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Descriere:
Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru
ocupaţia CONSILIER SPORTIV, grupa de bază 2269 cod COR 226911.
Consilierul sportiv este un specialist care lucrează în mod preponderent cu sportivi, oferind
servicii de consiliere persoanelor interesate să rezolve diverse probleme curente cu caracter
profesional, derivate din activitatea de pregătire pentru obţinerea performanţelor sportive,
participarea la concursuri şi competiţii, promovarea imaginii personale etc.
Consilierea este adresată de asemenea, unor grupuri ţintă largi, cu componenţă variată,
alcătuite din copii, tineri, adulţi, bătrâni, persoane cu dizabilităţi etc. care sunt interesate să
practice în mod constant una sau mai multe forme de pregătire fizică pentru menţinerea stării
de sănătate, îmbunătăţirea capacităţilor motrice, dezvoltarea armonioasă a organismului şi
petrecerea plăcută a timpului liber şi care au nevoie de îndrumare de specialitate şi orientare
corectă privind desfăşurarea activităţilor sportive în corelaţie cu profilul somato-funcţional
propriu, interesele şi preferinţele individuale exprimate.
Consilierul sportiv poate lucra în mod independent, ca persoană fizică autorizată, în cadrul
unui cabinet propriu sau ca angajat în cadrul structurilor sportive – asociaţii, cluburi, ligi,
federaţii sportive etc.- activitatea sa vizând informarea promptă şi corectă a sportivilor şi
personalului din sectorul sportiv privind noutăţile şi evoluţia domeniului în care aceştia îşi
desfăşoară activitatea, consilierea sportivilor pe probleme contractuale, acordarea de
consultanţă acestora pentru rezolvarea problemelor profesionale curente şi a celor cu caracter
special, ocazional, monitorizarea procesului de pregătire sportivă, reprezentarea sportivilor în
raport cu structurile sportive şi acordarea de sprijin pentru rezolvarea pe cale amiabilă a unor
eventuale conflicte apărute în relaţiile sportive prin încurajarea generării de soluţii
avantajoase, realiste şi constructive, în concordanţă cu interesele părţilor implicate.
Consilierii sportivi, sunt persoane provenite din mediul sportiv -fie ca urmare a practicării
unui sport de performanţă, fie prin prisma experienţei anterioare deţinute într-o activitate
direct relaţionată domeniului. Ei demonstrează o bună cunoaştere a sectorului şi a
regulamentelor din ramura sau ramurile de sport pentru care urmează să ofere servicii de
consiliere.
Consilierul sportiv demonstrează foarte bune capacităţi de: comunicare, ascultare activă,
atenţie pentru detalii, focalizare pe probleme, analiză şi sinteză, interacţionare şi adaptabilitate
în condiţii de lucru cu categorii foarte diverse de persoane şi rezistenţă la efort intelectual
prelungit.
Atitudinile principale necesare pentru practicarea ocupaţiei sunt: imparţialitatea, calmul,
preocuparea,
implicarea,
răbdarea,
corectitudinea,
obiectivitatea,
seriozitatea,
responsabilitatea, perseverenţa, deschiderea, receptivitatea şi gândirea constructivă.
Consilierul sportiv asigură deplina confidenţialitate privind problemele clienţilor, excepţie
făcând situaţiile prevăzute prin lege.
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Lista unităţilor de competenţă

Titluri şi categorii de unităţi de competenţă

Unităţi de competenţă cheie
Titlul unităţii 1: Comunicare în limba oficială
Titlul unităţii 2: Comunicare în limbi străine
Titlul unităţii 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie
Titlul unităţii 4: Competenţe informatice
Titlul unităţii 5: Competenţa de a învăţa
Titlul unităţii 6: Competenţe sociale şi civice
Titlul unităţii 7: Competenţe antreprenoriale
Titlul unităţii 8: Competenţa de exprimare culturală
Unităţi de competenţă generale
Titlul unităţii 1: Organizarea activităţii proprii
Titlul unităţii 2: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi
securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
Titlul unităţii 3: Dezvoltarea propriei cariere
Unităţi de competenţă specifice
Titlul unităţii 1: Informarea sportivilor privind evoluţia domeniului sportiv
Titlul unităţii 2: Consilierea sportivilor în vederea negocierii contractelor
Titlul unităţii 3: Acordarea de consultanţă sportivilor pe probleme
profesionale
Titlul unităţii 4: Monitorizarea procesului de pregătire sportivă
Titlul unităţii 5: Reprezentarea sportivilor în raport cu structurile sportive
Titlul unităţii 6: Facilitarea rezolvării conflictelor din relaţiile sportive
Titlul unităţii 7: Orientarea clienţilor privind activitatea motrică

