Lista unităţilor de competenţă 

Titluri şi categorii de unităţi de competenţă 

Nivel de 

responsabilitate 

şi autonomie 

Unităţi de competenţă cheie 

Unitatea 1: Comunicare în limba oficială; 

Unitatea 2: Comunicare în limbi străine; 

Unitatea 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie; 

Unitatea 4: Competenţe informatice; 

Unitatea 5: Competenţa de a învăţa; 

 

Unitatea 6: Competenţe sociale şi civice; 

 

Unitatea 7: Competenţe antreprenoriale; 

 

Unitatea 8: Competenţa de exprimare culturală.  

  

EQF 4/ CNC 3 

EQF 3/ CNC 2 

EQF 3/ CNC 2 

EQF 4/ CNC 3 

EQF 4/ CNC 3 

EQF 4/ CNC 3 

EQF 3/ CNC 2 

 

EQF 3/ CNC 2 

Unităţi de competenţă generale 

Unitatea 1: Planificarea activităţilor ; 

Unitatea 2: Comunicarea cu beneficiarii; 

Unitatea 3: Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sǎnǎtatea 

în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

Unitatea 4: Lucru în echipă. 

 

EQF 6/ CNC 4 

EQF 6/ CNC 4 

EQF 5/ CNC 4 

EQF 6/ CNC 4 

Unităţi de competenţă specifice 

Unitatea 1: Evaluarea vocaţională; 

Unitatea 2: Orientarea profesională; 

Unitatea 3: Construirea relaţiei beneficiar-angajator; 

Unitatea 4: Consilierea post angajare. 

 

 

EQF 6/ CNC 4 

EQF 6/ CNC 4 

EQF 6/ CNC 4 

EQF 6/ CNC 4 
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Planificarea activităţilor 

(unitate de competenţă generală) 

Nivelul de responsabilitate şi autonomie 

EQF 6/ CNC 4 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate modului de 

îndeplinire a activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

1. Identifică 

activităţile zilnice 

1.1. Activităţile zilnice sunt identificate în conformitate cu 

prevederile metodologiilor şi procedurilor în vigoare. 

1.2. Activităţile zilnice sunt identificate respectând procedurile 

interne şi instrucţiunile de lucru din cadrul organizaţiei. 

1.3. Activităţile zilnice sunt identificate având în vedere respectarea 

principiilor managementului calităţii. 

1.4. Activităţile zilnice sunt identificate ţinând cont de standardele 

specifice domeniului de activitate. 

Activităţi zilnice sunt identificate cu  

responsabilitate şi operativitate. 

2. Prioritizează 

activităţile specifice  

2.1. Activităţile sunt prioritizate în conformitate cu nevoile 

beneficiarului. 

2.2. Activităţile sunt prioritizate conform obiectivelor beneficiarului. 

2.3. Activităţile sunt prioritizate ţinând cont de resursele alocate. 

2.4. Activităţile sunt prioritizate conform reglementărilor interne. 

Activităţile sunt prioritizate cu realism, interes 

profesional şi flexibilitate. 

3. Programează 

activităţile 

3.1. Activităţile sunt programate în timp în funcţie de capacităţile 

beneficiarilor. 

3.2. Activităţile sunt programate în timp conform particularităţilor  

beneficiarilor. 

3.3. Activităţile sunt programate în timp conform normelor şi 

procedurilor legale. 

3.4. Activităţile programate sunt   înscrise în graficul Gantt de 

comun acord cu beneficiarul. 

Activităţile sunt programate în timp cu realism, 

flexibilitate şi disponibilitate. 

 

Contexte: 

Consilierul vocaţional îşi desfăşoară activitatea în context instituţional: în servicii de zi sau servicii de tip rezidential şi în exteriorul instituţiei;  

la şcoală, în cabinetul de consiliere, la locul de muncă, în cadrul întreprinderilor sociale, ateliere protejate etc. 

Activitatea se desfăşoară în baza principiiilor managementului calităţii: orientarea pe client, leadership, abordarea bazată pe proces, abordarea 

sistemic managementului, îmbunătăţirea continuă, luarea deciziilor bazate pe dovezi, respectându-se etapele ciclului calităţii: planificare, 

implementare, evaluare, revizuire. 
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Gama de variabile: 

Tipuri de beneficiari: Tineri şi adulţi în căutarea unei identităţi profesionale, tineri şi adulţi cu dizabilităţi, tineri şi adulţi proveniţi din 

sistemul de protecţie socială, imigranţi, persoane eliberate din penitenciar în căutarea unui loc de muncă, şomeri, persoane casnice aflate în 

căutarea unui loc de muncă, etc. 

Nevoile beneficiarilor: un loc de muncă, un program de formare, resurse financiare, locuinţă, statut social, de socializare, de dezvoltare a 

capacităţii de comunicare,  de dezoltare a abilităţilor practice, de dezvoltare a abilităţilor sociale, emoţionale, cognitive, de dezvoltare 

armonioasă a personalităţii, de informare, de reintegrare socială,  de prevenire a marginalizării,  de inserţie profesională etc. 

Obiectivele beneficiarilor: dezvoltare personală, vocaţională şi profesională, dezvoltarea cunoştinţelor, stabilirea unei identităţi profesionale, 

dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală, cunoştinţelor, dezvoltarea deprinderilor de autonomie socială etc. 

Tipuri de resurse: birou de consiliere, mijloace de comunicare modernă (fax, telefon, internet etc.), mijloace de transport adecvate şi 

adaptate, baterii de teste, teste de îndemânare, teste de cunoştinţe etc. 

Capacităţile beneficiarilor: nivel de educaţie, dezvoltarea psiho-socială, dezvoltarea fizică, starea de sănătate, tipuri de handicap etc 

Particularităţilor  beneficiarilor: sex, vârstă, nivel de dezvoltare, grad şi tip de dizabilitate, hobby-uri, etnie, religie, cetăţenie, nivelul social-

cultural-educativ, aptitudini deosebite, istoricul personal, preferinţele personale, capacităţile psiho-motorii etc. 

Cunoştinţe: 

- noţiuni de managementul timpului; 

- aspecte legislative şi reglementări specifice ocupaţiei; 

- standarde profesionale specifice domeniului de activitate; 

- instrucţiuni şi reglementări interne instituţionale; 

- noţiuni de management al calităţii; 

- psihopedagogia persoanelor cu nevoi specifice. 
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Comunicarea cu beneficiarii 

(unitate de competenţe generală) 

Nivelul de responsabilitate şi autonomie 

EQF 6/CNC 4 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate modului de 

îndeplinire a activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

1. Identifică modul 

de comunicare 

1.1. Modul de comunicare este  identificat în funcţie de abilităţile de 

comunicare verbală şi nonverbală ale beneficiarului 

1.2. Modul de comunicare este  identificat în baza clasificarilor 

tulburarilor de limbaj. 

1.3. Modul de comunicare este  identificat având în  vedere nevoile  

de comunicare ale beneficiarului 

1.4. Modul de comunicare este  identificat în funcţie de 

caracteristicile beneficiarului. 

Modul de comunicare este identificat cu atenţie 

şi profesionalism. 

 

2. Transmite 

informaţii 

2.1. Informaţiile  sunt transmise  pe baza analizei indicatorilor 

relevanţi ai modului de comunicare al beneficiarului 

2.2. Informaţiile  sunt transmise  clar şi cu obiectivitate respectând 

standardele din domeniu. 

2.3. Informaţiile sunt transmise în conformitate cu procedurile 

instituţionale. 

2.4. Informaţiile sunt transmise ţinându-se seama de particularităţile  

beneficiarului 

Informaţiile sunt transmise cu obiectivitate şi 

realism. 

 

3. Primeşte şi oferă 

feed back 

3.1. Feed-back-ul este  oferit în funcţie de capacităţile de 

decodificare ale beneficiarului 

3.2. Feed-back-ul este  decodificat  pentru a înţelege nevoile 

beneficiarului 

3.3. Feed-back-ul este oferit şi decodificat conform cu procedurile 

instituţionale. 

Feed-back este oferit permanent, eficient, cu  

promptitudine. 

Contexte: 

Consilierul vocaţional dezvoltă o relaţie de comunicare directă cu diferite categorii de beneficiari, relaţie ce stă la baza activităţii de consiliere 

vocaţională. Esenţial devine feed-back-ul oferit şi decodificat atât verbal cât şi nonverbal în funcţie de particularităţile grupului de participanţi 

şi de specificitatea programului derulat. Această relaţie între consilier şi beneficiar se dezvoltă prin utilizarea metodelor şi tehnicilor variate de 

comunicare dobândite prin pregătirea profesională de bază sau pregătirea profesională continuă. 
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Gama de variabile: 

Modul de comunicare: verbală, non-verbală, scrisă , audio-vizuală, etc. 

Indicatori in comunicarea verbală: complexitatea lexicului, tipul de cuvinte folosite frecvent, pronunţia cuvintelor,ritmul vorbirii, etc. 

Indicatori în comunicarea non-verbală: privirea, mimica, gesturille, postura, îmbrăcămintea, etc. 

Caracteristicile beneficiarului: sex, vârstă, nivelul de dezvoltare biologică, psihologică şi socială, starea de sănătate, gradul de deficienţă, 

tipul deficienţei, tipul de dependenţă, situaţia socială şi economică, etc. 

Rezultate ale comunicării eficiente: cunoaşterea beneficiarului, relaţionarea pozitivă între conslier şi persoana consiliată, informarea 

beneficiarului, formarea de deprinderi, informarea permanentă a echipei multidisciplinare asupra evoluţiei beneficiarului,etc. 

Tipuri de limbaj: limbaj profesional, limbaj adaptat particularităţilor de dezvoltare ale persoanei consiliate. 

