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Descrierea ocupaţiei 

1. Contextul ocupaţiei  

Ocupaţia este practicată în interiorul oficiului poştal precum şi pe teren în funcţie de sectorul 
alocat utilizând echipamente specifice cum ar fi: geantă,  biciclete, scutere etc. 

 

 

2. Procesul de lucru 

Factorul poştal prelucrează trimiterile poştale în vederea distribuirii. Prelucrarea trimiterilor  
poştale se efectuează prin preluarea, trimiterea şi respectiv sortarea trimiterilor poştale utilizând 
echipamentele din dotare  (geantă etc.) în conformitate cu normele şi reglementările în vigoare şi 
respectiv interne. 

Factorul poştal distribuie trimiterile poştale pe teren în conformitate cu sectorul care îi este alocat 
utilizând echipamentele din dotare.  

Factorul poştal efectueză operaţiuni de plăţi şi respectiv încasări în conformitate cu prevederile şi 
normele interne.  Operaţiunea necesită aplicarea şi respectarea unor anumite norme speciale  de 
manipulare a numerarului.  

Factorul poştal contractează abonamente presă conform ofertei instituţiei în condiţii de 
concurenţă loială. 

Factorul poştal respectă legislaţia muncii privind sănătatea şi siguranţa  muncii şi situaţiile de 

urgenţă pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii de siguranţă atât pentru propria persoană, cât 

şi pentru celelalte persoane. În acest sens participă la instructajul introductiv general pe echipe, la 

instructajul de la locul de muncă şi la cel periodic.    

Factorul poştal se implică în programe de dezvoltare personală. 

 

Lista funcţiilor majore 
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Principalele funcţii îndeplinite de factorul poştal  sunt următoarele:  

 planificarea activităţilor 

 aplicarea normelor de sănătate şi siguranţa  muncii 

 prelucrarea trimiterilor poştale 

 distribuirea  trimiterilor poştale 

 efectuarea de plăţi 

 efectuarea operaţiuni de încasare 

 contractarea abonamentelor de presă 

 întocmirea expediţiilor 

 

Alte informaţii relevante  

Factorul poştal  dovedeşte competenţe cheie de comunicare în diverse contexte profesionale în 
care este necesar să utilizeze corect limbajul de specialitate, efectueză calcule matematice simple 
şi este capabil să-şi planifice corect etapele activităţii zilnice încadrându-se în timpul alocat 
fiecăreia în parte pentru respectarea termenului final al lucrărilor. Totodată, factorul poştal 
conştientizează propriul proces de învăţare, identificând oportunităţile disponibile pentru 
dobândirea, prelucrarea şi asimilarea de noi  cunoştinţe şi deprinderi.  

Unităţi de competenţă cheie 

Titlul unităţii 1: Comunicare în limba maternă 

Titlul unităţii 2: Competenţa de a învăţa 

Titlul unităţii 3: Competenţa de bază în matematică, ştiinţă, 
tehnologie 

Titlul unităţii 4: Competenţe sociale şi civice 

Cod de referinţă 

 

  

Se completează de 
către Autoritatea 
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Unităţi de competenţă generale 

Tipul unităţii 1 : Planificarea activităţilor 

Tipul unităţii 2 : Aplicarea normelor de sănătate şi siguranţa 
muncii 

Cod de referinţă 

 

Unităţi de competenţă specifice 

Tipul unităţii 1 : Prelucrarea trimiterilor poştale 

Tipul unităţii 2 : Distribuirea  trimiterilor  poştale 

Tipul unităţii 3 : Efectuarea de plăţi 

Tipul unităţii 4 : Efectuarea operaţiuni de încasare 

Tipul unităţii 5 : Contractarea abonamentelor de presă 

Tipul unităţii 6 : Întocmirea expediţiilor 

Cod de referinţă 

 

Se completează de 
către Autoritatea 
Naţională pentru 
Calificări  
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către Autoritatea 
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1. Planificarea activităţilor zilnice 
Unitate de competenţă generală 

 
 
 
 
 
 
 

Coduri de referinţă  
 
 
 
 
 

Descrierea unităţii de competenţă 
 
Unitatea de competenţă cuprinde cunoştinţe şi deprinderi pentru îndeplinirea cu succes a 
activităţilor de identificare, prioritizare, programare şi adaptare a activităţilor  zilnice 
conform cerinţelor şi normelor interne,  cu atenţie, promptitudine, realism, exactitate 
flexibilitate etc. 
 
 
 
 

NIVELUL  UNITĂŢII 
2 

Elemente de competenţă Criteriile de realizare din 
punctul de vedere al 
deprinderilor practice 
necesare 

Criteriile de realizare din 
punctual de vedere al 
cunoştinţelor necesare 

Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al atitudinilor necesare 

1. Identifică activităţile Activităţile sunt identificate 
conform planului de lucru 
zilnic 
 
 Activităţile sunt identificate 
în conformitate cu cerinţele 
organizatorice interne 

Persoana supusă evaluării 
demonstrează  că ştie şi 
înţelege: 
 
Planificarea muncii, 
organizarea muncii 
 
Noţiuni elementare de 
gestionare a timpului 

Identificarea activităţilor zilnice se 
face cu promptitudine  
Identificarea activităţilor zilnice este 
efectuată cu  flexibilitate 
 
 
Prioritizarea activităţilor zilnice se 
face cu realism 
Prioritizarea activităţilor zilnice se 

2. Prioritizează activităţile Activităţile sunt prioritizate 
în conformitate cu volumul 

Se completează de 
către Autoritatea 
Naţională pentru 
Calificări  
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de trimiteri din ziua 
respectivă 

 
Norme şi procedurile interne 
 
Succesiunea activităţilor din 
fluxul tehnologic 
 
 

face cu exactitate 
 
Planul  activităţilor este efectuat cu  
atenţie 
Planul  activităţilor se face cu realism 
Planul activităţilor se face cu 
responsabilitate 
 
 
Adaptarea activităţilor zilnice se face 
în cooperare cu membrii echipei 
Adaptarea activităţilor zilnice se face 
cu realism 
Adaptarea activităţilor zilnice se face 
cu exactitate 
Adaptarea activităţilor zilnice se face 
cu atenţie 
 

3. Efectuează planul 
succesiunii  desfăşurării 
activităţilor  

 Activităţile sunt programate 
în conformitate cu timpul de 
lucru disponibil 
 
Activităţile sunt programate 
în conformitate cu 
documentele oficiale interne 
 

4. Adaptează planul în 
funcţie de programul zilnic 

 Activităţile sunt programate 
în funcţie de situaţiile 
neprevăzute 
 
Activităţile sunt programate 
în funcţie de timpul 
disponibil 

Gama de variabile:   
 

 Locaţii de desfăşurare a activităţilor :În condiţii de zi, intrând  în contact cu oficiantul,  purtând uniforma specifică meseriei, 
spaţiu închis sau deschis,  loc de muncă normal 

 Norme şi proceduri : regulamente/proceduri interne, legea serviciilor poştale  universal, convenţie Ministerul Justiţiei etc. 
 Tipuri de echipamente şi materiale folosite : uniforma specifică meseriei – jachetă, pantalon, şapcă cu logo-ul operatorului 

de servicii poştale, geantă, hârtie, pix, documentele interne tipizata etc. 
 