Nivelul de
responsabilitate
şi autonomie

6CEC/4CNC
4CEC/3CNC
4CEC/3CNC
4CEC/3CNC
6CEC/4CNC
6CEC/4CNC
4CEC/3CNC
3CEC/2CNC

4CEC/3CNC
3CEC/2CNC
5CEC/3CNC

6CEC/4CNC
6CEC/4CNC
6CEC/4CNC
6CEC/4CNC
6CEC/4CNC
6CEC/4CNC
6CEC/4CNC
6CEC/4CNC

Pag 3 din 44

Nivelul de
responsabilitate
şi autonomie
4CEC/3CNC
Elemente de
Criterii de realizare asociate
Criterii de realizare
competenţă
rezultatului activităţii descrise
asociate modului de
de elementul de competenţă
îndeplinire a activităţii
descrise de elementul de
competenţă
1. Stabileşte priorităţile
1.1. Priorităţile individuale sunt Stabilirea priorităţilor
individuale
stabilite în funcţie de activităţile individuale se face cu
profesionale de realizat.
discernământ.
1.2. Priorităţile individuale sunt
stabilite
având
în
vedere
estimarea realistă a timpului
necesar pentru derularea fiecărei
activităţi în parte.
1.3. Priorităţile individuale sunt
stabilite
în
funcţie
de
disponibilitatea
celorlalte
persoane implicate în derularea
activităţilor.
1.4. Priorităţile individuale sunt
stabilite în mod coerent pentru
asigurarea fluenţei în activitate şi
evitarea disfuncţionalităţilor.
2.
Planifică
etapele 2.1. Etapele activităţilor sunt Planificarea etapelor se face
activităţilor
planificate realist, în funcţie de cu atenţie.
tipul şi complexitatea acestora.
2.2. Etapele activităţilor sunt
planificate având în vedere
încadrarea în termenele finale
necesare.
2.3. Etapele activităţilor sunt
planificate urmărind alocarea
raţională a resurselor necesare.
3.Revizuieşte
3.1. Planificarea activităţilor este Revizuirea planificării
planificarea activităţilor revizuită după caz, în funcţie de activităţilor se face cu
solicitările persoanelor abilitate.
operativitate.
3.2. Planificarea activităţilor este
revizuită în timp util, pentru
încadrarea
în
termenele
prestabilite.
3.3. Planificarea activităţilor este
revizuită, urmărind corelarea
permanentă cu cele aflate în
UCG1 Organizarea activităţii proprii
(unitate generală)
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derulare, pentru evitarea unor
suprapuneri
generatoare
de
disfuncţionalităţi.
Contexte:
-organizarea activităţii proprii este făcută la începerea fiecărei zile de muncă şi se are în
vedere pe tot parcursul consilierii care se desfăşoară în spaţii diverse, special amenajate
pentru asigurarea confortului fizic şi psihic al participanţilor;
-specialistul îşi asumă responsabilitatea pentru îndeplinirea obiectivelor şi îşi adaptează
propriul comportament în diverse circumstanţe neprevăzute în cursul rezolvării problemelor.
Gama de variabile:
-priorităţi individuale: documentarea privind situaţiile profesionale semnalate de sportivi,
analizarea modificărilor legislative din domeniul sportiv, studierea conţinutului contractelor
care urmează să fie încheiate de sportivi, susţinerea sportivilor pentru identificarea soluţiilor
de rezolvare amiabilă a conflictelor, testarea capacităţilor motrice ale clienţilor etc.;
-tipuri de activităţi profesionale: diseminarea informaţiilor privind evoluţia domeniului
sportiv, consilierea sportivilor pe probleme contractuale, acordarea de consultanţă sportivilor
pe probleme profesionale, monitorizarea procesului de pregătire sportivă, reprezentarea
sportivilor în raport cu structurile sportive, îndrumarea clienţilor privind practicarea
activităţilor sportive etc.;
-persoane implicate în derularea activităţilor: sportivi individuali, grupuri de sportivi;
-tipuri de resurse: materiale, financiare, umane, informaţionale;
-persoane abilitate să solicite revizuirea planificării: reprezentanţii angajatorilor, persoanele
consiliate.
Cunoştinţe:
-prevederile regulamentelor pe ramurile sportive pentru care se face consilierea;
-norme metodologice privind desfăşurarea activităţilor sportive;
-priorităţile în activitatea proprie;
-activităţile profesionale specifice consilierului sportiv;
-particularităţile activităţii de consiliere sportivă;
-noţiuni de planificare şi organizare;
-tipuri de resurse necesare pentru desfăşurarea activităţii şi modalitatea de alocare a acestora;
-situaţii de replanificare a activităţilor;
-cerinţe referitoare la replanificarea activităţilor.
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Nivelul de
responsabilitate
şi autonomie
3CEC/2CNC
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activităţii
descrise de elementul de
competenţă
Identificarea riscurilor
specifice activităţii se face cu
atenţie.

UCG2 Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi
securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
(unitate generală)
Elemente de
competenţă

Criterii de realizare asociate
rezultatului activităţii descrise
de elementul de competenţă

1. Identifică riscurile
specifice activităţii

1.1. Riscurile specifice activităţii
sunt identificate în corelaţie cu
tipul acesteia şi condiţiile de
derulare.
1.2. Riscurile specifice activităţii
sunt identificate având în vedere
toate particularităţile locului de
muncă.
1.3. Riscurile specifice activităţii
sunt identificate în conformitate
cu prevederile legislaţiei în
vigoare
2.1 Normele de sănătate şi
securitate în muncă sunt aplicate
permanent, pe întreaga derulare a
activităţilor.
2.2. Normele de sănătate şi
securitate în muncă sunt aplicate
cu stricteţe, pentru asigurarea
securităţii personale şi a celorlalţi
participanţi la activităţi.
2.3. Normele de sănătate şi
securitate în muncă sunt aplicate
conform procedurilor specifice ale
angajatorilor.
3.1. Prevederile legale referitoare
la situaţiile de urgenţă sunt
respectate conform cerinţelor
formulate în instructaje.
3.2. Prevederile legale referitoare
la situaţiile de urgenţă sunt
respectate
în
corelaţie
cu
specificul locurilor în care se
desfăşoară activităţile.
3.3. Prevederile legale referitoare
la situaţiile de urgenţă sunt
respectate ţinând seama de
procedurile
interne
ale
angajatorilor.

2. Aplică normele de
sănătate şi securitate în
muncă

3. Respectă prevederile
legale referitoare la
situaţiile de urgenţă

Aplicarea normelor de
sănătate şi securitate în
muncă se face cu
responsabilitate.