Tulburări de limbaj: tulburări de formă şi/sau de conţinut ale limbajului.  

Cunoştinţe: 

- strategii de comunicare; 

- tulburări ale limbajului 

- clasificarea tipurilor de comunicare; 

- teorii ale comunicării; 

- structuri metodologice de comunicare; 

- canale de comunicare; 

- ascultarea activă; 

- metode şi tehnici specifice de decodificare a mesajului. 
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Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor 

de urgenţă 

(unitate de competenţă generală) 

Nivelul de responsabilitate şi 

autonomie 

EQF 5/ CNC 4 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

1. Cunoaşte normele 

de sănătate şi 

securitate în muncă 

 

1.1. Normele referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă sunt însuşite pe baza 

informaţiilor primite în cadrul instructajelor specifice. 

1.2. Normele referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă sunt însuşite în corelaţie cu 

specificul activităţilor şi particularităţile locului în care acestea urmează să se 

desfăşoare. 

1.3. Normele referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă  sunt însuşite având în 

vedere toate aspectele relevante pentru desfăşurarea activităţilor. 

1.4. Normele referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă sunt  însuşite urmărind 

semnificaţia mijloacelor de semnalizare şi avertizare utilizate în sectorul de activitate. 

Normele referitoare la sănătatea 

şi securitatea în muncă sunt 

însuşite cu atenţie, responsa-

bilitate, exigenţă, promptitudine, 

seriozitate. 

2.  Utilizează 

echipamentul 

individual de lucru 

şi de protecţie 

 

2.1. Echipamentul individual de lucru şi de protecţie este utilizat în corelaţie cu 

specificul locului de muncă. 

2.2. Echipamentul individual de lucru şi de protecţie este utilizat conform cu riscurile 

potenţiale. 

2.3. Echipamentul individual de lucru şi de protecţie este utilizat în conformitate cu 

instrucţiunile de folosire. 

2.4 Echipament individual de lucru şi de protecţie este utilizat conform procedurii 

specifice de la locul de muncă. 

Echipamentul individual de 

lucru şi de protecţie este utilizat 

cu atenţie. 

3  Aplică prevederile 

legale referitoare la 

sănătatea şi 

securitatea în muncă 

 

3.1. Prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă sunt aplicate în 

acord cu standardele de referinţă. 

3.2. Prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă  sunt aplicate 

permanent pe întreaga derulare a activităţilor. 

3.3. Prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă sunt aplicate în 

acord cu normele şi reglementările stabilite la nivel naţional. 

3.4. Prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă sunt aplicate 

pentru asigurarea securităţii personale şi a celorlalţi participanţi la procesul de muncă. 

3.5. Prevederi legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă sunt aplicate 

conform procedurilor specifice. 

Prevederi legale referitoare la 

sănătatea şi securitatea în muncă 

sunt aplicate cu stricteţe  şi 

promptitudine. 
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4.Respectă 

prevederile legale 

referitoare la 

situaţiile de urgenţă 

4.1. Prevederi legale referitoare la situaţiile de urgenţă sunt respectate conform 

cerinţelor formulate în instructajele specifice. 

4.2. Prevederi legale referitoare la situaţiile de urgenţă sunt respectate în corelaţie cu  

specificul locurilor în care se desfăşoară activităţile. 

4.3. Prevederi legale referitoare la situaţiile de urgenţă sunt respectate conform 

procedurilor interne specifice. 

Prevederi legale referitoare la 

situaţiile de urgenţă sunt 

respectate cu stricteţe şi 

rigurozitate. 

Contexte:  
Activitatea se desfăşoară sub supravegherea şi coordonarea şefului ierarhic, în baza instructajelor privind securitatea şi sănătatea la locul de 

muncă realizate periodic. 

Gama de variabile: 

Prevederi legale: legislaţie specifică securităţii şi sănătăţii în muncă, NSSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă, regulament de ordine interioară 

(ROI), fişa postului, plan prevenire şi protecţie, proceduri interne specifice locului de muncă, tematică pentru instruiri etc. 

Instructaje specifice: instructaj introductiv la începerea activităţii, instructaje periodice, instructaje la schimbarea locului de muncă; 

-tipuri de risc: riscuri mecanice, de natură electrică, pericol de explozii,  intoxicaţii , asfixiere etc. 

Situaţii de urgenţă: incendii, cutremure, inundaţii, explozii, alunecări de pământ, etc. 

Tipuri de accidente: traumatisme mecanice, intoxicaţii, asfixie, pierderea vederii, arsuri etc. 

Persoane abilitate să intervină în caz de accident: şefi ierarhici, coordonatori SSM, responsabili situaţii de urgenţă etc. 

Defecţiuni care pot apărea la echipamentele spaţiului în care se află se desfăşoară activitatea de consiliere: telecomunicaţie, aer condiţionat, 

ventilaţie, iluminat, alarmă. 

Cunoştinţe: 

- norme generale şi specifice de sănătate şi securitate în muncă; 

-mijloace de semnalizare şi avertizare; 

-tipuri de echipamente individuale de lucru şi de protecţie şi cerinţe generale de utilizare; 

-prevederi legale privind acţiunea în situaţii de urgenţă; 

-tipuri de situaţii de urgenţă; 

-tipuri de servicii specializate şi persoane abilitate pentru intervenţia în situaţii de urgenţă şi accidente de muncă; 

-modalităţi de intervenţie în situaţii de urgenţă; 

-tipuri de accidente şi modalităţi de intervenţie; 

- proceduri de acordare a primului ajutor. 
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Lucrul în echipă 

(unitate de competenţă generală) 

 

Nivelul de responsabilitate şi autonomie 

EQF 6/CNC 4 

 

 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate modului de 

îndeplinire a activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

1.Identifică sarcinile 

care îi revin în 

echipă  

1.1. Sarcinile sunt identificate în funcţie de rolul din echipă. 

1.2. Sarcinile sunt identificate în funcţie de nevoile specifice ale 

beneficiarului. 

1.3. Sarcinile sunt identificate conform cu termenele de realizare. 

1.4. Sarcinile sunt identificate în timp util. 

Sarcinile sunt identificate cu responsabilitate şi 

promptitudine. 

2 Colaborează cu 

membrii echipei 

2.1. Colaborează cu membrii echipei în vederea  desfăşurării 

activităţilor asumate. 

2.2. Colaborează cu membrii echipei pentru promovarea activităţilor 

în grup. 

2.3. Colaborează cu membrii echipei pentru o coordonare conformă 

cu planificarea activităţilor. 

2.4. Colaborează cu membrii echipei pentru a corija eventualele 

necorelări ale activităţii proprii cu activitatea celorlalţi membrii ai 

echipei  

2.5. Colaborează cu membrii echipei pentru a  soluţiona 

neconcordanţele în timp util. 

Colaborează cu membrii echipei permanent, 

eficient, amabil şi prompt. 

3 Facilitează 

schimburile de 

informaţii 

 

3.1. Schimburile de informaţii sunt facilitate prin menţinerea unei 

legături permanente între membrii echipei. 

3.2. Schimburile de informaţii sunt facilitate prin transmiterea 

datelor într-un timp optim. 

3.3. Schimburile de informaţii sunt facilitate prin diverse tipuri şi 

canale de comunicare. 

Schimburile de informaţii sunt facilitate într-o 

formă clară, accesibilă. 
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Contexte: Consilierul vocaţional îşi desfăşoară activitatea în echipă, prin colaborarea cu ceilalţi specialişti: asistentul social, psihologul, 

consilierul şcolar, psiho pedagogul, kinetoterapeutul, logopedul, în funcţie de particularităţile psiho fizice ale beneficiarului. Nevoile specifice 

ale beneficiarului vor determina direcţiile de colaborare cu alţi specialişti, al căror aport contribuie la succesul demersului de consiliere 

voaţională.Activitatea în echipă se extinde şi asupra relaţiei consilier-familie, consilier-angajator, cu scopul dezvoltării unei relaţii armonioase 

şi a unui climat pozitiv pentru beneficiar.  

  

Gama de variabile: 

Nevoile beneficiarilor: de socializare, de dezvoltare a capacităţii de comunicare,  de dezoltare a abilităţilor practice, de dezvoltare a 

abilităţilor sociale, emoţionale, cognitive, de dezvoltare armonioasă a personalităţii, de informare, de reintegrare socială,  de prevenire a 

marginalizării,  de inserţie profesională; 

Tipuri de beneficiari: Tineri şi adulţi în căutarea unei identităţi profesionale, tineri şi adulţi cu dizabilităţi, tineri şi adulţi proveniţi din 

sistemul de protecţie socială, imigranţi, persoane eliberate din penitenciar în căutarea unui loc de muncă, şomeri, persoane casnice aflate în 

căutarea unui loc de muncă, etc 

Particularităţile beneficiarilor: sex, vârstă, nivel de dezvoltare, grad şi tip de dizabilitate, hobby-uri, etnie, religie, cetăţenie, nivelul social-

cultural-educativ, aptitudini deosebite, istoricul personal, preferinţele personale, capacităţile psiho-motorii etc.; 

Membrii echipei: persoanele consiliate, consilierul, psihologul, posibili angajatori, responsabil resurse umane, alţi specialişti etc 

Roluri în echipă: coordonator, observator, lider, facilitator, etc 

Cunoştinţe: 

- regulamente interne; 

- schema organizatorică şi raporturile ierarhice şi funcţionale; 

- terminologie de specialitate; 

- reguli şi norme interne de conduită; 

- atribuţii şi sarcini de serviciu; 

-  metode şi tehnici de comunicare; 

- strategii de constituire a echipei. 
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Evaluarea vocaţională  

(unitate de competenţă specifică) 

Nivelul de responsabilitate şi 

autonomie  EQF 6/ CNC 4 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de competenţă Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

1. Identifică 

caracteristicil

e personale 

relevante ale 

beneficiarului 

1.1. Caracteristicile personale relevante sunt identificate în funcţie de vârstă, experienţă şcolară şi 

profesională. 