Tehnici de evaluare recomandate: Dovezi şi metode de evaluare pentru rezultat şi modul de realizare al acestuia  

  

 



Page 8 of 35 

 

Trebuie să existe dovezi de la locul de muncă pentru fiecare criteriu de performanţă. 

Metodele de evaluare teoretică corespunzătoare sunt: 

 Test scris 
 Test oral 

 
 

 Metode de evaluare practică 

 simulare 

 observare în condiţii reale de muncă 

 observare în condiţii simulate 
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2. Aplicarea de normele de sănătate şi siguranţa muncii 
Unitate de competenţă generală 

 
 
 
 
 
 
 

Coduri de referinţă  
 
 
 
 
 

Descrierea unităţii de competenţă 
 
Unitatea de competenţă cuprinde cunoştinţe şi deprinderi pentru îndeplinirea cu succes a 
activităţilor de aplicarea a normelor de siguranţă şi securitatea muncii, de identificare a 
situaţiilor de risc, de aplicare a procedurilor de urgenţă şi evacuare conform cerinţelor şi 
normelor interne, cu atenţie, promptitudine, realism etc. 
 
 
 
 

NIVELUL  UNITĂŢII 
2 

Elemente de competenţă Criteriile de realizare din 
punctul de vedere al 
deprinderilor practice 
necesare 

Criteriile de realizare din 
punctual de vedere al 
cunoştinţelor necesare 

Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al atitudinilor necesare 

Aplică normele de siguranţă 
şi securitatea muncii 

Normele de siguranţă şi 
securitatea muncii sunt 
aplicate în condiţii de 
securitate. 
 
Normele de siguranţă şi 
securitatea muncii sunt 
aplicate conform normelor în 
vigoare 

Persoana supusă evaluării 
demonstrează  că ştie şi 
înţelege: 

Norme de siguranţă şi 
securitatea muncii, specifice 
locului de muncă 

Abilitatea de a efectua activităţi 
specifice, în condiţii de securitate. 
 
Capacitatea de a-si însuşi clar şi 
corect, legislaţia şi normele de 
siguranţa şi securitatea muncii.  

Capacitatea de a raporta în timp util, 

Se completează de 
către Autoritatea 
Naţională pentru 
Calificări  
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 Normele de siguranţă şi 
securitatea muncii prin 
instructaje periodice şi prin 
aplicaţii practice 
 
Normele de siguranţă şi 
securitatea muncii sunt 
aplicate în timp util 
 

Legislaţia naţională specific 
serviciilor poştale 

Proceduri operaţionale 
interne; 

Tehnici de acordare a 
primului ajutor. 

Plan de evacuare în caz de 
incendiu 
 
Norme de prevenire şi 
combatere a incendiilor 

persoanelor abilitate pericolele care 
apar 

Capacitatea de a-şi însuşi 
procedurilor de prevenire şi stingere a 
incendiilor şi a planului de evacuare 
în caz de incendiu. 

Abilitatea de a utiliza corespunzător 
echipamentele din dotare. 

Capacitatea de a aplica procedurile de 
urgenţă şi evacuare 

Capacitatea de orientare şi acţiune în 
situaţii critice neprevăzute 

Procedurile de urgenţă şi evacuare 
sunt aplicate cu luciditate 
 
Procedurile de urgenţă şi evacuare 
sunt aplicate cu corectitudine. 

Identifică situaţiile de risc Situaţiile de risc sunt 
identificate în conformitate 
cu normele şi procedurile 
interne 
 
Situaţiile de risc sunt 
identificate în timp util 
 
 Situaţiile de risc sunt 
identificate prin instructaje 
periodice si prin aplicaţii 
practice. 

Aplică procedurile de urgenţă 
şi evacuare 

Procedurile de urgenţă şi 
evacuare sunt aplicate 
conform procedurilor şi 
regulamentelor interne 
 
Procedurile de urgenţă şi 
evacuare sunt aplicate 
conform specificului fiecărui 
loc de muncă 
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Gama de variabile:   

 Echipamente şi materiale de stingere a incendiilor: extinctoare cu praf şi CO2, hidranţi şi guri de hidranţi, nisip, găleţi, 

lopeţi, etc. 

 Situaţii de risc/pericole: căderi de la înălţime, tăieri cu echipamentele utilizate, afectarea vederii (corpuri străine), loviri, 

striviri, arsuri, intoxicaţii, electrocutări, scăpări de gaze, etc. 

 Persoane abilitate: superiorul ierarhic, persoane stabilite prin regulamentele / procedurile interne 

 Deficienţe: echipamente de protecţie necorespunzătoare, echipamente nefuncţionale, accidente în timpul lucrului, etc. 

 Norme şi proceduri: legislaţia în vigoare  emisă de autorităţile abilitate;  regulamente/proceduri interne 
 

 Locaţii de desfăşurare: în spaţiu închis cât şi în exterior, în spaţii special amenajate de prevenire şi stingere a incendiilor. 

 Instructaje periodice: zilnice, lunare sau la intervale stabilite prin instrucţiuni proprii în funcţie de specificul condiţiilor de 
lucru. 