Respectarea prevederilor
legale referitoare la situaţiile
de urgenţă se realizează
dovedind disciplină.
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Contexte:
-activitatea are caracter permanent şi este obligatorie în toate contextele de lucru, în spaţiile
amenajate în cabinetele individuale de consiliere sau în cele puse la dispoziţie de către
angajatori;
-activităţile care comportă aplicarea prevederilor legale privind sănătatea şi securitatea în
muncă şi în situaţii de urgenţă se desfăşoară conform unor proceduri stricte, sub coordonarea
personalului cu atribuţii în domeniu din cadrul companiilor angajatoare sau în mod autonom,
în cazul activităţii desfăşurate în regim independent.
Gama de variabile:
-tipuri de riscuri: pericol de lovire, cădere, alunecare, electrocutări, răniri cu obiecte ascuţite
sau cu părţi tăioase, riscuri asociate reacţiilor potenţial violente ale clienţilor, expunere la stres
etc.;
-tipuri de activităţi: consiliere, reprezentarea sportivilor, testarea capacităţilor motrice,
organizarea laboratoarelor de evaluare somato-funcţională şi motrică etc.;
-particularităţile locului de muncă: amplasare, dimensiune, configuraţie, luminozitate, grad de
aglomerare, vecinătăţi, căi de acces şi distribuirea în spaţiu a acestora etc.;
-participanţi la activităţi: sportivi individuali, membrii grupurilor de sportivi pentru care se
realizează consilierea;
-angajatori: persoane fizice, cluburi, federaţii, asociaţii sportive etc;
-situaţii de urgenţă: incendii, cutremure, inundaţii, explozii etc.
Cunoştinţe:
-norme generale şi specifice de sănătate şi securitate în muncă;
-tipuri de activităţi, contexte de desfăşurare şi riscuri potenţiale;
-reguli de utilizare a spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru desfăşurarea activităţilor;
-prevederile regulamentelor pe ramurile sportive pentru care se face consilierea;
-norme metodologice privind desfăşurarea activităţilor sportive;
-prevederi legale privind acţiunea în situaţii de urgenţă;
-tipuri de situaţii de urgenţă;
-servicii specializate pentru intervenţia în situaţii de accidente şi de urgenţă;
-modalităţi de intervenţie în situaţii de urgenţă.
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Nivelul de
responsabilitate
şi autonomie
3CEC/5CNC
Elemente de
Criterii de realizare asociate
Criterii de realizare
competenţă
rezultatului activităţii descrise
asociate modului de
de elementul de competenţă
îndeplinire a activităţii
descrise de elementul de
competenţă
1. Analizează nivelul
1.1.Nivelul pregătirii profesionale Analizarea nivelului
pregătirii profesionale
proprii este analizat în raport cu pregătirii profesionale proprii
proprii
evoluţia domeniului de activitate. se face cu obiectivitate.
1.2.Nivelul pregătirii profesionale
proprii este analizat în corelaţie cu
cerinţele
care
decurg
din
implementarea noilor metode şi
tehnici
de
lucru
specifice
ocupaţiei.
1.3.Nivelul pregătirii profesionale
proprii este analizat pe baza
informaţiilor utile obţinute prin
modalităţi diverse.
2. Stabileşte priorităţile
2.1. Priorităţile în dezvoltarea Stabilirea priorităţilor în
în dezvoltarea carierei
carierei sunt stabilite ţinând cont dezvoltarea carierei se face
de rezultatele analizei efectuate.
cu atenţie şi preocupare.
2.2. Priorităţile în dezvoltarea
carierei sunt stabilite în corelaţie
cu obiectivele personale.
2.3. Priorităţile în dezvoltarea
carierei sunt stabilite având în
vedere
stadiul
evoluţiei
profesionale proprii.
3. Consolidează cariera 3.1. Cariera profesională proprie Consolidarea carierei
profesională proprie
este consolidată ţinând seama de profesionale proprii se
priorităţile stabilite.
realizează cu perseverenţă,
3.2. Cariera profesională proprie dovedind deschidere către
este consolidată prin metode nou.
adecvate, în concordanţă cu
interesele şi nevoile personale.
3.3. Cariera profesională proprie
este consolidată având în vedere
specificul
domeniului
de
activitate.
Contexte:
-activitatea se desfăşoară permanent, în mod individual, în contexte de timp şi locaţii variate,
comportând un grad crescut de autonomie şi solicitând rezistenţă la efort intelectual susţinut;
-specialistul gestionează activităţi sau proiecte complexe din punct de vedere profesional,
asumându-şi răspunderea pentru stabilirea şi atingerea obiectivelor personale şi în procesul
UCG3 Dezvoltarea propriei cariere
(unitate generală)
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de luare a deciziilor în contexte de muncă sau de studiu imprevizibile.
Gama de variabile:
- tipuri de metode şi tehnici de lucru specifice ocupaţiei: dialogul, explicaţia, expunerea,
testarea, negocierea etc.;
-informaţii utile: metode, tehnici şi intrumente de lucru noi, cerinţe privind actualizarea
cunoştinţelor de specialitate, nevoia de dezvoltare a unor noi abilităţi şi atitudini profesionale
etc.;
-modalităţi de obţinere a informaţiilor: documentarea privind evoluţia domeniului de
activitate, autoevaluarea, solicitarea de feed-back din partea persoanelor consiliate, studiul
concluziilor rapoartelor de evaluare întocmite de angajatori etc.;
-priorităţi în dezvoltarea carierei: dobândirea de recunoaştere profesională la nivel
local/naţional/internaţional, diversificarea serviciilor de consiliere, dezvoltarea brandului
personal, obţinerea satisfacţiei din partea clienţilor, dezvoltarea contactelor profesionale etc.;
-tipuri de obiective personale: actualizarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor de specialitate,
dezvoltarea abilităţilor şi atitudinilor necesare pentru succesul în carieră, consolidarea poziţiei
financiare, creşterea notorietăţii profesionale, creşterea numărului de clienţi satisfăcuţi etc.;
-metode de consolidare a carierei: participarea la programe de pregătire profesională,
conferinţe şi reuniuni profesionale diverse, însuşirea de noi tehnici şi metode de lucru,
înscrierea în asociaţii profesionale de profil, publicarea de articole şi lucrări de specialitate,
organizarea de evenimente cu caracter profesional aplicativ, schimburi de experienţă cu
specialişti/instituţii cu activitate în domeniu etc.;
-interese personale: realizarea în plan profesional şi social, recunoaşterea în mediul
profesional şi pe piaţa serviciilor de consiliere, obţinerea unei poziţii profesionale avantajoase
etc.;
-nevoi personale: actualizarea cunoştinţelor, asigurarea securităţii financiare, realizarea în
plan profesional şi social etc.;
-specificul domeniului de activitate: tipuri de activităţi profesionale, profesii subordonate,
cerinţe de practicare a profesiilor aparţinând domeniului, tendinţele pieţei de profil,
posibilităţile de diversificare a serviciilor oferite, legislaţie specifică etc.
Cunoştinţe:
-particularităţile domeniului de activitate;
-oportunităţi de dezvoltare profesională specifice domeniului de activitate;
-caracteristicile pieţei serviciilor de profil;
-metode de culegere a informaţiilor privind stadiul evoluţiei profesionale personale;
-metode şi tehnici de dezvoltare şi consolidare a carierei profesionale;
-terminologie de specialitate.
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Nivelul de
responsabilitate
şi autonomie
6CEC/4CNC
Criterii de realizare asociate
Criterii de realizare
rezultatului activităţii descrise
asociate modului de
de elementul de competenţă
îndeplinire a activităţii
descrise de elementul de
competenţă
1.1. Informaţiile privind dinamica Culegerea informaţiilor
domeniului sportiv sunt culese privind dinamica domeniului
permanent, prin metode specifice. sportiv se face cu consecvenţă.
1.2. Informaţiile privind dinamica
domeniului sportiv sunt culese din
surse autorizate.
1.3. Informaţiile privind dinamica
domeniului sportiv sunt culese
având în vedere problematica
relevantă pentru activitatea de
consiliere.
2.1. Aspectele referitoare la Identificarea aspectelor
evoluţia domeniului sportiv sunt referitoare la evoluţia
identificate
în
funcţie
de domeniului sportiv se face cu
conţinutul
documentaţiei atenţie şi conştiinciozitate.
investigate.
2.2. Aspectele referitoare la
evoluţia domeniului sportiv sunt
identificate în corelaţie cu
problematica de interes.
2.3. Aspectele referitoare la
evoluţia domeniului sportiv sunt
identificate având în vedere
particularităţile ramurilor
şi
probelor sportive.
2.4. Aspectele referitoare la
evoluţia domeniului sportiv sunt
identificate ţinând seama de tipul
activităţilor sportive şi nevoile de
implementare a unor metode şi
procedee metodice noi.
3.1. Problemele de interes pentru Problemele de interes pentru
sportivi sunt structurate în funcţie sportivi sunt structurate cu
de obiectivele generale ale preocupare.
acestora.
3.2. Problemele de interes pentru
sportivi sunt structurate pe baza
unor criterii specifice.
3.3. Problemele de interes pentru