1.2. Caracteristicile personale relevante sunt identificate conform inventarelor aptitudinale şi a 

instrumentelor de profil. 

1.3. Caracteristicile personale relevante sunt identificate prin proceduri metodologice specifice. 

1.4. Caracteristicile personale relevante sunt identificate respectând normele legale şi instituţionale 

în vigoare. 

Caracteristicile personale 

relevante sunt identificate cu 

obiectivitate, responsabilitate, 

nondiscriminare, exigenţă. 

2  Evaluează 

nivelul 

personal de 

dezvoltare  

2.1. Nivelul personal de dezvoltare este evaluat pe dimensiune aptitudinală, cognitivă şi 

motivaţională. 

2.2. Nivelul personal de dezvoltare este evaluat prin raportare la caracteristicile beneficiarilor 

respectând procedurile şi normele instituţionale legale în vigoare. 

2.3. Nivelul personal de dezvoltare este evaluat prin metodologii agreate. 

2.4. Nivelul personal de dezvoltare este evaluat în conformitate cu prevederile instituţionale interne. 

Nivelul personal de dezvoltare 

pe latura aptitudinală, cognitivă 

şi motivaţională este evaluat cu 

obiectivitate si responsabilitate. 

3 Elaborează 

profilul 

vocaţional 

3.1. Profilul vocaţional este elaborat în conformitate cu particularităţile beneficiarilor.. 

3.2. Profilul vocaţional este elaborat în conformitate cu experienţă profesională anterioară. 

3.3. Profilul vocaţional este elaborat conform rezultatelor obţinute la probele aplicate. 

3.4. Profilul vocaţional este elaborat conform caracteristicilor psiho fizice. 

3.5. Profilul vocaţional este  elaborat ţinând cont de contextul sociocultural. 

3.6. Profilul vocaţional este elaborat individual în funcţie de focalizarea pe problema principală. 

Profilul vocaţional este elaborat 

analitic şi sintetic. 

 

Contexte:  
Activităţile de evaluare vocaţională reprezintă prima etapă în procesul de consiliere, având ca obiectiv investigarea caracteristicilor personale ale 

beneficiarului pentru care se elaborează profilul vocaţional. Caracteristicile personale, în termeni de interese, aptitudini, competenţe, valori, motivaţii 

sunt evaluate prin teste şi instrumente specifice. 

Activităţile de evaluare vocaţională se pot organiza în cabinetul de consiliere sau în alt mediu sigur şi controlat. 

Gama de variabile: 

Tipuri de beneficiari: Tineri şi adulţi în căutarea unei identităţi profesionale, tineri şi adulţi cu dizabilităţi, tineri şi adulţi proveniţi din sistemul de 

protecţie socială, imigranţi, persoane eliberate din penitenciar în căutarea unui loc de muncă, şomeri, persoane casnice aflate în căutarea unui loc de 

muncă, etc. 
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Beneficiari indirecţi: familie, angajatori, comunitate. 

Particularităţile beneficiarilor: sex, vârstă, nivel de dezvoltare, grad şi tip de dizabilitate, hobby-uri, etnie, religie, cetăţenie, nivelul social-cultural-

educativ, aptitudini deosebite, istoricul personal, preferinţele personale, capacităţile psiho-motorii etc. 

Caracteristici personale: aptitudini, interese, valori, motivaţii, competenţe, atitudini. 

Nivel personal de dezvoltare: normal, sub limita normală, peste limita normală. 

Tipuri de aptitudini: utilizarea PC, cunoaşterea unei limbi străine, abilităţi de comunicare, lucru în echipă, desen, grafice, realizarea unor acţiuni 

minuţioase şi repetitive etc.  

Tipuri de interese: personale, profesionale, tehnice, artistice, cognitive, etc. 

Tipuri de competenţe: fundamentale, generale, specifice. 

Gama de variabile a evaluării vocaţionale: tipul de program de formare absolvit de candidat; experienţa profesională anterioară, interese şi pasiuni, 

nivelul de calificare. 

Tipuri de surse: analize ocupaţionale, standarde ocupaţionale; standarde de pregătire; calificări; curriculum; planuri de evaluare anterioare; instrumente 

de evaluare; manuale, documentaţie specifică. 

Specificaţii pentru instrumente de evaluare: formatul instrumentului; gradul de dificultate al itemilor; numărul şi tipul de itemi de evaluare utilizaţi în 

cadrul fiecărui instrument de evaluare vocaţională; ponderea relativă a instrumentelor de evaluare vocaţională specificate în plan; nivelul de performanţă 

evaluat. 

Tipuri de metode de evaluare vocaţională: teste scrise, teste orale: interviul, probe practice: observarea, simularea; portofoliu (cu elemente solicitate); 

proiect, studiu de caz etc. 

Caracteristici psiho-fizice: înălţime, greutate, forţa musculară, dependenţe, stil de viaţă, tipul de personalitate, autoreglare emoţională (controlul furiei 

şi toleranţa la frustrare) aptitudini, deprinderi, abilităţi, competenţe, atitudini etc. 

Context socio-cultural: context de viaţă urban sau rural, caracteristicile mediului de provenienţă, obiceiuri, tradiţii culturale, etnice (ocupaţiile 

tradiţionale) etc. 

Cunoştinţe: 

- noţiuni despre tehnici şi metode de evaluare pe dimensiune aptitudinală, cognitivă şi motivaţională ; 

- noţiuni de psihologia adultului; 

- noţiuni privind teoria dezvoltării  psiho fizice a individului; 

- noţiuni de psihologia vârstelor; 

- noţiuni de scorare şi interpretare a documentaţiei utilizate; 

- noţiuni privind aplicarea metodologiilor specifice domeniului de activitate; 

- tipuri şi grade de handicap;  

- tipuri de comportament; 

- caracteristici ale procesului de învăţare la adulţi. 
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Orientarea profesională 

(unitate de competenţă specifică) 

Nivelul de responsabilitate şi 

autonomie  EQF 6/ CNC 4 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de competenţă Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

1. Identifică 

ruta de 

dezvoltare 

vocaţională 

1.1. Ruta de dezvoltare vocaţională este identificată având în vedere caracteristicile personale: 

aptitudinile, interesele şi competenţele beneficiarului. 

1.2. Ruta de dezvoltare vocaţională este identificată în funcţie de caracteristicile psiho fizice ale 

beneficiarului. 

1.3. Ruta de dezvoltare vocaţională este identificată conform sferei de interese a beneficiarului. 

1.4. Ruta de dezvoltare vocaţională este identificată ţinând cont de motivaţia beneficiarului. 

1.5. Ruta de dezvoltare vocaţională este identificată luând în considerare obiectivele pe termen scurt, 

mediu şi lung. 

Ruta de dezvoltare vocaţională 

este identificată cu 

profesionalism. 

2. Elaborează 

planul de 

inserţie 

profesională 

2.1. Planul de inserţie profesională este elaborat în colaborare cu beneficiarul. 

2.2. Planul de inserţie profesională este elaborat ţinând cont de competenţele, interesele şi aptitudinile 

beneficiarului. 

2.3. Planul de inserţie profesională este elaborat în funcţie de capacităţile psiho fizice ale beneficiarului. 

2.4. Planul de inserţie profesională este elaborat conform opţiunilor privind plasarea pe piaţa muncii. 

2.5. Planul de inserţie profesională este elaborat încât să răspunda obiectivelor personale ale 

beneficiarului pe termen scurt, mediu şi/sau lung;  

2.6. Planul de inserţie profesională este elaborat în funcţie de disponibilitatea şi motivaţia 

beneficiarului. 

Planul de inserţie profesională 

este elaborat cu atenţie şi 

responsabilitate. 

3. Revizuieşte 

planul de 

inserţie 

profesională 

3.1. Planul de inserţie profesională este revizuit în funcţie de contextul socio-cultural. 

3.2. Planul de inserţie profesională este revizuit în funcţie de oferta actuală a pieţii muncii. 

3.3. Planul de inserţie profesională este revizuit în funcţie de evoluţia tehnologiei. 

3.4. Planul de inserţie profesională este revizuit în funcţie de schimbarea legislaţiei. 

3.5. Planul de inserţie profesională este revizuit în funcţie de modificarea sferei de interes a 

beneficiarului. 

3.6. Planul de inserţie profesională este revizuit în funcţie de schimbări ale caracteristicilor psiho fizice. 

3.7. Planul de inserţie profesională este revizuit ori de câte ori este nevoie. 

Planul de inserţie profesională 

este revizuit cu operativitate şi 

profesionalism. 

Contexte: 
Activitatea de orientare profesională constituie cadrul de elaborare al planului de inserţie profesională în baza identificării, împreună cu beneficiarul, a rutei 

de dezvoltare adecvate. Activitatea are un caracter continuu, ce presupune monitorizarea evoluţiei beneficiarului în vedere revizuirii planului de inserţie 
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profesională ca urmare a schimbărilor survenite în plan personal, profesional, social, motivaţional, psiho-fizic, etc. Activităţile de orientare profesională se 

pot organiza în cabinetul de consiliere, sau în alt mediu sigur şi controlat. 

Gama de variabile: 

Ruta de dezvoltare profesională: cursuri de formare (iniţiere, specializare, perfecţionare sau calificare); certificarea competenţelor dobândite anterior pe 

alte căi decât cele formale; cursuri de dezvoltare personală în funcţie de pasiuni, hobby-uri şi interese vocaţionale, alte activităţi de formare (voluntariat, 

cluburi, seminarii, conferinţe, ateliere de lucru, schimb de experienţă). 