Tehnici de evaluare recomandate:  
Metodele de evaluare teoretică  corespunzătoare sunt: 

 Test scris 
 Întrebări orale 
 Simulare 

 
Metodă de evaluare practică 
 

 observare în condiţii simulate 
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1. Prelucrarea trimiterilor poştale 
Unitate de competenţă specifică 

 
 
 
 
 
 

Coduri de referinţă  
 
 
 
 
 

Descrierea unităţii de competenţă 
 
Unitatea de competenţă cuprinde cunoştinţe şi deprinderi pentru îndeplinirea cu succes a 
activităţilor de preluare, verificare, sortare, predare a trimiterilor poştale, efectuare a bilanţului 
distribuirii   conform cerinţelor şi normelor interne. 
 

NIVELUL  UNITĂŢII 
2 

Elemente de competeţă Criteriile de realizare din 
punctul de vedere al 
deprinderilor practice 
necesare 

Criteriile de realizare din 
punctual de vedere al 
cunoştinţelor necesare 

Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al atitudinilor necesare 

1. Preia trimiterile poştale  Trimiterile poştale sunt 
preluate conform 
regulamentelor /procedurilor 
interne. 
 
Trimiterile poştale sunt 
preluate  ţinând cont de 
fluctuaţia volumului de 
trimiteri din anumite perioade 
ale anului  
 
 
 
 

Persoana supusă evaluării 
demonstrează  că ştie şi 
înţelege: 
 
Noţiuni despre circuitul 
fiecărui tip de trimitere 
poştale în parte 
 
Noţiuni despre legislaţia 
generală a  trimiterilor 
poştale 
 
Cunoştinte referitoare la 
normele şi procedeele interne 

Trimiterile poştale sunt  preluate  cu 
atenţie  
Trimiterile poştale sunt  preluate  cu 
responsabilitate 
Trimiterile poştale sunt  preluate  cu 
operativitate 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se completează de 
către Autoritatea 
Naţională pentru 
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Noţiuni de geografie locală 
 
Norme privind efectuarea 
operaţiunii în condiţii de 
sănătate şi securitate în 
muncă 
 
Cunoştinţe referitoare la 
circuitul documentelor în 
interiorul instituţiei 
 
Noţiuni specific poştale 
 
 

 
 
Trimiterile poştale sunt verificate cu  
atenţie  
Trimiterile poştale sunt verificate cu  
responsabilitate 
Trimiterile poştale sunt verificate cu  
acurateţe 
 
 
 
 
Trimiterile poştale sunt sortate cu  
atenţie 
Trimiterile poştale sunt sortate cu 
acurateţe 
Trimiterile poştale sunt sortate cu 
responsabilitate 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trimiterile nedistribuite sunt predate 
cu responsabilitate 
Trimiterile nedistribuite sunt predate 
cu atenţie   
 
 

2. Verifică trimiterile poştale Trimiterile poştale sunt 
verificate conform 
regulamentelor /procedurilor 
interne. 
 
 Trimiterile poştale sunt 
verificate cu  îndemânare 
 
Trimiterile poştale sunt 
verificate  în conformitate cu 
volumul trimiterilor  

3. Sortează trimiterile poştale Trimiterile poştale sunt 
sortate conform 
regulamentelor /procedurilor 
interne. 
 
Trimiterile poştale sunt 
sortate cu îndemânare 
 
Trimiterile poştale sunt 
sortate ţinând cont de 
specificul zonei unde vor fi 
distribuite 
 
Trimiterile poştale sunt 
sortate în timp util pentru 
distribuirea tuturor 
trimiterilor aferente zilei 
respective 
 
Trimiterile poştale sunt 
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sortate în funcţie de 
specificul fiecărei trimiteri 
 

 
 
 
 
Bilanţul distribuirii este efectuat cu 
responsabilitate  
Bilanţul distribuirii este efectuat cu 
atenţie 
 
 
 
 
 

4. Predă trimiterile 
nedistribuite 

Trimiterile nedistribuite sunt 
predate conform 
regulamentelor /procedurilor 
interne. 
 
 Trimiterile nedistribuite sunt 
predate în timp util 

 

5. Efectuează bilanţul 
distribuirii 

Bilanţul este efectuat 
conform regulamentelor 
/procedurilor interne. 
 
Bilanţul este efectuat 
utilizând un scris lizibil 
 
Bilanţul este efectuat în timp 
util 

 

Gama de variabile:   
 

 Locaţii de desfăşurare a activităţilor : În condiţii de zi, intrând  în contact cu oficiantul sau cartatorul, în interiorul spaţiului 
de lucru purtând uniforma specifică meseriei, spaţiu închis, loc de muncă normal 

 Echipamnte folosite : pix, hărtie, cutter, cuţit, timbre, scrisori, gulotă, publicaţii presă, cărucior, uniforma specifică meseriei – 
jachetă, pantalon, şapcă cu logo-ul operatorului de servicii poştale etc.  

 Documente utilizate : condica F23, lista F8, F22, F14, F16, F16a, buletin de expediţie etc. 
 Norme şi proceduri : regulamente/proceduri interne, legea serviciilor poştale  universale, norme interne referitoare la 

procedurile specifice fiecărui tip de trimitere în parte. 

 Tipuri de trimiteri prelucrate : corespondenţă simplă, coletărie,corespondenţă recomandată, publicaţii de presă, infadres, 
postmesager, postmesager plus etc. 
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 Tehnici de evaluare recomandate:  

Dovezi şi metode de evaluare pentru rezultat şi modul de realizare al acestuia  

 Este imperativ ca  dovezile să indice  că respectivul candidat a îndeplinit  în mod consecvent toate criteriile de performanţă în ceea ce 
priveşte gamele de variabile ale tuturor elementelor. 

Metodele de evaluare practică corespunzătoare sunt: 

 Observaţia directă în condiţii reale de muncă 
 Observaţie în condiţii simulate de muncă 

  

 Dovezi şi metode de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere 

Metodele de evaluare teoretică corespunzătoare sunt: 

 Test scris 
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2. Distribuirea trimiterilor poştale 
Unitate de competenţă specifică 

 
 
 
 
 
 
 

Coduri de referinţă  
 
 
 
 
 

Descrierea unităţii de competenţă 
 
Unitatea de competenţă cuprinde cunoştinţe şi deprinderi pentru îndeplinirea cu succes a 
activităţilor de planificare a distribuirii, deplasare pe teren, livrare a distribuirilor şi respectiv 
de efectuare de documente justificative conform cerinţelor şi normelor interne în timp util, cu 
atenţie şi în condiţii de siguranţă. 
 