UCS1 Informarea sportivilor privind evoluţia domeniului sportiv
(unitate specifică)
Elemente de
competenţă

1. Culege informaţii
privind dinamica
domeniului sportiv

2. Identifică aspectele
referitoare la evoluţia
domeniului sportiv

3. Structurează
problemele de interes
pentru sportivi
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4. Elaborează materiale
informative

5. Diseminează
informaţiile

sportivi sunt structurate în funcţie
de scopul urmărit.
3.4. Problemele de interes pentru
sportivi sunt structurate în funcţie
de particularităţile grupului ţintă
vizat.
4.1. Materialele informative sunt
elaborate în funcţie de tipul
beneficiarului şi contextul în care
urmează
să
se
realizeze
informarea.
4.2. Materialele informative sunt
elaborate ţinând seama de
canalele de difuzare ce urmează
să fie utilizate.
4.3. Materialele informative sunt
elaborate respectând cerinţele
specifice privind forma şi
conţinutul acestora.
5.1. Informaţiile sunt diseminate
urmărind adaptarea la cerinţele
grupurilor ţintă vizate.
5.2. Informaţiile sunt diseminate
utilizând metode şi tehnici
adecvate contextului situaţional.
5.3. Informaţiile sunt diseminate
având în vedere abordarea tuturor
aspectelor de interes în funcţie de
scopul propus.

Elaborarea materialelor
informative se realizează cu
acurateţe.

Diseminarea informaţiilor se
realizează cu responsabilitate.