Planul de inserţie profesională: pe termen scurt, mediu şi/sau lung. 

Tipuri de beneficiari: Tineri şi adulţi în căutarea unei identităţi profesionale, tineri şi adulţi cu dizabilităţi, tineri şi adulţi proveniţi din sistemul de 

protecţie socială, imigranţi, persoane eliberate din penitenciar în căutarea unui loc de muncă, şomeri, persoane casnice aflate în căutarea unui loc de muncă, 

etc. 

Beneficiari indirecţi: familie, angajatori, comunitate. 

Particularităţile beneficiarilor: sex, vârstă, nivel de dezvoltare, grad şi tip de dizabilitate, hobby-uri, etnie, religie, cetăţenie, nivelul social-cultural-

educativ, aptitudini deosebite, istoricul personal, preferinţele personale, capacităţile psiho-motorii etc. 

Tipuri de aptitudini: utilizarea PC, cunoaşterea unei limbi străine, abilităţi de comunicare, lucru în echipă, desen, grafice, realizarea unor acţiuni 

minuţioase şi repetitive etc.  

Tipuri de interese: personale, profesionale, tehnice, artistice, cognitive, etc. 

Tipuri de competenţe: fundamentale, generale, specifice. 

Tipuri de motivaţie: intrinsecă (energie internă de a realizare a anumitor activităţi fără recompense) şi extrinsecă (salariu, recunoaştere, respect). 

Context socio-cultural: context de viaţă urban sau rural, caracteristicile mediului de provenienţă, obiceiuri, tradiţii culturale, etnice (ocupaţiile 

tradiţionale) etc. 

Cunoştinţe: 

- cunoştinţe despre formarea profesională continuă; 

- cunoştinţe despre metodologia de certificare a competenţelor; 

- legislaţia muncii; 

- cunoştinţe despre oferta nonformală de educaţie. 

- cunoştinţe despre standardele ocupaţionale; 

- cunoştinţe despre standardele de pregătire profesională; 

- cunoştinţe despre piaţa locurilor de muncă; 

- tipuri şi grade de handicap; 

- cunoştinţe despre evoluţia pieţei muncii şi a ocupaţiilor ; 

- cunoştinţe despre legislaţia muncii; 

- cunoştinţe despre întocmirea unui CV şi a unei scrisori de motivaţie; 

- tehnici de prezentare la un interviu. 
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Construirea relaţiei beneficiar-angajator  

(unitate specifică) 

Nivelul de responsabilitate şi autonomie 

EQF 6/ CNC 4 

 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate modului de 

îndeplinire a activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

1. Sprijină 

beneficiarul pentru 

angajare 

 

1.1. Beneficiarii sunt sprijiniţi pentru obţinerea unui loc de muncă 

ţinând cont de particularităţile procesului de învăţare. 

1.2. Beneficiarii sunt sprijiniţi pentru obţinerea unui loc de muncă 

ţinând cont de caracteristicile lor psiho fizice. 

1.3. Beneficiarii sunt sprijiniţi pentru obţinerea unui loc de muncă 

ţinând cont de nivelul lor de pregătire. 

Beneficiari  sunt sprijiniţi pentru obţinerea unui 

loc de muncă cu empatie şi profesionalism. 

2. Colaborează cu 

angajatorii 

 

2.1. Colaborarea cu angajatorii se realizează prin canalul de 

transmisie adecvat. 

2.2. Colaborarea cu angajatorii se realizează pentru ocupaţiile 

vacante. 

2.3. Colaborarea cu angajatorii se realizează pentru stabilirea 

condiţiilor generale şi specifice ale postului. 

Colaborarea cu angajatorii se realizează cu 

seriozitate, atenţie şi profesionalism. 

3. Identifică locuri 

de muncă vacante  

3.1 Locurile de muncă vacante  sunt identificate având în vedere 

tipul de angajator. 

3.3. Locurile de muncă vacante  sunt identificate conform cerinţelor 

beneficiarilor. 

3.3. Locuri de muncă vacante sunt identificate în funcţie de 

solicitări. 

3.4. Locurile de muncă vacante sunt identificate în funcţie de mediul 

de lucru. 

 Locurile de muncă vacante  sunt identificate cu 

seriozitate, atenţie şi profesionalism. 

Contexte:  

Construirea relaţiei beneficiar-angajator presupune din partea consilierului vocaţional activitatea de analiză a pieţei forţei de muncă, sub 

raportul locurilor vacante şi o atitudine proactivă de contactare a angajatorilor pentru a defini lista posibilelor locuri de muncă sub raportul 
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caracteristilor mediului, al cerinţelor, al drepturilor şi obligaţiilor corelate cu nevoile şi particularităţile beneficiarilor. Această activitate se 

poate desfăşura prin: 

- stabilirea de întâlniri dintre beneficiar şi angajator 

- informarea beneficiarilor despre bursele locurilor de muncă 

- stabilirea de întâlniri dintre consilier şi angajator. 

Întâlnirile pot avea loc la biroul de consiliere, la sediul firmei/organizaţiei/instituţiei care oferă locul de muncă sau în alt mediu sigur şi 

controlat.  

Gama de variabile: 

Tipuri de beneficiari: Tineri şi adulţi în căutarea unei identităţi profesionale, tineri şi adulţi cu dizabilităţi, tineri şi adulţi proveniţi din 

sistemul de protecţie socială, imigranţi, persoane eliberate din penitenciar în căutarea unui loc de muncă, şomeri, persoane casnice aflate în 

căutarea unui loc de muncă, etc 

Nevoile beneficiarilor: de socializare, de dezvoltare a capacităţii de comunicare,  de dezoltare a abilităţilor practice, de dezvoltare a 

abilităţilor sociale, emoţionale, cognitive, de dezvoltare armonioasă a personalităţii, de informare, de reintegrare socială,  de prevenire a 

marginalizării, de inserţie profesională; 

Particularităţile beneficiarilor: sex, vârstă, nivel de dezvoltare, grad şi tip de dizabilitate, hobby-uri, etnie, religie, cetăţenie, nivelul social-

cultural-educativ, aptitudini deosebite, istoricul personal, preferinţele personale, capacităţile psiho-motorii etc.; 

Nivel de pregătire: necalificat, calificare de nivel 1, 2 sau 3, nivel de licenţă, masterat, doctorat, cursuri de formare  profesională continuă 

Canal de transmisie: telefon, email, notificări scrise, etc 

Tipuri de angajatori: persoane juridice publice sau private, organizaţii profit sau nonprofit, companii naţionale, multinaţionale sau locale, 

companii cu profil de activitate specific: construcţii, maşini-unelte, siderurgie, agricultură etc 

Caracteristicile locului de muncă: accesibilitate, ofertă, profil ocupaţional, distanţa faţă de locuinţa persoanei consiliate, condiţii specifice de 

mediu: poluare, umiditate, grad de risc ridicat, etc 

Cunoştinţe: 

- cunoştinţe despre întocmirea unui CV şi a unei scrisori de motivaţie; 

- tehnici de prezentare la un interviu; 

- cunoştinţe despre obiectivele unui interviu de angajare; 

- cunoştinţe despre tehnicile de comunicare prin canale variate; 

- cunoştinţe de legislaţie a muncii. 
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Consiliere post angajare  

(unitate de competenţă specifică) 

 

Nivelul de responsabilitate şi autonomie 

EQF 6/ CNC 4 

 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate modului de 

îndeplinire a activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

1. Gestionează 

relaţia dintre 

beneficiar şi 

angajator 

1.1. Gestionarea relaţiei dintre beneficiar şi angajator se realizează 

având în vedere aspectele neprevăzute. 

1.2. Gestionarea relaţiei dintre beneficiar şi angajator se realizează 

acordând suport şi consiliere ambelor părţi. 

1.3. Gestionarea relaţiei dintre beneficiar şi angajator se realizează 

constructiv conform nevoilor ambelor părţi. 

Gestionarea relaţiei dintre beneficiar şi 

angajator se realizează cu  promptitudine, 

profesionalism, flexibilitate 

2. Intervine în 

rezolvarea 

conflictelor 

2.1. Intervenţia pentru rezolvarea conflictelor se realizează în 

conformitate cu tipul şi natura conflictelor. 

2.2. Intervenţia pentru rezolvarea conflictelor se realizează  ţinând 

cont de obiectul conflictelor. 

2.3. Intervenţia pentru rezolvarea conflictelor se  realizează în 

funcţie de tipurile de probleme apărute. 

3.4. Intervenţia pentru rezolvarea conflictelor se realizează printr-o 

abordare constructivă. 

Colaborarea cu angajatorii se realizează cu 

seriozitate, atenţie şi profesionalism 

3. Susţine 

motivaţional 

beneficiarul 

3.1 Păstrarea locului de muncă se realizează prin susţinere 

motivaţională conform nevoilor beneficiarului. 

3.2. Păstrarea locului de muncă se realizează prin susţinere 

motivaţională ţinând cont de particularităţile psiho fizice ale 

beneficiarului. 

3.3. Păstrarea locului de muncă se realizează prin susţinere 

motivaţională în mod constant. 

3.4. Păstrarea locului de muncă se realizează prin susţinere 

Susţinerea motivaţională a beneficiarului se 

face prin cu profesionalism şi obiectivitate. 



21 

motivaţională prin oferirea alternativelor în vederea deciderii în mod 

autonom a traseului vocaţional 

Contexte: Consilierea post angajare reprezintă etapă cadru de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, de autonomie şi dezvoltare 

socio-profesională, în vederea „împlinirii vocaţiei personale”. Se realizează printr-o activitate de monitorizare a evoluţiei beneficiarului, 

intervenindu-se numai în cazul medierii unor conflicte.  