NIVELUL  UNITĂŢII 
2 

Elemente de competenţă Criteriile de realizare din 
punctul de vedere al 
deprinderilor practice 
necesare 

Criteriile de realizare din 
punctual de vedere al 
cunoştinţelor necesare 

Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al atitudinilor necesare 

1. Planifică distribuirea 
trimiterilor 

Planul de distribuţie este 
pregătit în conformitate cu 
normele şi procedurile 
interne 
 
  Planul de distribuţie este 
efectuat conform normelor de 
distribuire zilnice 
 
Planul de distribuţie este 
efectuat luând în calcul 
timpul de distribuţie 

Persoana supusă evaluării 
demonstrează  că ştie şi 
înţelege: 
 
Cunoştinţe referitoare la 
normele de sănătate şi 
siguranţa muncii,  pentru 
deplasarea în condiţii de 
siguranţă 
 
Cunoştinţe referitoare la  
rolul utilajelor specifice 

Planificarea distribuirii se face cu 
responsabilitate  
Planificarea distribuirii este efectuată 
cu meticulozitate 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se completează de 
către Autoritatea 
Naţională pentru 
Calificări  
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Planul de distribuţie este 
efectuat în conformitate cu 
tipurile de trimiteri poştale 

 
Noţiuni despre condiţii 
 de transport a trimiterilor 
poştale, pentru fiecare 
trimitere în parte 
 
 
Cunoştinţe de manipulare a 
trimiterilor poştale, pentru 
fiecare tip de trimitere în 
parte 
 
Noţiuni despre completarea 
documentelor justificative 
 
Noţiuni specific poştale 
 
Cunoştinţe referitoare la 
geografia locală 
 

 
 
 
 
 
Deplasarea pe teren se efectuează cu 
atenţie, în condiţii de siguranţă. 
Deplasarea pe teren se efectuează cu 
precauţie 
Deplasarea pe teren se efectuează cu 
operativitate 
 
 
 
 
 
 
 
Trimiterile poştale sunt livrate  către 
destinatar cu conştiinciozitate,  
Trimiterile poştale sunt livrate  către 
destinatar cu atenţie  
Trimiterile poştale sunt livrate  către 
destinatar cu  responsabilitate 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Efectueză deplasare pe 
teren 

Deplasarea pe teren  este 
efectuată conform traseului 
stabilit 
 
Deplasarea pe teren este 
efectuată în condiţii de 
siguranţă conform normelor 
de sănătate, securitate  şi 
siguranţă  în muncă 
 
Deplasarea pe teren este 
efectuată în conformitate cu 
normele de timp 

3. Livrează trimiterile către 
destinatar  
 

Livrarea trimiterilor către 
destinatar se efectuează  într-
un mod planificat 
 
Livrarea trimiterilor către 
destinatar este efectuată într-
o manieră corespunzătoare 
fără a o deteriora  
 
Livrarea trimiterilor este 
efectuată către destinatar în 
funcţie de caracteristicile 
trimiterilor 
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4. Întocmeşte documente 
justificative 

Documentele justificative 
sunt întocmite conform 
normelor şi procedurilor 
interne 
 
Documentele sunt întocmite 
conform tipizatelor utilizate 
 
Documentele sunt întocmite 
în timp util 

Documentele justificative sunt 
efectuate într-o manieră corectă şi 
responsabilă 
 
Documentele justificative sunt 
efectuate cu operativitate. 
 
  

Gama de variabile:   
 

 Locaţii de desfăşurare a activităţilor : În condiţii de zi, intrând  în contact cu oficiantul sau cartatorul,  purtând uniforma 
specifică meseriei,  loc de muncă normal,în spaţiu închis sau deschis  

 Echipamente utilizate : Bicicleta – poate fi considerată o excepţie, maşină, scuter, pix, documente tipizate, specific poştale, 
spray paralizant în caz de atac la persoană etc. 

 Norme şi proceduri : Regulamente/proceduri interne, legea serviciilor poştale  universale, norme interne referitoare la 
procedurile specifice fiecărui tip de trimitere în parte, ,F23, F55, F8 etc. 

 Alte specificaţii : Uniforma specifică meseriei – jachetă, pantalon, şapcă cu logo-ul operatorului de servicii poştale etc. 
Tehnici de evaluare recomandate:  
Dovezi şi metode de evaluare pentru rezultat şi modul de realizare al acestuia  

 Este importanta ca, cumulativ, dovezile  să indice că respectivul candidat îndeplineşte toate criteriile de performanţă în ceea ce 
priveşte gamele de variabile. Dovezile pentru fiecare criteriu de performanţă sunt astfel foarte importante. 

Metodele de evaluare corespunzătoare sunt: 

 Observaţia directă 
 

Dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere 
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Stabilite prin chestionarea candidatului sau prin formarea recunoscută din industrie şi evaluarea cursului de formare pe unităţi (unitate 
cu unitate). 

Metodele de evaluare corespunzătoare sunt: 

 Test scris 
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3. Efectuarea de plăţi 
Unitate de competenţă specifică 

 
 
 
 
 
 
 

Coduri de referinţă  
 
 
 
 
 

Descrierea unităţii de competenţă 
 
Unitatea de competenţă cuprinde cunoştinţe şi deprinderi pentru îndeplinirea cu succes a 
activităţilor de preluare, verificare, distribuire a numerarului precum şi de întocmire  a 
documentelor justificative şi predare a numerarului nedistribuit în conformitate cu cerinţele şi  
normele  interne, în condiţii de siguranţă şi în timp util. 
 

NIVELUL  UNITĂŢII 
2 

Elemente de competenţă Criteriile de realizare din 
punctul de vedere al 
deprinderilor practice 
necesare 

Criteriile de realizare din 
punctual de vedere al 
cunoştinţelor necesare 

Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al atitudinilor necesare 

1. Preia numerarul Numerarul este preluat în 
conformitate cu normele şi 
procedurile interne 
 
Numerarul este preluat ţinând 
cont de condiţiile speciale de 
manipulare a banilor 
 

Persoana supusă evaluării 
demonstrează  că ştie şi 
înţelege: 
 
Noţiuni referitoare la 
bancnotele şi monedele 
utilizate în România 
 
Noţiuni de matematică 
primară 
 
Cunoaşterea prevederilor de 

Preluarea numerarului se face cu 
atenţie 
 
Numerarul este preluat  cu  
responsabilitate 
 
Numerarul este preluat cu 
operativitate 
 
 
 