Contexte:
-activităţile se desfăşoară în mod independent, fără coordonare directă, în spaţii interioare
special amenajate, în condiţii de linişte şi confort, necesitând un efort intelectual susţinut;
-specialistul administrează activităţi complexe din punct de vedere profesional, asumându-şi
responsabilitatea pentru procesul de luare a deciziilor în contexte de muncă sau de studiu
imprevizibile, pentru administrarea dezvoltării profesionale a indivizilor şi grupurilor.
Gama de variabile:
-tipuri de informaţii: prevederile regulamentare şi calendarul competiţional de desfăşurare a
activităţilor sportive, informaţii privind drepturile şi obligaţiile părţilor, organigrama şi
modalitatea de funcţionare a structurilor sportive, legislaţia în vigoare privind activitatea
sportivă, regulamente antidoping, evoluţia performanţelor pe ramuri şi probe sportive,
cerinţele procesului de transfer al sportivilor, cerinţele sportului amator şi profesionist privind
legitimarea şi desfăşurarea activităţilor etc.;
-metode de culegere a informaţiilor: studiul regulamentelor sportive pe ramuri de sport/
normelor/procedurilor, documentare generală, analiza modificărilor legislative, participare la
evenimente cu caracter sportiv, discuţii cu reprezentanţi ai autorităţilor/structurilor sportive,
investigaţie etc.;
-surse de informaţii autorizate: legislaţie, statistici oficiale, publicaţii din domeniul sportiv,
departamentele specializate ale organelor administraţiei centrale şi locale cu atribuţii în
domeniul sportiv, structuri sportive, mass media, rapoarte internaţionale, documentele şi
concluziile aferente unor diverse manifestări de specialitate organizate la nivel naţional şi
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internaţional (seminarii, conferinţe, workshopuri etc.) etc.;
-problematica relevantă pentru activitatea de consiliere: modul de organizare a activităţilor în
domeniul sportiv, etape procedurale pentru realizarea unor demersuri, cerinţe privind
întocmirea unor documente diverse, oportunităţi de dezvoltare a carierei sportive, medierea
conflictelor în domeniul sportiv, alternative de practicare a activităţilor sportive, reprezentarea
sportivilor în raport cu structurile sportive etc.;
-tipul documentaţiei investigate: legislaţie, proceduri, regulamente pe ramuri de sport,
statistici, rapoarte, comunicate etc.;
-problematica de interes: relaţii contractuale cu structurile sportive/impresari şi manageri
sportivi, companii de reclamă şi publicitate, norme şi baremuri sportive, cerinţe privind
securitatea sportivilor etc.;
-tipuri de ramuri sportive: gimnastică, atletism, jocuri sportive (fotbal, handbal, volei, rugbi,
polo, tenis etc) box, schi, lupte, judo etc;
-tipuri de probe sportive:
atletism: alergări 100m, 200m, 400m plat etc., garduri, 3000 m obstacole, 20 km marş,
maraton, săritură în lungime, săritură în înălţime, săritură cu prăjina, aruncarea
greutăţii/discului/suliţei/ciocanului, triplusalt, pentasalt, decatlon etc;
nataţie: 50m/100m etc. liber, bras, fluture, spate; ştafetă;
gimnastică feminină: sărituri, sol, paralele inegale, bârnă;
gimnastică masculină: cal cu mânere, bară, sol, inele, paralele, sărituri;
haltere: ridicări pe categorii de greutate, masculin/feminin;
caiac-canoe: slalom, ştafetă masculin/feminin;
echitaţie: dresaj individual/pe echipe, sărituri la obstacole individual/pe echipe etc.;
ciclism: cursă masculină/feminină pe şosea, ciclism pe pistă- sprint masculin/feminin
individual/pe echipe, keirin masculin/feminin, urmărire masculină/feminină pe echipe,
omnium masculin/feminin etc.;
etc.
-particularităţi ale ramurilor sportive: sporturi individuale sau de echipă, sporturi de combat
sau noncombat, sporturi de vară sau iarnă, sporturi de sală/în aer liber etc.;
-tipuri de activităţi sportive: întreceri individuale/pe echipe, masculin/feminin, curse, jocuri
sportive de sală/în aer liber etc. specifice sporturilor practicate în sistem de performaţă sau
sportului pentru toţi şi activităţilor sportive recreaţionale (aerobic, dans, aquagym, sporturi
tradiţionale, jocuri de mişcare etc);
-obiective generale: dezvoltarea carierei sportive, atingerea şi menţinerea unui nivel ridicat de
performanţă sportivă, desfăşurarea opţională a activităţilor sportive, însuşirea de cunoştinte în
domeniul sportiv şi asimilarea terminologiei de specialitate, menţinerea nivelului de sănătate
personală etc.;
-tipuri de criterii specifice: importanţă, actualitate, impact, utilitate, perspectivă etc.;
-scopul urmărit: informare generală a personalului din domeniul sportiv, informare privind o
problemă dată ca urmare a unei solicitări formulate explicit etc;
-tipuri de grupuri ţintă: copii, tineri, adulţi, persoane cu dizabilităţi, sportivi de performanţă,
sportivi integraţi în activităţi recreative etc.;
-particularităţile grupului ţintă: sex, vârstă, tip de activitate sportivă practicată, interese şi/sau
preferinţe, mediu de desfăşurare a activităţii etc.;
-tipuri de materiale informative: texte de prezentare şi materiale multimedia pentru prelegeri,
rezumate, note/rapoarte de informare, sinteze etc.;
-tipuri de beneficiari: persoane fizice/persoane juridice, persoane individuale/grupuri;
-contextul în care se realizează informarea: oficial/activitate curentă, eveniment de grup/
discuţii individuale;
-canale de difuzare: canale tehnologice, scrise, faţă în faţă;
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-cerinţe privind forma materialelor informative: reguli de scriere, tipul şi dimensiunea literei,
aranjarea în pagină, semne de identitate etc.;
-cerinţe privind conţinutul materialelor informative: formularea obiectivului, prezentarea
informaţiilor, includerea de comentarii/explicaţii/comparaţii, dezvoltarea conţinutului de idei,
redactarea concluziilor, exprimare clară şi la obiect etc;
-metode şi tehnici de diseminare a informaţiilor: susţinerea de prelegeri în cadrul unor
conferinţe, ateliere de lucru, schimburi de experienţă, transmiterea de materiale de informare
în format electronic/pe suport de hârtie, tipărirea de materiale informative (pliante, foi
volante, broşuri etc.) etc.
Cunoştinţe:
-surse de informare pentru domeniul sportiv;
-problematica de interes pentru activitatea sportivilor;
-tipuri de ramuri sportive şi particularităţile acestora;
-legislaţia din domeniul sportiv;
-prevederile regulamentelor pe ramurile sportive pentru care se face consilierea;
-norme metodologice privind desfăşurarea activităţilor sportive;
-tipuri de materiale informative şi cerinţe privind forma şi conţinutul acestora;
-metode şi tehnici de diseminare a informaţiilor;
-modul de organizare şi de funcţionare a diferitelor structuri sportive si relaţiile dintre acestea;
-terminologie de specialitate.
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Nivelul de
responsabilitate
şi autonomie
6CEC/4CNC
Elemente de
Criterii de realizare asociate
Criterii de realizare
competenţă
rezultatului activităţii descrise de asociate modului de
elementul de competenţă
îndeplinire a activităţii
descrise de elementul de
competenţă
1. Verifică proiectul de
1.1. Proiectul de contract este Verificarea proiectului de
contract