Gama de variabile: 

Tipuri de beneficiari: Tineri şi adulţi în căutarea unei identităţi profesionale, tineri şi adulţi cu dizabilităţi, tineri şi adulţi proveniţi din 

sistemul de protecţie socială, imigranţi, persoane eliberate din penitenciar în căutarea unui loc de muncă, şomeri, persoane casnice aflate în 

căutarea unui loc de muncă, etc 

Beneficiari indirecţi: familie, angajatori, comunitate. 

Particularităţile beneficiarilor: sex, vârstă, nivel de dezvoltare, grad şi tip de dizabilitate, hobby-uri, etnie, religie, cetăţenie, nivelul social-

cultural-educativ, aptitudini deosebite, istoricul personal, preferinţele personale, capacităţile psiho-motorii etc.; 

Nevoile beneficiarilor: de socializare, de dezvoltare a capacităţii de comunicare,  de dezoltare a abilităţilor practice, de dezvoltare a 

abilităţilor sociale, emoţionale, cognitive, de dezvoltare armonioasă a personalităţii, de informare, de reintegrare socială,  de prevenire a 

marginalizării,  de inserţie profesională. 

Tipuri de conflicte la locul de muncă:  nerespectarea contractului de muncă, conflicte interpersonale în echipă sau cu superiorul ierarhic, etc 

Tipuri de angajatori: persoane juridice publice sau private, organizaţii profit sau nonprofit, companii naţionale, multinaţionale sau locale, 

companii cu profil de activitate specific: construcţii, maşini-unelte, siderurgie, agricultură, etc. 

 

Cunoştinţe: 

- cunoştinţe şi tehnici de consiliere; 

- cunoştinţe despre metodologia consilierii; 

- cunoştinţe despre rezolvarea problemelor; 

- tehnici de rezolvare a conflictelor; 

- tehnici de mediere; 

- cunoştinţe despre psihologia adulţilor; 

- tehnici de motivare; 

- metode de identificare a problemelor persoanelor consiliate; 

- cunoştinte de comunicare interpersonală; 

- tehnici de ascultare activă. 
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Titlul calificării profesionale: 

 Consilier vocaţional 

Descriere  

Consilierul vocaţional este specialistul care oferă servicii sociale de evaluare vocaţională, 

orientare profesională şi susţinere motivaţională pentru adaptarea la locul de muncă, în 

vederea dezvoltării autonomiei personale. Consilierea vocaţională reprezintă un proces de 

lungă durată, continuu, pe parcursul căruia evaluarea vocaţională, orientarea profesională, 

identificarea unui loc de muncă, angajarea, susţinerea post angajare constituie etape cadru în 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, de autonomie şi dezvoltare socio-

profesională, în sensul „împlinirii vocaţiei personale”. 

În conformitate cu cerinţele specifice ocupaţiei, consilierul vocaţional realizează următoarele 

sarcini: 

- identifică aptitudinile, interesele, competenţele beneficiarilor şi evaluează nivelul de 

dezvoltare vocaţional, prin proceduri metodologice specifice conform inventarelor 

aptitudinale, testelor şi instrumentelor specifice; 

- elaborează profilul vocaţional în baza aptitudinilor, competenţelor, intereselor, 

caracteristicilor psiho-fizice, performanţelor şi eşecurilor anterioare, rezultatelor obţinute la 

probele aplicate; 

- identifică ruta de dezvoltare vocaţională, ţinând cont de aptitudini, motivaţie, nivel şcolar, 

sfera de interese, obiectivele stabilite pe termen scurt, mediu şi lung ale beneficiarului, dar şi 

de caracteristicile psiho-fizice şi contextul sociocultural; 

- elaborează planul de inserţie profesională şi îl revizuieşte ori de câte ori este necesar 

împreună cu beneficiarul ţinând cont de competenţele dobândite, de capacităţile psiho-fizice, 

oferta şi opţiunile privind plasarea pe piaţa muncii şi de obiective personale ale beneficiarului 

pe termen scurt, mediu şi/sau lung;  

- sprijină beneficiarul în vederea obţinerii unui loc de muncă ţinând cont de nivelul de 

pregătire şi caracteristicile psiho-fizice ale beneficiarului;  

- colaborează cu angajatorii pentru identificarea de locuri de muncă vacante şi stabilirea 

condiţiilor generale şi specifice ale postului, utilizând canalul de transmisie adecvat (telefon, 

email, vizite la sediul firmei); 

- identifică locuri de muncă vacante ţinând cont de tipul angajatorului, cerinţele şi solicitărilor 

beneficiarilor şi mediul de lucru; 

- asigură consiliere post-angajare prin gestionarea relaţiei dintre beneficiar şi angajator în 

vederea acomodării şi adaptării beneficiarului la locul de muncă şi particularizării locului de 

muncă la posibilităţile beneficiarului, în vederea formării unei relaţii pozitive între angajator 

şi beneficiar şi evitării apariţiei unor situaţii conflictuale; 

- intervine în gestionarea conflictelor dintre beneficiar şi angajator, beneficiar şi colegii de 

muncă sau/şi beneficiar şi familie, ţinând cont de contextul general, obiectul conflictelor, 

tipurile de probleme apărute, printr-o abordare constructivă; 

- oferă susţinere motivaţională beneficiarului, prin oferirea de alternative în vederea deciderii 

în mod autonom a traseului vocaţional.  

 

 

Motivaţie  

Calificarea de consilier vocaţional este necesară persoanelor care sunt licenţiate în ştiinţe 

socio-umane, asistenţă socială, ştiinţele educaţiei, psihologie, psihopedagogie sau drept şi/sau 
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persoanelor cu studii la nivel de masterat în ştiinţele socio-umane care doresc să se 

specializeze în consiliere vocaţională.  

Serviciile de consiliere vocaţională se adresează unui grup variat de persoane: tineri şi adulţi 

în căutarea unei identităţi profesionale, tineri şi adulţi cu dizabilităţi, tineri şi adulţi proveniţi 

din sistemul de protecţie socială, imigranţi, persoane eliberate din penitenciar în căutarea unui 

loc de muncă, şomeri, persoane casnice aflate în căutarea unui loc de muncă, etc, 

răspunzându-se la nivel profesionist la nevoile lor specifice ce pot viza dezvoltarea personală, 

vocaţională şi profesională, dezvoltarea cunoştinţelor, stabilirea unei identităţi profesionale, 

dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală, cunoştinţelor, dezvoltarea deprinderilor de 

autonomie socială. 

 

 Competenţele specifice ocupaţiei de consilier vocaţional sunt formate şi dezvoltate prin 

programe de formare profesională continuă organizate prin structuri (centre/ departamente/ 

organizaţii) autorizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi/sau Ministerul 

Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului, şi/sau Autoritatea Naţională pentru Calificări. 

Activitatea profesională a consilierului vocaţional se desfăşoară în conformitate cu 

reglementările legislative emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Condiţii de acces 

Studii superioare. Persoane licenţiate în ştiinţe socio-umane, asistenţă socială, ştiinţele 

educaţiei, psihologie, psihopedagogie sau drept şi/sau persoane cu studii la nivel de masterat 

în ştiinţele socio-umane care doresc să se specializeze în consiliere vocaţională. 

 

Nivelul de studii minim necesar 

Studii superioare. Nivel de licenţă 

 

Rute de progres  

Programe de formare profesională continuă în consiliere şi orientare. 

 

Cerinţe legislative specifice 

Nu se aplica. 
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Titlul calificării profesionale: consilier vocaţional 

Cod RNC:  

Nivel: EQF 6/CNC 4 

 

Lista competenţelor profesionale 

 

Cod Denumirea competenţei profesionale Nivel Credite 

 
C1. Comunicare în limba oficială; 

EQF 4/ CNC 3  

 
C2. Comunicare în limbi străine; 

EQF 3/ CNC 2  

 
C3. Competenţe de bază în matematică, ştiinţă 

şi tehnologie; 

EQF 3/ CNC 2 

 

 

 
C4. Competenţe informatice; 

EQF 4/ CNC 3 

 

 

 
C5. Competenţa de a învăţa; 

EQF 4/ CNC 3  

 
C6. Competenţe sociale şi civice; 

EQF 4/ CNC 3  

 
C7.Competenţe antreprenoriale; 

EQF 3/ CNC 2  

 C8. Competenţa de exprimare culturală; EQF 3/ CNC 2  

 G1. Planificarea activităţilor ; EQF 6/ CNC 4  

 G2. Comunicarea cu beneficiarii; EQF 6/ CNC 4  

 G3. Aplicarea prevederilor legale referitoare la 

securitatea şi sǎnǎtatea în muncǎ şi în domeniul 

situaţiilor de urgenţă; 

EQF 5/ CNC 4 

 

 

 
G4. Lucru în echipă; 

EQF 6/ CNC 4  

 
S1. Evaluarea vocaţională; 

EQF 6/ CNC 4  

 S2. Orientarea profesională; EQF 6/ CNC 4  

 S3. Construirea relaţiei beneficiar-angajator; EQF 6/ CNC 4  

 S4. Consilierea post angajare. EQF 6/ CNC 4  

*Notă! Pentru a grupa pe categorii competenţele profesionale preluate din unităţile de competenţe din standardul 

ocupaţional pe categorii, acestea se vor trece în Lista competenţelor profesionale astfel: 

*
1
C n.: competenţele profesionale preluate din unităţile de competenţe cheie din standardul ocupaţional 

*
2
G n.:competenţele profesionale preluate din unităţile de competenţe generale din standardul ocupaţional. 