Numerarul este verificat cu atenţie şi 

2. Verifică numerarul Numerarul este verificat în 
corespondenţă cu 
documentaţia aferentă 
acestuia 

Se completează de 
către Autoritatea 
Naţională pentru 
Calificări  
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Numerarul este verificat cu 
îndemânare 
 
Numerarul este verificat în 
conformitate cu normele şi 
procedurile interne 
 
Numerarul este verificat în 
timp util 

sănătate şi siguranţa muncii  
referitoare la manipularea 
numerarului 
 
Cunoaşterea serviciilor 
financiare prestate de 
companie 
 
Cunoaşterea noţiunilor 
specifice 
 
Noţiuni despre circuitul 
documentelor 
 
Noţiuni despre documentele 
utilizate 
 
 Sensul şi aplicabilitatea 
noţiunilor de : politeţe, 
amabilitate 
 
 

responsabilitate 
 
Numerarul este verificat cu  
operativitate 
 
 
Sumele de bani sunt distribuite  cu 
atenţie 
 Sumele de bani sunt distribuite cu 
responsabilitate 
Sumele de bani sunt diustribuite  cu 
politeţe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentele justificative sunt 
întocmite cu responsabilitate şi 
atenţie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foaia de vărsământ este efectuată cu 

3. Distribuie  sumele de bani 
destinatarului  

Sumele de bani sunt 
distribuite conform 
procedurilor interne 
 
Sumele de bani sunt 
distribuite  în timp util 
 
Sumele de bani sunt 
distribuite  în funcţie de tipul 
operaţiunii 

3.Întocmeşte  documente 
justificative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentele justificative 
sunt întocmite conform 
procedurilor şi normelor 
interne. 
 
Documentele sunt întocmite 
într-o manieră lizibilă 
 
Documentele sunt întocmite 
în conformitate cu 
caracteristicile fiecărui 
serviciu financiar în parte. 
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 atenţie şi responsabilitate 
 
Foaia de vărsământ este efectuată cu 
operativitate 
 
 
 
 
Numerarul nedistribuit este predat cu 
atenţie. 
Predarea numerarului nedistribuit se 
face cu responsabilitate. 
 

4.  Predă numerarul 
nedistribuit 

Numerarul nedistribuit este 
predat în conformitate cu 
normele şi procedurile 
interne 
 
 Numerarul nedistribuit este 
predat aplicând procedurile 
speciale de manipulare a 
banilor. 
 
Numerarul nedistribuit este 
predat în conformitate cu 
documenentele însoţitoare 

 

Gama de variabile:   
 

 Locaţii de desfăşurare a activităţilor : În condiţii de zi, intrând  în contact cu oficiantul sau cartatorul,  purtând uniforma 
specifică meseriei,  loc de muncă normal,în spaţiu închis sau deschis  

 Echipamente utilizate : bicicletă – poate fi considerată o excepţie, maşină, scuter, pix, documente tipizate, specific poştale, 
spray paralizant în caz de atac la persoană, uniforma specifică meseriei – jachetă, pantalon, şapcă cu logo-ul operatorului de 
servicii poştale etc. 

 Norme şi proceduri : regulamente/proceduri interne, legea serviciilor poştale  universale, norme interne referitoare la 
procedurile specifice fiecărui tip de trimitere în parte, F23, F55, F8 etc. 

 Tipuri de servicii : mandate poştale, pensii, e mandate etc. 
 

Tehnici de evaluare recomandate:  

Dovezi şi metode de evaluare pentru rezultat şi modul de realizare al acestuia  

Metodele de evaluare practică corespunzătoare sunt: 

 Observaţia directă în condiţii reale de muncă
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 observaţia în condiţii simulate 
 

Dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere 

Metodele de evaluare teoretică corespunzătoare sunt: 

 Test scris 
 Întrebări orale 
 Simulare 
 Test oral 
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4. Efectuarea de operaţiuni de încasare  
Unitate de competenţă specifică 

 
 
 
 
 
 
 

Coduri de referinţă  
 
 
 
 
 

Descrierea unităţii de competenţă 
 
Unitatea de competenţă cuprinde cunoştinţe şi deprinderi pentru îndeplinirea cu succes a 
activităţilor  de primire,  predare a resurselor financiare încasate, de completare a 
documentelor justificative şi respectiv de efectuare a foii de vărsământ în conformitate cu 
cerinţelor şi  normelor  interne, în condiţii de siguranţă şi în timp util. 
 

NIVELUL  UNITĂŢII 
2 

Elemente de competenţă Criteriile de realizare din 
punctul de vedere al 
deprinderilor practice 
necesare 

Criteriile de realizare din 
punctual de vedere al 
cunoştinţelor necesare 

Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al atitudinilor necesare 

1. Primeşte suma de bani  de 
la client 

 Suma de bani este primită în 
confomitate cu documentele 
însoţitoare 
 
Suma de bani este primită în 
conformitate cu normele şi 
prevederile interne 

Persoana supusă evaluării 
demonstrează  că ştie şi 
înţelege: 
 
Noţiuni referitoare la 
bancnotele şi monedele 
utilizate în România 
 
Noţiuni de matematică 
primară 
 
Cunoaşterea prevederilor de 

Suma de bani este primită cu 
amabilitate şi politeţe 
Suma de bani este  primită cu atenţie 
Suma de bani este primită cu 
promptitudine 
 
 
 
Completarea chitanţei se face cu 
atenţie 
Chitanţa este completată cu 
operativitate 

2. Completează chitanţa Chitanţa este completată într-
o manieră lizibilă 
 
Chitanţa  este completată în 
conformitate cu tipizatul 

Se completează de 
către Autoritatea 
Naţională pentru 
Calificări  
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sănătate şi securitate în 
munca referitoare la 
manipularea numerarului 
 
Cunoaşterea serviciilor 
financiare prestate de 
companie 
 
Cunoaşterea noţiunilor 
specifice 
 
Noţiuni despre circuitul 
documentelor 
 
Noţiuni despre documentele 
utilizate 
 
 Sensul şi aplicabilitatea 
noţiunilor de : politeţe, 
amabilitate 
 

Chitanţa este completată cu 
promptitudine 
 
 
 
 
Foaia de vărsământ este efectuată cu 
atenţie 
Foaia de vărsământ este efectuată cu 
responsabilitate 
 
 
 
Sumele de bani încasate sunt predate 
cu atenţie. 
Sumele de bani încasate sunt predate 
cu responsabilitate.  