verificat având în vedere aspectele contract se realizează cu
definitorii ale acestuia.
atenţie.
1.2. Proiectul de contract este
verificat urmărind toate categoriile
de informaţii conţinute.
1.3. Proiectul de contract este
verificat având în vedere cerinţele
de armonizare a intereselor părţilor
semnatare.
2. Identifică clauzele
2.1. Clauzele neconforme sunt Identificarea clauzelor
neconforme
identificate
în
corelaţie
cu neconforme se face cu
prevederile legislative în vigoare.
vigilenţă.
2.2. Clauzele neconforme sunt
identificate ţinând seama de
conţinutul
regulamentelor
pe
ramuri şi probe sportive.
2.3. Clauzele neconforme sunt
identificate având în vedere
cerinţele şi interesele individuale
ale sportivilor consiliaţi.
3. Formulează propuneri 3.1. Propunerile de modificare a Formularea propunerilor de
de modificare a clauzelor clauzelor
contractuale
sunt modificare a clauzelor
contractuale
formulate
ţinând
seama
de contractuale se face cu
neconformităţile identificate.
acurateţe.
3.2. Propunerile de modificare a
clauzelor
contractuale
sunt
formulate în mod argumentat, pe
baza prevederilor legislative şi a
regulamentelor sportive în vigoare.
3.3. Propunerile de modificare a
clauzelor
contractuale
sunt
formulate
ţinând
seama
de
interesele părţilor.
3.4. Propunerile de modificare a
clauzelor
contractuale
sunt
formulate în corelaţie cu obiectivele
sportivilor consiliaţi.
UCS2 Consilierea sportivilor în vederea negocierii contractelor
(unitate specifică)
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Contexte:
-activităţile se desfăşoară în mod independent, fără coordonare directă, în spaţii interioare
special amenajate, în condiţii de linişte şi confort, necesitând un efort intelectual susţinut;
-munca se derulează cu persoane individuale sau cu grupuri polarizate în jurul unor scopuri
comune;
-specialistul administrează activităţi complexe din punct de vedere profesional, asumându-şi
responsabilitatea pentru procesul de luare a deciziilor în contexte de muncă sau de studiu
imprevizibile, pentru administrarea dezvoltării profesionale a indivizilor şi grupurilor.
Gama de variabile:
-tipuri de contracte: contracte de muncă, de impresariere, de publicitate, de reprezentare, de
sponsorizare etc.;
-aspecte definitorii ale contractelor: structură, formă, elemente de conţinut, anexe, elemente
de identificare a părţilor, clauze etc.;
-categorii de informaţii: termene, condiţii de colaborare între părţi, obligaţii asumate, aspecte
financiare, modul de soluţionare a litigiilor etc.;
-interesele părţilor: privind aspectele financiare, durata de exercitare a contractului, obligaţii
asumate, beneficii conexe, condiţii de reziliere a contractelor etc.;
-clauze neconforme: care conţin prevederi abuzive, omisiuni, stipulări care permit interpretări
şi denaturări ulterioare, necorelări cu alte clauze din acelaşi contract sau cu prevederile
regulamentelor sportive, abateri de la legalitate etc.;
-interesele sportivilor: obţinerea de performanţe sportive superioare, obţinerea unor avantaje
financiare, integrarea/menţinerea locului ocupat într-o anumită echipă, promovarea şi
desfăşurarea activităţii într-o anumită ţară, la o anumită echipă sau club sportiv, obţinerea
unei calificări în vederea integrării sociale şi pe piaţa muncii etc.;
-tipuri de cerinţe individuale ale sportivilor: privind salariul şi primele pentru activitatea
desfăşurată, privind cazarea şi condiţiile de hrană şi suplimentele alimentare specifice tipului
de sport şi efort prestat, privind şcolarizarea, participarea în competiţii, asigurarea medicală
etc.;
-obiectivele sportivilor: dezvoltarea carierei, obţinerea de performanţe notabile, întărirea
brandului personal, menţinerea/îmbunătăţirea cotei de piaţă, facilitarea integrării sociale,
îmbunătăţirea calităţii vieţii etc.
Cunoştinţe:
-legislaţie generală şi specifică domeniului sportiv;
-prevederile regulamentelor pe ramurile sportive pentru care se face consilierea;
-norme metodologice privind desfăşurarea activităţilor sportive;
-tipuri de contracte şi cerinţe privind întocmirea acestora;
-problematica de specialitate din cadrul domeniului sportiv şi al ramurilor sportive pentru care
se acordă consilierea;
-noţiuni juridice de bază relaţionate consilierii pe probleme contractuale;
-tehnici de comunicare;
-noţiuni generale de consiliere;
-terminologie de specialitate.
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Nivelul de
UCS3 Acordarea de consultanţă sportivilor pe probleme
responsabilitate
profesionale
şi autonomie
(unitate specifică)
6CEC/4CNC
Elemente de
Criterii de realizare asociate
Criterii de realizare
competenţă
rezultatului activităţii descrise de
asociate modului de
elementul de competenţă
îndeplinire a activităţii
descrise de elementul
de competenţă
1.Identifică problemele
1.1. Problemele profesionale ale Identificarea
profesionale ale
sportivilor sunt identificate pe baza problemelor profesionale
sportivilor
informaţiilor
obţinute
în
mod ale sportivilor de face cu
nemijlocit din partea acestora.
preocupare.
1.2. Problemele profesionale ale
sportivilor sunt identificate ţinând
seama de specificul ramurii sportive.
1.3. Problemele profesionale ale
sportivilor sunt identificate având în
vedere clarificarea tuturor aspectelor
importante din perspectiva acestora
privind situaţia semnalată.
2.Se documentează
2.1. Documentarea privind situaţiile Documentarea privind
privind situaţiile
semnalate este realizată având în situaţiile semnalate se
semnalate
vedere ansamblul problematicii de face cu conştiinciozitate.
interes.
2.2. Documentarea privind situaţiile
semnalate este realizată utilizând toate
sursele autorizate necesare.
2.3. Documentarea privind situaţiile
semnalate este realizată urmărind
cerinţele specifice privind calitatea
informaţiilor.
3. Propune alternative de 3.1. Alternativele de soluţionare a Propunerea alternativelor
soluţionare a
problemelor sunt propuse în funcţie de de soluţionare a
problemelor
tipul şi caracteristicile situaţiilor problemelor se face cu
concrete manifestate.
responsabilitate.
3.2. Alternativele de soluţionare a
problemelor sunt propuse ţinând
seama de resursele disponibile.
3.3. Alternativele de rezolvare a
problemelor sunt propuse respectând
procedurile legale în vigoare.
3.4. Alternativele de rezolvare a
problemelor sunt propuse în corelaţie
cu prevederile regulamentelor
pe
ramură de sport.
4. Stabileşte varianta
4.1. Varianta optimă de acţiune este Stabilirea variantei
optimă de acţiune
stabilită pentru fiecare problemă optime de acţiune se face
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profesională în parte, de comun acord cu discernământ.
cu sportivii beneficiari ai serviciilor de
consultanţă, în funcţie de nevoile şi
obiectivele acestora.
4.2. Varianta optimă de acţiune este
stabilită
ţinând
seama
de
caracteristicile situaţiei şi contextul de
manifestare al acesteia.
4.3. Varianta optimă de acţiune este
stabilită
având
în
vedere
caracteristicile
individuale
ale
sportivilor vizaţi.
5. Orientează sportivii în 5.1. Sportivii sunt orientaţi în Orientarea sportivilor în
rezolvarea problemelor rezolvarea problemelor profesionale în rezolvarea problemelor
profesionale
funcţie de obiectivele acestora şi profesionale se