*
3
S n.: competenţele profesionale preluate din unităţile de competenţe specifice din standardul ocupaţional. 
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Competenţa profesională: Planificarea activităţilor 

Cod:  

Nivel: EQF 6/ CNC 4 

Credite:  
 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.  Identifică activităţile zilnice cu  responsabilitate şi 

operativitate în conformitate cu prevederile 

metodologiilor şi procedurilor în vigoare, 

respectând procedurile interne şi instrucţiunile de 

lucru din cadrul organizaţiei, având în vedere 

principiile managementului calităţii şi standardele 

specifice domeniului de activitate. 

2.  Prioritizează activităţile ce urmează a fi derulate cu 

realism, interes profesional şi flexibilitate în 

conformitate cu nevoile, obiectivele beneficiarului, 

ţinând cont de resursele alocate şi conform 

reglementărilor interne. 

3. Programează în timp activităţile cu realism, 

flexibilitate şi disponibilitate în funcţie de 

capacităţile şi  particularităţile beneficiarilor, 

conform normelor şi procedurilor legale, având 

acordul beneficiarului. 

- noţiuni de managementul timpului; 

- aspecte legislative şi reglementări 

specifice ocupaţiei; 

- standarde profesionale specifice 

domeniului de activitate; 

- instrucţiuni şi reglementări interne 

instituţionale; 

- noţiuni de management al calităţii; 

- psihopedagogia persoanelor cu nevoi 

specifice. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 proiect. 
 

*Notă! 

 *În toate situaţiile în care intervin enumerări, acestea se scriu cu liniuţă, cu literă mică de  la capăt; punct şi 

virgulă între enumerări, iar la finalul enumerărilor se pune punct. 

*Textul se scrie cu stilul Times New Roman,  Normal, dimensiunea 12, cu spaţiere de 1 şi cu caractere 

româneşti. Rubricile formatului de Calificare profesională prezentate mai sus (copertă + tabel ) se scriu cu stilul 

Times New Roman,  Bold, dimensiunea 12, cu spaţiere de  1 şi cu caractere româneşti. 

*Tot  textul Calificării profesionale se scrie fără spaţiere între paragrafe. 
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Competenţa profesională: Comunicarea cu beneficiarii 

Cod:  

Nivel: EQF 6/ CNC 4 

Credite:  
 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică modul de comunicare cu atenţie şi 

profesionalism,  în baza clasificarilor tulburarilor 

de limbaj, în funcţie de abilităţile de comunicare 

verbală şi nonverbală ale beneficiarului, de 

nevoile  de comunicare şi de caracteristicile 

acestuia. 

2. Transmite informaţii cu obiectivitate şi realism pe 

baza analizei indicatorilor relevanţi ai modului de 

comunicare al beneficiarului, ţinând seama de 

particularităţile sale,  respectând standardele din 

domeniu şi  în conformitate cu procedurile 

instituţionale. 

3. Primeşte şi oferă feed back permanent, eficient, 

cu  promptitudine,  conform procedurilor 

instituţionale şi în funcţie de capacităţile de 

decodificare ale beneficiarului în vederea 

înţelegerii nevoilor acestuia. 

 

 

 

- strategii de comunicare; 

- clasificarea tipurilor de comunicare; 

- teorii ale comunicării; 

- structuri metodologice de 

comunicare; 

- canale de comunicare; 

- ascultarea activă; 

metode şi tehnici specifice de 

decodificare a mesajului. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi 

sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

 

Cod:  

Nivel: EQF 5/ CNC 4 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte normele de sănătate şi securitate în 

muncă cu atenţie, responsabilitate, exigenţă,  

promptitudine, seriozitate, pe baza informaţiilor 

primite în cadrul instructajelor specifice, în 

corelaţie cu specificul activităţilor şi 

particularităţile locului în care acestea urmează să 

se desfăşoare, având în vedere toate aspectele 

relevante pentru desfăşurarea activităţilor şi 

urmărind semnificaţia mijloacelor de semnalizare 

şi avertizare utilizate în sectorul de activitate. 

2. Utilizează echipamentul individual de lucru şi de 

protecţie cu atenţie, în corelaţie cu specificul 

locului de muncă, conform cu riscurile potenţiale, 

în conformitate cu instrucţiunile de folosire şi 

conform procedurii specifice de la locul de 

muncă. 

3. Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea 

şi securitatea în muncă cu stricteţe  şi 

promptitudine,  permanent pe întreaga derulare a 

activităţilor,  în acord cu standardele de referinţă, 

cu normele şi reglementările stabilite la nivel 

naţional, conform procedurilor specifice, pentru 

asigurarea securităţii personale şi a celorlalţi 

participanţi la procesul de muncă. 

4. Respectă prevederile legale referitoare la situaţiile 

de urgenţă cu stricteţe şi rigurozitate, în baza 

cerinţelor formulate în instructajele specifice, 

conform procedurilor interne şi în corelaţie cu  

specificul locurilor în care se desfăşoară 

activităţile. 

- norme generale şi specifice de 

sănătate şi securitate în muncă; 

-mijloace de semnalizare şi avertizare; 

-tipuri de echipamente individuale de 

lucru şi de protecţie şi cerinţe generale 

de utilizare; 

-prevederi legale privind acţiunea în 

situaţii de urgenţă; 

-tipuri de situaţii de urgenţă; 

-tipuri de servicii specializate şi 

persoane abilitate pentru intervenţia în 

situaţii de urgenţă şi accidente de 

muncă; 

-modalităţi de intervenţie în situaţii de 

urgenţă; 

-tipuri de accidente şi modalităţi de 

intervenţie; 

- proceduri de acordare a primului 

ajutor. 

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Lucrul în echipă 

 

Cod:  

Nivel: EQF 6/ CNC 4 

Credite:  
 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică sarcinile care îi revin în echipă cu 

responsabilitate şi promptitudine, în timp util, 

conform cu termenele de realizare, în funcţie de 

rolul din echipă şi în baza nevoilor specifice ale 

beneficiarului. 

2. Colaborează cu membrii echipei eficient, amabil şi 

prompt în vederea  desfăşurării activităţilor 

asumate, pentru promovarea activităţilor în grup, 

coordonarea conformă cu planificarea activităţilor, 

corijarea eventualele necorelări ale activităţii 

proprii cu activitatea celorlalţi membrii ai echipei 

şi pentru a  soluţiona neconcordanţele în timp util. 

3. Facilitează schimburile de informaţii într-o formă 

clară, accesibilă, prin menţinerea unei legături 

permanente între membrii echipei, prin 

transmiterea datelor într-un timp optim, utilizându-

se diverse tipuri şi canale de comunicare. 

 

 

- regulamente interne; 

- schema organizatorică şi raporturile 

ierarhice şi funcţionale; 

- terminologie de specialitate; 

- reguli şi norme interne de conduită; 

- atribuţii şi sarcini de serviciu; 

-  metode şi tehnici de comunicare; 

- strategii de constituire a echipei. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Evaluarea vocaţională  

 

Cod:  
Nivel: EQF 6/ CNC 4 

Credite:  
 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

 

1. Identifică caracteristicile personale relevante ale 

beneficiarului cu obiectivitate, responsabilitate, 

nondiscriminare, exigenţă, în funcţie de vârstă, 

experienţă şcolară şi profesională ale 

beneficiarului, conform inventarelor aptitudinale şi 

a instrumentelor de profil, prin proceduri 

metodologice specifice şi  respectând normele 

legale şi instituţionale în vigoare. 

2.   Evaluează nivelul de dezvoltare personal pe latura 

aptitudinală, cognitivă şi motivaţională cu 

obiectivitate si responsabilitate, prin raportare la 

caracteristicile beneficiarilor, utilizând metodologii 

agreate, respectând procedurile şi normele 

instituţionale legale în vigoare şi prevederile 

interne instituţionale. 

3.  Elaborează profilul vocaţional analitic şi sintetic, în 

mod individual în funcţie de focalizarea pe 

problema principală, în baza caracteristicilor psiho 

fizice ale beneficiarilor, având în vedere 

performanţele şi capacitatea de discernământ, 

succesele şi eşecurile anterioare ale acestuia,  

conform rezultatelor obţinute la probele aplicate şi 

ţinând cont de contextul sociocultural. 

  

- noţiuni despre tehnici şi metode de 

evaluare pe dimensiune 

aptitudinală, cognitivă şi 

motivaţională ; 

- noţiuni de psihologia adultului; 

- noţiuni privind teoria dezvoltării  

psiho fizice a individului; 

- noţiuni de psihologia vârstelor; 

- noţiuni de scorare şi interpretare a 

documentaţiei utilizate; 

- noţiuni privind aplicarea 

metodologiilor specifice domeniului 

de activitate; 

- tipuri şi grade de handicap;  

- noţiuni de psihologia dezvoltării; 

- tipuri de comportament; 

caracteristici ale procesului de învăţare 

la adulţi. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 Portofoliu: 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Orientarea profesională 

 

Cod:  
Nivel: EQF 6/ CNC 4 

Credite:  
 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică ruta de dezvoltare vocaţională cu 

profesionalism, având în vedere caracteristicile 

personale: aptitudinile, interesele şi competenţele, 

caracteristicile psiho fizice,  sfera de interese, 

motivaţia beneficiarului, luând în considerare 

obiectivele acestuia pe termen scurt, mediu şi 

lung. 

2. Elaborează planul de inserţie profesională cu 

atenţie şi responsabilitate, în colaborare cu 

beneficiarul, ţinând cont de competenţele, 

interesele şi aptitudinile, capacităţile psiho fizice, 

disponibilitatea şi motivaţia acestuia astfel încât 

să răspunda obiectivelor sale pe termen scurt, 

mediu şi/sau lung şi să fie conform opţiunilor 

privind plasarea pe piaţa muncii. 