3.Întocmeşte  foaia de 
vărsământ 

Foaia de vărsământ este 
efectuată în conformitate cu 
procedurile şi normele 
interne 
 
Foaia de varsământ este 
efectuată ţinând cont de 
caracteristicile fiecărui 
serviciu financiar în parte. 

4. Predă sumele de bani 
încasate 

 Sumele de bani încasate sunt 
predate în conformitate cu 
normele şi procedurile 
interne 
 
Sumele de bani  încasate  
sunt predate în conformitate 
cu documentele însoţitoare 
 
Sumele de bani încasate sunt 
predate cu procedurile 
speciale de manipulare a 
resurselor financiare 

Gama de variabile:   
 

 Locaţii de desfăşurare a activităţilor :În condiţii de zi, intrând  în contact cu oficiantul sau cartatorul,  purtând uniforma 
specifică meseriei,  loc de muncă normal, în spaţiu închis sau deschis  

 Norme şi proceduri : regulamente/proceduri interne, legea serviciilor poştale  universale, norme interne referitoare la 
procedurile specifice fiecărui tip de trimitere în parte, ,F23, F55,  etc. 
Tipuri de echipamente şi materiale folosite : uniforma specifică meseriei – jachetă, pantalon, şapcă cu logo-ul operatorului 
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de servicii poştale, pix, hârtie, tipizate etc. 
Tehnici de evaluare recomandate: Dovezi şi metode de evaluare pentru rezultat şi modul de realizare al acestuia  

  

Metodele de evaluare corespunzătoare sunt: 

 Observaţia directă 
 

Dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere 

Stabilite prin chestionarea candidatului sau prin formarea recunoscută din industrie şi evaluarea cursului de formare pe unităţi (unitate 
cu unitate). 

Metodele de evaluare corespunzătoare sunt: 

 Test scris 
 Evaluare orală 
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5. Contractarea abonamtentelor  de presă  
Unitate de competenţă specifică 

 
 
 
 
 
 
 

Coduri de referinţă  
 
 
 
 
 

Descrierea unităţii de competenţă 
 
Unitatea de competenţă cuprinde cunoştinţe şi deprinderi pentru îndeplinirea cu succes a 
activităţilor de preluare, prezentare a ofertei de publicaţii de presă şi respectiv efectuare, 
înregistrare a documentelor justificative în conformitate cerinţele şi  normelor  interne, cu 
atenţie  şi responsabilitate. 
 
 

NIVELUL  UNITĂŢII 
2 

Elemente de competenţă Criteriile de realizare din 
punctul de vedere al 
deprinderilor practice 
necesare 

Criteriile de realizare din 
punctual de vedere al 
cunoştinţelor necesare 

Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al atitudinilor necesare 

1. Preia documentaţia de 
prezentare a abonamentelor 
de presă 
 

Documentaţia este preluată în 
conformitate cu normele şi 
procedurile interne 
 

Persoana supusă evaluării 
demonstrează  că ştie şi 
înţelege: 
 
Cunoştinţe referitoare la 
publicaţiile de presă 
 
Cunoşterea normelor interne 
în ceea ce priveşte 
publicaţiile de presă 
 

Documentaţia este preluată cu 
responsabilitate 
Documentaţia este preluată cu atenţie 
 
 
Oferta este prezentată într-o manieră 
coerentă 
Oferta este prezentată cu 
responsabilitate 
 
 

2. Prezintă oferta de presă Oferta este prezentată în 
conformitate cu normele şi 
procedurile interne 
 
Oferta este prezentată în 
conformitate cu publicaţiile 
existente 

Se completează de 
către Autoritatea 
Naţională pentru 
Calificări  
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Oferta este prezentată fără a 
face discriminări între 
publicaţii 
 
Oferta este prezentată cu 
putere de convingere 
 

Cunoaşterea termenilor 
specifici   
 
Cunoaşterea aplicabilităţii 
noţiunilor de politeţe şi 
amabilitate 
 
Cunoaşterea ofertelor 
prezente 
 
Cunoaşterea noţiunilor 
specifice 
 

 
 
 
 
 
 
 
Documentele aferente înregistrării 
abonamentului sunt efectuate cu 
atenţie 
Documentele aferente înregistrării 
abonamentului sunt efectuate cu 
responsabilitate 
 
 
Abonamentul este înregistrat cu 
responsabilitate 
Abonamentul este înregistrat cu 
atenţie 

3. Efectuează documentele 
aferente înregistrării 
abonamentului 

Documentul este întocmit 
conform procedurilor interne 
 
Documentul este întocmit 
într-o manieră lizibilă 

4. Înregistrează abonamentul Abonamentul este înregistrat 
în conformitate cu normele şi 
procedurile interne 
 
Abonamentul este înregistrat 
în conformitate cu tipul 
publicaţiei 
 

Gama de variabile:   
 Locaţii de desfăşurare a activităţilor :, În condiţii de zi, intrând  în contact cu oficiantul sau cartatorul,  purtând uniforma 

specifică meseriei,  loc de muncă normal,în spaţiu închis sau deschis  
 Norme şi proceduri : regulamente/proceduri interne, legea serviciilor poştale  universale, norme interne referitoare la 

procedurile specifice fiecărui tip de trimitere în parte, F23, F55, F8 etc. 

 Tipuri de echipamente şi materiale folosite : uniforma specifică meseriei – jachetă, pantalon, şapcă cu logo-ul operatorului 
de servicii poştale, publicaţii de presă, : bicicletă – poate fi considerată o excepţie, maşină, scuter, pix, documente tipizate, 
specific poştale 

 Tipuri de trimiteri : publicaţii de presă – ziare, reviste etc. 
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Tehnici de evaluare recomandate: Tehnici de evaluare recomandate: Dovezi şi metode de evaluare pentru rezultat şi modul de 
realizare al acestuia  

Metodele de evaluare practică corespunzătoare sunt: 

 Observaţia directă 
 

Metodele de evaluare corespunzătoare sunt: 

 Test scris 
 Întrebări orale 
 Test oral 
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6. Întocmirea expediţiilor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coduri de referinţă  
 
 
 
 
 

Descrierea unităţii de competenţă 
Unitatea de competenţă cuprinde cunoştinţe şi deprinderi pentru îndeplinirea cu succes a 
activităţilor de primire, verificare, întocmire documentaţie , trasnport şi predare a trimiterilor 
poştale precum şi a documentaţiei aferente acestora în conformitate cerinţele şi  normelor  
interne, cu atenţie, opetrativitate, responsabilitate etc. 
 