posibilităţile practice de acţiune.
realizează cu răbdare.
5.2. Sportivii sunt orientaţi în
rezolvarea problemelor profesionale în
funcţie
de
opţiunile
personale
exprimate şi evoluţia situaţiilor
semnalate.
5.3. Sportivii sunt orientaţi în
rezolvarea problemelor profesionale
respectând procedurile legale în
vigoare.
Contexte:
-activităţile se desfăşoară în mod independent, fără coordonare directă, în spaţii interioare
special amenajate, în condiţii de linişte şi confort, necesitând un efort intelectual susţinut;
-munca se derulează cu persoane individuale sau cu grupuri polarizate în jurul unor scopuri
comune;
-specialistul administrează activităţi complexe din punct de vedere profesional, asumându-şi
responsabilitatea pentru procesul de luare a deciziilor în contexte de muncă sau de studiu
imprevizibile, pentru administrarea dezvoltării profesionale a indivizilor şi grupurilor.
Gama de variabile:
-tipuri de probleme profesionale ale sportivilor: referitoare la condiţiile de antrenament şi de
concurs, influenţa relaţiilor funcţionale din cadrul anumitor structuri sportive asupra activităţii
sportive, probleme generale de transfer, relaţii interpersonale defectuoase, încălcarea
stipulărilor contractuale/a drepturilor individuale ale sportivilor, slaba promovare a intereselor
sportivilor şi a brandului personal al acestora, lipsa recunoaşterii performanţelor sportive etc.;
-tipuri de informaţii obţinute din partea sportivilor: tipul problemei profesionale, momentul
apariţiei, consecinţe asupra activităţii/performanţei sportive, persoane implicate/afectate,
acţiuni personale întreprinse pentru rezolvare, nevoia de intervenţie etc.;
-tipuri de ramuri sportive: atletism, gimnastică, scrimă, tenis de câmp, tenis de masă,
handbal, volei, fotbal, baschet, ciclism, lupte, nataţie, polo, patinaj, schi, paraşutism etc.;
-specificul ramurii sportive:
mediul de desfăşurare al activităţilor sportive: terestru, aerian, acvatic, subacvatic;
tipul activităţilor sportive: individuale/de echipă;
tipul probelor sportive din punct de vedere al practicanţilor: probe
masculine/feminine;
locul de practicare: sală de sport (indoor), în aer liber (outdoor) etc.;
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-problematica de interes: modalităţile legale de acţiune, structurile decizionale din domeniul
sportiv, proceduri sportive, orientarea în carieră, modalităţi de elaborare a unui portofoliu
profesional individual/de grup, tendinţe în cadrul fenomenului sportiv privind mobilitatea
sportivilor etc.;
-tipuri de surse autorizate: legislaţie sportivă, regulamente pe ramuri de sport, reprezentanţi ai
structurilor sportive, reprezentanţi ai organelor administraţiei locale şi centrale, sportivi,
antrenori, arbitri, personal tehnic divers etc.;
-cerinţe privind calitatea informaţiilor: actualitate, diversitate, suficienţă, corectitudine etc.;
-tipuri de situaţii: situaţie profesională curentă, previzionată, situaţie neprevăzută, conflict,
litigiu în derulare;
-caracteristicile situaţiei: complexitate, impact, frecvenţă, cauze, efecte, persoane/grupuri
afectate/implicate, motivaţii individuale, contexte, oportunităţi etc.;
-tipuri de resurse: materiale, umane, financiare, informaţionale, timp;
-opţiuni personale ale sportivilor: implicarea individuală în rezolvarea problemelor, apelarea
la diverşi specialişti, solicitarea reprezentării de către o terţă persoană, iniţierea unei acţiuni
juridice etc.;
-tipuri de obiective profesionale ale sportivilor: de performanţă, de dezvoltare a carierei,
personale, financiare, educative, de integrare socială etc.;
-tipuri de nevoi ale sportivilor: asigurare de suport financiar, echipament sportiv, susţinătoare
de efort, condiţii de cazare, masă, transport, asigurare a resurselor pentru şcolarizare,
asigurare a condiţiilor necesare pentru desfăşurarea antrenamentelor şi a competiţiilor, pentru
participarea în cantonamente, meciuri amicale şi de pregătire, menţinerea stării de sănătate şi
a integrităţii corporale personale etc.;
-tipul contextului de manifestare: context organizaţional intern, context naţional,
internaţional;
-caracteristici individuale ale sportivilor: nivelul de pregătire sportivă, eşalonul competiţional,
particularităţile bio-psiho-motrice şi sociale ale sportivului, nivelul de educaţie etc.
Cunoştinţe:
-tehnici de comunicare;
-legislaţie generală şi legislaţie specifică domeniului sportiv;
-prevederile regulamentelor pe ramurile sportive pentru care se realizează consilierea;
-norme metodologice privind desfăşurarea activităţilor sportive;
-cunoştinţe de psihologie a sportivilor;
-cunoştinţe privind particularităţile psiho-motrice pe categorii de vârstă;
-noţiuni generale privind modalităţile de pregătire sportivă şi de desfăşurare a competiţiilor
sportive;
-cazuistică de specialitate din ramura sportivă pentru care se realizează consilierea;
-terminologie de specialitate.
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Nivelul de
responsabilitate
şi autonomie
6CEC/4CNC
Elemente de
Criterii de realizare asociate
Criterii de realizare
competenţă
rezultatului activităţii descrise de
asociate modului de
elementul de competenţă
îndeplinire a activităţii
descrise de elementul
de competenţă
1.Urmăreşte procesul de 1.1. Procesul de pregătire sportivă este Urmărirea procesului de
pregătire sportivă
urmărit ţinând seama de obiectivele pregătire sportivă se face
sportive vizate.
cu atenţie.
1.2. Procesul de pregătire sportivă este
urmărit având în vedere derularea
antrenamentelor în conformitate cu
conţinutul specific proiectat.
1.3. Procesul de pregătire sportivă este
urmărit
ţinând
seama
de
particularităţile pe ramură de sport.
1.4. Procesul de pregătire sportivă este
urmărit în corelaţie cu caracteristicile
sportivilor/grupurilor sportive.
2.Verifică documentele
2.1. Documentele de specialitate sunt Verificarea
de specialitate
verificate urmărind modul de corelare documentelor de
a obiectivelor specifice cu conţinutul specialitate se face cu
procesului de pregătire sportivă.
rigurozitate.
2.2. Documentele de specialitate sunt
verificate ţinând cont de etapizarea
procesului de pregătire sportivă.
2.3. Documentele de specialitate sunt
verificate având în vedere cerinţele
proiectării acestora.
3. Identifică
3.1. Oportunităţile de îmbunătăţire a Identificarea
oportunităţile de
procesului de pregătire sportivă sunt oportunităţilor de
îmbunătăţire a procesului identificate pe baza observaţiilor îmbunătăţire a procesului
de pregătire sportivă
efectuate pe parcursul monitorizării.
de pregătire sportivă se
3.2. Oportunităţile de îmbunătăţire a face cu interes şi
procesului de pregătire sportivă sunt deschidere.
identificate în corelaţie cu informaţiile
înscrise în documentele de specialitate.
3.3. Oportunităţile de îmbunătăţire a
procesului de pregătire sportivă sunt
identificate ţinând seama de tendinţele
de dezvoltare în domeniu şi de
noutăţile ştiinţifice.
4. Oferă feed back
4.1. Feed-backul pentru îmbunătăţirea Oferirea feed-backului
UCS4 Monitorizarea procesului de pregătire sportivă
(unitate specifică)
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pentru îmbunătăţirea
performanţelor sportive