3. Revizuieşte planul de inserţie profesională cu 

operativitate şi profesionalism, de câte ori este 

nevoie, în funcţie de contextul socio-cultural, 

oferta actuală a pieţii muncii, evoluţia tehnologiei, 

schimbarea legislaţiei, modificarea sferei de 

interes a beneficiarului şi de schimbări ale 

caracteristicilor psiho fizice ale acestuia. 

 

 

- cunoştinţe despre formarea 

profesională continuă; 

- cunoştinţe despre metodologia de 

certificare a competenţelor; 

- legislaţia muncii; 

- cunoştinţe despre oferta nonformală 

de educaţie. 

- cunoştinţe despre standardele 

ocupaţionale; 

- cunoştinţe despre standardele de 

pregătire profesională; 

- cunoştinţe despre piaţa locurilor de 

muncă; 

- tipuri şi grade de handicap; 

- cunoştinţe despre evoluţia pieţei 

muncii şi a ocupaţiilor ; 

- cunoştinţe despre legislaţia muncii; 

- cunoştinţe despre întocmirea unui 

CV şi a unei scrisori de motivaţie; 

- tehnici de prezentare la un interviu. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

întrebări orale. 

 Portofoliu, proiect. 
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Competenţa profesională: Construirea relaţiei beneficiar-angajator  

 

Cod:  
Nivel: EQF 6/ CNC 4 

Credite:  
 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

 

1. Sprijină beneficiarul în vederea obţinerii unui loc 

de muncă cu empatie şi profesionalism, ţinând 

cont de particularităţile procesului de învăţare, de  

caracteristicile psiho fizice şi de nivelul de 

pregătire al beneficiarului. 

2. Colaborează cu angajatorii cu seriozitate, atenţie 

şi profesionalism, prin canalul de transmisie 

adecvat, pentru ocupaţiile vacante şi pentru 

stabilirea condiţiilor generale şi specifice ale 

postului. 

3. Identifică locuri de muncă vacante cu seriozitate, 

atenţie şi profesionalism, având în vedere tipul de 

angajator, cerinţelor beneficiarilor, solicitările 

existente şi mediul de lucru. 

 

- cunoştinţe despre întocmirea unui 

CV şi a unei scrisori de motivaţie; 

- tehnici de prezentare la un interviu; 

- cunoştinţe despre obiectivele unui 

interviu de angajare; 

-cunoştinţe despre tehnicile de 

comunicare prin canale variate; 

- cunoştinţe de legislaţie a muncii. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Consiliere post angajare  

 

Cod:  
Nivel: EQF 6/ CNC 4 

Credite:  
 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

 

1. Gestionează relaţia dintre beneficiar şi angajator 

cu  promptitudine, profesionalism, flexibilitate, 

având în vedere aspectele neprevăzute, acordând 

suport şi consiliere ambelor părţi în mod 

constructiv. 

2. Intervine în rezolvarea conflictelor cu seriozitate, 

atenţie şi profesionalism, luând în considerare 

contextul general, obiectul conflictelor, tipurile de 

probleme apărute, abordând o atitudine 

constructivă. 

3. Susţine motivaţional beneficiarul pentru păstrarea 

locului de muncă cu profesionalism şi 

obiectivitate, în mod constant, conform nevoilor 

beneficiarului, ţinând cont de particularităţile 

psiho fizice ale acestuia, prin oferirea 

alternativelor în vederea deciderii în mod 

autonom a traseului vocaţional. 

- cunoştinţe şi tehnici de consiliere; 

- cunoştinţe despre metodologia 

consilierii; 

- cunoştinţe despre rezolvarea 

problemelor; 

- tehnici de rezolvare a conflictelor; 

- tehnici de mediere; 

- cunoştinţe despre psihologia 

adulţilor; 

- caracteristicile motivaţiei la adulţi; 

- tehnici de motivare; 

- metode de identificare a 

problemelor persoanelor consiliate; 

- cunoştinte de comunicare 

interpersonală; 

- cunoştinte de ascultare 

activă. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

rapoarte de calitate asupra procesului realizat 

de către candidaţi din partea colaboratorilor/ 

superiori ierarhici / forul tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 proiect. 
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Titlul calificării profesionale: 

 Referent vocaţional 

Descriere  

Referentul vocaţional este specialistul care oferă servicii sociale pentru sprijinirea 

beneficiarului în vederea obţinerii unui loc de muncă şi îl susţine motivaţional pentru 

adaptarea la locul de muncă, în vederea dezvoltării autonomiei personale.  

În conformitate cu cerinţele specifice ocupaţiei, refentul vocaţional realizează următoarele 

sarcini: 

- sprijină beneficiarul în vederea obţinerii unui loc de muncă ţinând cont de nivelul de 

pregătire şi caracteristicile psiho-fizice ale beneficiarului;  

- colaborează cu angajatorii pentru identificarea de locuri de muncă vacante şi stabilirea 

condiţiilor generale şi specifice ale postului, utilizând canalul de transmisie adecvat (telefon, 

email, vizite la sediul firmei); 

- identifică locuri de muncă vacante ţinând cont de tipul angajatorului, cerinţele şi solicitărilor 

beneficiarilor şi mediul de lucru; 

- gestionează relaţia dintre beneficiar şi angajator în vederea acomodării şi adaptării 

beneficiarului la locul de muncă şi particularizării locului de muncă la posibilităţile 

beneficiarului, în vederea formării unei relaţii pozitive între angajator şi beneficiar şi evitării 

apariţiei unor situaţii conflictuale; 

- intervine în gestionarea conflictelor dintre beneficiar şi angajator, beneficiar şi colegii de 

muncă sau/şi beneficiar şi familie, ţinând cont de contextul general, obiectul conflictelor, 

tipurile de probleme apărute, printr-o abordare constructivă; 

- oferă susţinere motivaţională beneficiarului, în vederea păstrării locului de muncă şi 

dezvoltarea autonomiei personale. 
 

Motivaţie  

Calificarea de referent vocaţional este necesară persoanelor care au studii medii şi doresc să 

se iniţieze în domeniul serviciilor sociale, pe dimensiunea vocaţională. 

Activitatea referentului vocaţional se adresează unui grup variat de persoane: tineri şi adulţi 

în căutarea unei identităţi profesionale, tineri şi adulţi cu dizabilităţi, tineri şi adulţi proveniţi 

din sistemul de protecţie socială, imigranţi, persoane eliberate din penitenciar în căutarea unui 

loc de muncă, şomeri, persoane casnice aflate în căutarea unui loc de muncă, etc, 

răspunzându-se la nivel profesionist la nevoile lor specifice ce pot viza dezvoltarea personală, 

vocaţională şi profesională, dezvoltarea cunoştinţelor, stabilirea unei identităţi profesionale, 

dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală, cunoştinţelor, dezvoltarea deprinderilor de 

autonomie socială. 
 

 Competenţele specifice ocupaţiei de consilier vocaţional sunt formate şi dezvoltate prin 

programe de formare profesională continuă organizate prin structuri (centre/ departamente/ 

organizaţii) autorizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi/sau Ministerul 

Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului, şi/sau Autoritatea Naţională pentru Calificări. 

Activitatea profesională a refentului vocaţional se desfăşoară în conformitate cu 

reglementările legislative emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Condiţii de acces 

Studii medii 
 

Nivelul de studii minim necesar 

Studii medii 
 

Rute de progres  

Programe de formare profesională continuă în consiliere şi orientare. 
 

Cerinţe legislative specifice 

Nu se aplica. 
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Titlul calificării profesionale: Referent vocaţional 

Cod RNC:  

Nivel: EQF 4/CNC 3 

 

Lista competenţelor profesionale 

 

Cod Denumirea competenţei profesionale Nivel Credite 

 
C1. Comunicare în limba oficială; 

EQF 4/ CNC 3  

 
C2. Comunicare în limbi străine; 

EQF 3/ CNC 2  

 
C3. Competenţe de bază în matematică, ştiinţă 

şi tehnologie; 

EQF 3/ CNC 2 

 

 

 
C4. Competenţe informatice; 

EQF 4/ CNC 3 

 

 

 
C5. Competenţa de a învăţa; 

EQF 4/ CNC 3  

 
C6. Competenţe sociale şi civice; 

EQF 4/ CNC 3  

 
C7.Competenţe antreprenoriale; 

EQF 3/ CNC 2  

 C8. Competenţa de exprimare culturală; EQF 3/ CNC 2  

 G1. Planificarea activităţilor ; EQF 4/ CNC 3  

 G2. Comunicarea cu beneficiarii; EQF 4/ CNC 3  

 G3. Aplicarea prevederilor legale referitoare la 

securitatea şi sǎnǎtatea în muncǎ şi în domeniul 

situaţiilor de urgenţă; 

EQF 3/ CNC 2 

 

 

 
G4. Lucru în echipă; 

EQF 4/ CNC 3  

 S3. Construirea relaţiei beneficiar-angajator; EQF 4/ CNC 3  

 S4. Consilierea post angajare. EQF 4/ CNC 3  

*Notă! Pentru a grupa pe categorii competenţele profesionale preluate din unităţile de competenţe din standardul 

ocupaţional pe categorii, acestea se vor trece în Lista competenţelor profesionale astfel: 

*
1
C n.: competenţele profesionale preluate din unităţile de competenţe cheie din standardul ocupaţional 

*
2
G n.:competenţele profesionale preluate din unităţile de competenţe generale din standardul ocupaţional. 

*
3
S n.: competenţele profesionale preluate din unităţile de competenţe specifice din standardul ocupaţional. 
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Competenţa profesională: Planificarea activităţilor 

Cod:  

Nivel: EQF 4/ CNC 3 

Credite:  
 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.  Identifică activităţile zilnice cu  responsabilitate şi 

operativitate în conformitate cu prevederile 

metodologiilor şi procedurilor în vigoare, 

respectând procedurile interne şi instrucţiunile de 

lucru din cadrul organizaţiei, având în vedere 

principiile managementului calităţii şi standardele 

specifice domeniului de activitate. 