 
 

NIVELUL  UNITĂŢII 
2 

Elemente de competenţă Criteriile de realizare din 
punctul de vedere al 
deprinderilor practice 
necesare 

Criteriile de realizare din 
punctual de vedere al 
cunoştinţelor necesare 

Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al atitudinilor necesare 

1. Primeşte expediţiile şi 
documente însoţitoare 

Documentele însoţitoare şi 
expediţiile sunt primite în 
conformitate cu normele şi 
procedeele interne 
 
Documentele însoţitoare şi 
expediţiile sunt primite în 
timp util 
 
Documentele însoţitoare şi 
expediţiile sunt primite  în 

Persoana supusă evaluării 
demonstrează  că ştie şi 
înţelege: 
 
Noţiuni despre circuitul 
fiecărui tip de trimitere 
poştale în parte 
 
Noţiuni despre legislaţia 
generală a  trimiterilor 
poştale 

Documentele însoţitoare şi expediţiile 
sunt primite cu atenţie 
Documentele însoţitoare şi expediţiile 
sunt primite cu responsabilitate 
 
 
 
 
 
 
 

Se completează de 
către Autoritatea 
Naţională pentru 
Calificări  
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funcţie de tipul trimiterii  
Cunoştinte referitoare la 
normele şi procedeele interne 
 
Noţiuni de geografie  
 
Norme privind efectuarea 
operaţiunii în condiţii de 
sănătate şi securitate în 
muncă 
 
Cunoştinţe referitoare la 
circuitul documentelor în 
interiorul instituţiei 
 
Noţiuni specific poştale 
 
 

Expediţiile şi documentaţie 
însoţitoare sunt verificate cu atenţie 
Expediţiile şi documentaţie 
însoţitoare verificate responsabilitate 
Expediţiile şi documentaţie 
însoţitoare sunt verificate cu 
operativitate 
Documente justificative aferente 
schimbului de expediţii întocmite cu 
atenţie 
Documente justificative aferente 
schimbului de expediţii întocmite cu 
responsabilitate 
Documente justificative aferente 
schimbului de expediţii întocmite cu 
operativitate 
 
Expediţii transportate cu 
responsabilitate 
Expediţii transportate cu atenţie 
Expediţii transportate cu operativitate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Verifică expediţiile şi 
doumentaţia  însoţitoare 

Documentele sunt verificate 
în timp util 
 
Documentele sunt verificate 
în conformitate cu normele şi 
cerinţele interne 

3. Întocmeşte documente 
aferente schimbului de 
expediţii 

Documente aferente 
schimbului de expediţii  
efectuate în timp util 
Documente aferente  
schimbului de expediţii  
efectuate în conformitate cu 
normele şi procedeele interne 
 
Documente aferente 
schimbului de expediţii  
efectuate în funcţie de tipul 
trimiterii 

4. Transportă expediţiile Expediţii transportate în 
conformitate cu normele şi 
procedurile interne 
 
Expediţii transportate în timp 
util 
 
Expediţi transportate 
utilizând mijloacele de 
transport existente 
 
Expediţii  transportate în 
funcţie de tipul trimiterii 
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Expediţii transportate în 
funcţie de locul de 
desfăşurare 

Expediţiile şi documentaţia 
însoţitoare sunt predate cu atenţie 
Expediţiile şi documentaţia 
însoţitoare sunt predate cu 
responsabilitate 5. Predă expediţiile şi 

documentaţia însoţitoare 
Trimiterile şi documentaţia 
însoţitoare  predată în 
conformitate cu normele şi 
procedurile interne 
 
Trimiterile şi documentaţia 
însoţitoare  predată în timp 
util 
 
Trimiterile şi documentaţia 
însoţitoare  predată în funcţie 
de caracteristicile trimiterii 
 
Trimiterile şi documentaţia 
însoţitoare  predată cu tipul 
de trimitere 

Gama de variabile:   
 Locaţii de desfăşurare a activităţilor :, În condiţii de zi, intrând  în contact cu oficiantul sau cartatorul, în interiorul sau 

exteriorul spaţiului de lucru purtând uniforma specifică meseriei, spaţiu închis sau deschis, loc de muncă normal 
 Echipamente utilizate : bicicletă – poate fi considerată o excepţie, maşină, scuter, pix, cărucior, saci etc. 
 Documente utilizate :condică de primire F16, F16A, buletin de expediţie,documente tipizate specific poştale, documente de 

expediţie etc. 
 Norme şi proceduri : regulamente/proceduri interne, legea serviciilor poştale  universale, norme interne referitoare la 

procedurile specifice fiecărui tip de trimitere în parte. 

 Alte specificaţii : uniforma specifică meseriei – jachetă, pantalon, şapcă cu logo-ul operatorului de servicii poştale etc. 
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Tehnici de evaluare recomandate: Tehnici de evaluare recomandate: Dovezi şi metode de evaluare pentru rezultat şi modul de 
realizare al acestuia  

Metodele de evaluare corespunzătoare sunt: 

 Observaţia directă 
 Declaraţii ale specialistului care a urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct 

  

Metodele de evaluare corespunzătoare sunt: 

 Test scris 
 Întrebări orale 
 Test oral 
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Q IT 6-2, Page 1 of 1 

Descrierea calificării  
Scopul şi motivaţia calificării  
Ocupaţia se referă activităţile de prelucrarea şi  de distribuire a trimiterilor poştale către 
destinatar.  Ocupaţia se referă la activitatea de întocmire a expediţiilor î vederea trimiterii. De 
asemenea ocupaţia presupune şi activităţi de încasare resurse financiare precum şi efectuare 
plăţi.  
Ocupaţia presupune probleme de planificare şi organizare a locului de muncă 
Ocupaţia presupune relaţii de colaborare cu membrii echipei, cât şi alte competenţe generale 
la locul de munca. 
Ocupaţie înregistrează cerere pe piaţa forţei de muncă 
Ocupaţia se regăseşte în organigrama unei organizaţii din domeniu. 
Cunoştinţele  precerute / Condiţii de acces / Ruta de progres  
Nu exista conditii de acces 
Explicarea regulilor calificării 
Nu se poate obtine un certificat fara intrunrea conditiilor/cerintelor calificarii respective 
Comparabilitatea internaţională (dacă este cazul) 
Nu există datorita nivelului de organizare a distribuţie diferit  
Cerinţele legislative specifice (dacă este cazul) 
Legea 83 din 12 iuline 1996 - legea serviciilor poştale 
Documente eliberate de Organisme de reglementare(dacă este cazul) 
 

Titlul calificării  
Factor circumscripţie rural 

Codul 
 
 
 
 

Nivelul calificării 2 2   
Unităţi obligatorii (specifice) Codul Nivel Credite 
Tipul unităţii 1 : prelucrarea trimiterilor poştale  2 
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  Tipul unităţii 2 : distribuirea  trimiterilor  poştale  2 

Tipul unităţii 3 : efectuarea de plăţi  2 
Tipul unităţii 4 : efectuarea operaţiuni de încasare  2 
Tipul unităţii 5 : contractarea abonamentelor de presă  2 
Tipul unităţii 6 : întocmirea expediţiilor  2 
Unităţi obligatorii (generale)   
Tipul unităţii 1 : Planificarea activităţilor  2 
Tipul unităţii 2 : Aplicarea normelor de sănătate şi 
siguranţa muncii 

 2 

Unităţi obligatorii (cheie)   
Titlul unităţii 1: Comunicare în limba maternă  2 
Titlul unităţii 2: Competenţa de a învăţa  2 
Titlul unităţii 3: Competenţa de bază în matematică, 
ştiinţă, tehnologie 

 2 

Titlul unităţii 4: Competenţe sociale şi civice  2 

Unităţi opţionale 
(specificaţi regulile aplicabile opţiunilor, dacă este cazul) 

  

Se completează de 
către Autoritatea 
Naţională de Calificări 
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1. Descrierea calificării  
Scopul şi motivaţia calificării  
 
Ocupaţia se referă activităţile de prelucrarea şi respectiv  de distribuire a trimiterilor poştale 
către destinatar. De asemenea ocupaţia presupune şi activităţi de încasare resurse financiare 
precum şi efectuare plăţi.  
Activitatea implica probleme de planificare şi organizare a locului de muncă specifice 
Ocupaţia presupune relaţii de colaborare cu membrii echipei, cât şi alte competenţe generale 
la locul de munca. 
Ocupaţia se regăseşte în organigrama oricărei instituţii din cadrul acestui sector. 
Persoanele care deţin competenţele menţionate înregistrează cerere de piaţa forţei de muncă. 
Cunoştinţele  precerute / Condiţii de acces / Ruta de progres  
Nu exista conditii de acces 
Explicarea regulilor calificării 
Nu se poate obtine un certificat fara intrunrea conditiilor/cerintelor calificarii respective 
Comparabilitatea internaţională (dacă este cazul) 
Cerinţele legislative specifice (dacă este cazul) 
Legea 83 din 12 iuline 1996 - legea serviciilor poştale 
Documente eliberate de Organisme de reglementare(dacă este cazul 
 

Titlul calificării  
Factor poştal 

Codul 
 
 
 
 

Nivelul calificării 2 2   
Unităţi obligatorii (specifice) Codul Nivel Credite 
Tipul unităţii 1 : prelucrarea trimiterilor poştale  2 
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Tipul unităţii 2 : distribuirea  trimiterilor  poştale  2 
Tipul unităţii 3 : efectuarea de plăţi  2 
Tipul unităţii 4 : efectuarea operaţiuni de încasare  2 
Tipul unităţii 5 : contractarea abonamentelor de presă  2 
Unităţi obligatorii (generale)   
Tipul unităţii 1 : Planificarea activităţilor  2 
Tipul unităţii 2 : Aplicarea normelor de sănătate şi 
siguranţa muncii 

 2 

Unităţi obligatorii (cheie)   
Titlul unităţii 1: Comunicare în limba maternă  2 
Titlul unităţii 2: Competenţa de a învăţa  2 
Titlul unităţii 3: Competenţa de bază în matematică, 
ştiinţă, tehnologie 

 2 

Titlul unităţii 4: Competenţe sociale şi civice  2 

Unităţi opţionale 
(specificaţi regulile aplicabile opţiunilor, dacă este cazul) 

  

Se completează de 
către Autoritatea 
Naţională de Calificări 
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Titlul calificării  
Factor prelucrător 

Codul 
 
 
 
 

Nivelul calificării 2 2   
Unităţi obligatorii (specifice) Codul Nivel Credite 
Tipul unităţii 1 : întocmirea expediţiilor  2 
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Unităţi obligatorii (generale)   
Tipul unităţii 1 : Planificarea activităţilor  2 
Tipul unităţii 2 : Aplicarea normelor de sănătate şi 
siguranţa muncii 

 2 

Unităţi obligatorii (cheie)   
Titlul unităţii 1: Comunicare în limba maternă  2 
Titlul unităţii 2: Competenţa de a învăţa  2 
Titlul unităţii 3: Competenţa de bază în matematică, 
ştiinţă, tehnologie 

 2 

Titlul unităţii 4: Competenţe sociale şi civice  2 

Unităţi opţionale 
(specificaţi regulile aplicabile opţiunilor, dacă este cazul) 

  

 
1. Descrierea calificării  
 
Scopul şi motivaţia calificării  
 
Ocupaţia se referă la efectuarea activităţii de întocmirea expediţiilor în vederea distribuirii. 
Ocupaţia presupune probleme de planificare şi organizare a locului de muncă 
Ocupaţia presupune relaţii de colaborare cu membrii echipei, cât şi alte competenţe generale 
la locul de munca. 
Ocupaţia se regăseşte în organigrama unei organizaţii din domeniu. 
Ocupaţia înregistrează cerere pe piaţa forţei de muncă 
Cunoştinţele  precerute / Condiţii de acces / Ruta de progres  
Nu exista conditii de acces 
Explicarea regulilor calificării 
Nu se poate obtine un certificat fara intrunrea conditiilor/cerintelor calificarii respective 
Comparabilitatea internaţională (dacă este cazul) 
Nu există datorită nivelului de organizare diferit. 
Cerinţele legislative specifice (dacă este cazul) 
Legea 83 din 12 iuline 1996 - legea serviciilor poştale 
Documente eliberate de Organisme de reglementare(dacă este cazul) 
 
 
 
 

Se completează de 
către Autoritatea 
Naţională de Calificări 
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