2.  Prioritizează activităţile ce urmează a fi derulate cu 

realism, interes profesional şi flexibilitate în 

conformitate cu nevoile, obiectivele beneficiarului, 

ţinând cont de resursele alocate şi conform 

reglementărilor interne. 

3. Programează în timp activităţile cu realism, 

flexibilitate şi disponibilitate în funcţie de 

capacităţile şi  particularităţile beneficiarilor, 

conform normelor şi procedurilor legale, având 

acordul beneficiarului. 

- noţiuni de managementul timpului; 

- aspecte legislative şi reglementări 

specifice ocupaţiei; 

- standarde profesionale specifice 

domeniului de activitate; 

- instrucţiuni şi reglementări interne 

instituţionale; 

- noţiuni de management al calităţii; 

- psihopedagogia persoanelor cu nevoi 

specifice. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 proiect. 
 

*Notă! 

 *În toate situaţiile în care intervin enumerări, acestea se scriu cu liniuţă, cu literă mică de  la capăt; punct şi 

virgulă între enumerări, iar la finalul enumerărilor se pune punct. 

*Textul se scrie cu stilul Times New Roman,  Normal, dimensiunea 12, cu spaţiere de 1 şi cu caractere 

româneşti. Rubricile formatului de Calificare profesională prezentate mai sus (copertă + tabel ) se scriu cu stilul 

Times New Roman,  Bold, dimensiunea 12, cu spaţiere de  1 şi cu caractere româneşti. 

*Tot  textul Calificării profesionale se scrie fără spaţiere între paragrafe. 
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Competenţa profesională: Comunicarea cu beneficiarii 

Cod:  

Nivel: EQF 4/ CNC 3 

Credite:  
 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică modul de comunicare cu atenţie şi 

profesionalism,  în baza clasificarilor tulburarilor 

de limbaj, în funcţie de abilităţile de comunicare 

verbală şi nonverbală ale beneficiarului, de 

nevoile  de comunicare şi de caracteristicile 

acestuia. 

2. Transmite informaţii cu obiectivitate şi realism pe 

baza analizei indicatorilor relevanţi ai modului de 

comunicare al beneficiarului, ţinând seama de 

particularităţile sale,  respectând standardele din 

domeniu şi  în conformitate cu procedurile 

instituţionale. 

3. Primeşte şi oferă feed back permanent, eficient, 

cu  promptitudine,  conform procedurilor 

instituţionale şi în funcţie de capacităţile de 

decodificare ale beneficiarului în vederea 

înţelegerii nevoilor acestuia. 

 

 

 

- strategii de comunicare; 

- clasificarea tipurilor de comunicare; 

- teorii ale comunicării; 

- structuri metodologice de 

comunicare; 

- canale de comunicare; 

- ascultarea activă; 

metode şi tehnici specifice de 

decodificare a mesajului. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi 

sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

 

Cod:  

Nivel: EQF 3/ CNC 2 

Credite:  
 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte normele de sănătate şi securitate în 

muncă cu atenţie, responsabilitate, exigenţă,  

promptitudine, seriozitate, pe baza informaţiilor 

primite în cadrul instructajelor specifice, în 

corelaţie cu specificul activităţilor şi 

particularităţile locului în care acestea urmează să 

se desfăşoare, având în vedere toate aspectele 

relevante pentru desfăşurarea activităţilor şi 

urmărind semnificaţia mijloacelor de semnalizare 

şi avertizare utilizate în sectorul de activitate. 

2. Utilizează echipamentul individual de lucru şi de 

protecţie cu atenţie, în corelaţie cu specificul 

locului de muncă, conform cu riscurile potenţiale, 

în conformitate cu instrucţiunile de folosire şi 

conform procedurii specifice de la locul de 

muncă. 

3. Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea 

şi securitatea în muncă cu stricteţe  şi 

promptitudine,  permanent pe întreaga derulare a 

activităţilor,  în acord cu standardele de referinţă, 

cu normele şi reglementările stabilite la nivel 

naţional, conform procedurilor specifice, pentru 

asigurarea securităţii personale şi a celorlalţi 

participanţi la procesul de muncă. 

4. Respectă prevederile legale referitoare la situaţiile 

de urgenţă cu stricteţe şi rigurozitate, în baza 

cerinţelor formulate în instructajele specifice, 

conform procedurilor interne şi în corelaţie cu  

specificul locurilor în care se desfăşoară 

activităţile.  

- norme generale şi specifice de 

sănătate şi securitate în muncă; 

-mijloace de semnalizare şi avertizare; 

-tipuri de echipamente individuale de 

lucru şi de protecţie şi cerinţe generale 

de utilizare; 

-prevederi legale privind acţiunea în 

situaţii de urgenţă; 

-tipuri de situaţii de urgenţă; 

-tipuri de servicii specializate şi 

persoane abilitate pentru intervenţia în 

situaţii de urgenţă şi accidente de 

muncă; 

-modalităţi de intervenţie în situaţii de 

urgenţă; 

-tipuri de accidente şi modalităţi de 

intervenţie; 

- proceduri de acordare a primului 

ajutor. 

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 proiect. 
 



42 

Competenţa profesională: Lucrul în echipă 

 

Cod:  

Nivel: EQF 4/ CNC 3 

Credite:  
 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică sarcinile care îi revin în echipă cu 

responsabilitate şi promptitudine, în timp util, 

conform cu termenele de realizare, în funcţie de 

rolul din echipă şi în baza nevoilor specifice ale 

beneficiarului. 

2. Colaborează cu membrii echipei eficient, amabil şi 

prompt în vederea  desfăşurării activităţilor 

asumate, pentru promovarea activităţilor în grup, 

coordonarea conformă cu planificarea activităţilor, 

corijarea eventualele necorelări ale activităţii 

proprii cu activitatea celorlalţi membrii ai echipei 

şi pentru a  soluţiona neconcordanţele în timp util. 

3. Facilitează schimburile de informaţii într-o formă 

clară, accesibilă, prin menţinerea unei legături 

permanente între membrii echipei, prin 

transmiterea datelor într-un timp optim, utilizându-

se diverse tipuri şi canale de comunicare. 

 

 

- regulamente interne; 

- schema organizatorică şi raporturile 

ierarhice şi funcţionale; 

- terminologie de specialitate; 

- reguli şi norme interne de conduită; 

- atribuţii şi sarcini de serviciu; 

-  metode şi tehnici de comunicare; 

- strategii de constituire a echipei. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 proiect. 
 

 

 

 

 

 



43 

Competenţa profesională: Construirea relaţiei beneficiar-angajator  

 

Cod:  
Nivel: EQF 4/ CNC 3 

Credite:  
 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

 

4. Sprijină beneficiarul în vederea obţinerii unui loc 

de muncă cu empatie şi profesionalism, ţinând 

cont de particularităţile procesului de învăţare, de  

caracteristicile psiho fizice şi de nivelul de 

pregătire al beneficiarului. 

5. Colaborează cu angajatorii cu seriozitate, atenţie 

şi profesionalism, prin canalul de transmisie 

adecvat, pentru ocupaţiile vacante şi pentru 

stabilirea condiţiilor generale şi specifice ale 

postului. 

6. Identifică locuri de muncă vacante cu seriozitate, 

atenţie şi profesionalism, având în vedere tipul de 

angajator, cerinţelor beneficiarilor, solicitările 

existente şi mediul de lucru. 

 

- cunoştinţe despre întocmirea unui 

CV şi a unei scrisori de motivaţie; 

- tehnici de prezentare la un interviu; 

- cunoştinţe despre obiectivele unui 

interviu de angajare; 

-cunoştinţe despre tehnicile de 

comunicare prin canale variate; 

- cunoştinţe de legislaţie a muncii. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu 

 proiect. 
 

 

 

 

 

 

 



44 

Competenţa profesională: Consiliere post angajare  

 

Cod:  
Nivel: EQF 4/ CNC 3 

Credite:  
 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

 

4. Gestionează relaţia dintre beneficiar şi angajator 

cu  promptitudine, profesionalism, flexibilitate, 

având în vedere aspectele neprevăzute, acordând 

suport şi consiliere ambelor părţi în mod 

constructiv. 

5. Intervine în rezolvarea conflictelor cu seriozitate, 

atenţie şi profesionalism, luând în considerare 

contextul general, obiectul conflictelor, tipurile de 

probleme apărute, abordând o atitudine 

constructivă. 

6. Susţine motivaţional beneficiarul pentru păstrarea 

locului de muncă cu profesionalism şi 

obiectivitate, în mod constant, conform nevoilor 

beneficiarului, ţinând cont de particularităţile 

psiho fizice ale acestuia, prin oferirea 

alternativelor în vederea deciderii în mod 

autonom a traseului vocaţional. 

- cunoştinţe şi tehnici de consiliere; 

- cunoştinţe despre metodologia 

consilierii; 

- cunoştinţe despre rezolvarea 

problemelor; 

- tehnici de rezolvare a conflictelor; 

- tehnici de mediere; 

- cunoştinţe despre psihologia 

adulţilor; 

- caracteristicile motivaţiei la adulţi; 

- tehnici de motivare; 

- metode de identificare a 

problemelor persoanelor consiliate; 

- cunoştinte de comunicare 

interpersonală; 

- cunoştinte de ascultare 

activă. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

rapoarte de calitate asupra procesului realizat 

de către candidaţi din partea colaboratorilor/ 

superiori ierarhici / forul tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 proiect. 
 

 

 