performanţelor sportive este oferit în pentru îmbunătăţirea
corelaţie cu performanţele individuale performanţelor sportive
şi de grup ale sportivilor.
se face cu obiectivitate.
4.2. Feed-backul pentru îmbunătăţirea
performanţelor sportive este oferit în
concordanţă cu cerinţele la nivel
naţional şi internaţional.
4.3. Feed-backul pentru îmbunătăţirea
performanţelor sportive este oferit
tuturor persoanelor implicate în
procesul obţinerii acestora.

Contexte:
-activităţile se derulează independent, în incinta arenelor sportive, în locurile în care se
desfăşoară procesul de pregătire sportivă, concursurile şi competiţiile sportive, în orice
moment al zilei (dimineaţa, pe parcursul zilei sau în sistem de nocturnă);
-specialistul administrează activităţi complexe din punct de vedere profesional care presupun
disponibilitate pentru deplasări şi pentru program prelungit.
Gama de variabile:
-obiective sportive: calificarea la campionate naţionale, îmbunătăţirea recordurilor personale,
câştigarea de cupe/medalii/titluri sportive etc.;
-conţinutul specific al procesului de pregătire sportivă: mijloacele de acţionare, metodele
aplicate în procesul de pregătire, materialele didactice utilizate, echipamentul sportiv, baza
sportivă, raportul dintre factorii antrenamentului sportiv;
-tipuri de ramuri de sport: atletism, gimnastică, scrimă, tenis de câmp, tenis de masă,
handbal, volei, fotbal, baschet, ciclism, lupte, nataţie, polo, patinaj, schi, paraşutism etc.;
-specificul ramurilor de sport:
mediul de desfăşurare al activităţilor sportive: terestru, aerian, acvatic, subacvatic;
tipul activităţilor sportive: individuale/de echipă;
tipul probelor sportive din punct de vedere al practicanţilor: probe
masculine/feminine;
locul de practicare: sală de sport (indoor), în aer liber (outdoor) etc.;
-caracteristicile sportivilor/grupurilor sportive: vârstă, sex, nivel de pregătire fizică/tehnică/
tactică, experienţa sportivă etc.;
-aspecte relevante pentru performanţa sportivă: relaţiile cu ceilalţi sportivi, raporturile
profesionale cu membrii echipei tehnice, prezenţa la antrenamente/programul de pregătire,
periodicitatea controalelor medicale şi a testelor de condiţie fizică etc.;
-documente de specialitate: planuri anuale, planuri de etapă, grafice de formă sportivă etc.;
-cerinţele proiectării documentelor: conţinut, metode de pregătire, mijloace specifice,
perioadă, etapizare, dozarea/intensitatea/volumul efortului fizic etc.;
-informaţii conţinute în documentele de specialitate: obiective, etapizarea pregătirii, mijloace
utilizate etc.;
-persoane implicate în obţinerea performanţelor sportive: sportivi, membrii echipei tehnice
(antrenor federal/principal/secund, psiholog, maseur, preparator fizic etc.).
Cunoştinţe:
-teoria antrenamentului sportiv;
-metode didactice utilizate în procesul de pregătire sportivă;
-particularităţile pe categorii de vârstă ale sportivilor;
-specificul ramurii de sport în care se realizează pregătirea sportivilor;
-metode de evaluare şi monitorizare a activităţii sportive;
-caracteristicile sistemului competiţional;
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-prevederile regulamentelor pe ramurile de sport pentru care se realizează consilierea;
-tipuri de documente de planificare şi evidenţă a proceselor de pregătire sportivă;
-tehnici de comunicare;
-terminologie de specialitate.
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Nivelul de
responsabilitate
şi autonomie
6CEC/4CNC
Criterii de realizare asociate
Criterii de realizare
rezultatului activităţii descrise de asociate modului de
elementul de competenţă
îndeplinire a activităţii
descrise de elementul de
competenţă
1.1. Nevoia de reprezentare a Identificarea nevoii de
sportivilor este identificată pe baza reprezentare a sportivilor se
opţiunii liber consimţite a acestora. face cu solicitudine.
1.2. Nevoia de reprezentare a
sportivilor este identificată în
funcţie de situaţia concretă
manifestată
şi
problematica
aferentă.
1.3. Nevoia de reprezentare a
sportivilor este identificată ţinând
seama
de
particularităţile
individuale ale acestora.
2.1. Strategia de reprezentare a Stabilirea strategiei de
sportivilor este stabilită în corelaţie reprezentare se face cu
cu tipul problemei de susţinut şi atenţie.
acţiunile anterioare întreprinse.
2.2. Strategia de reprezentare a
sportivilor este stabilită în funcţie
de obiectivul urmărit.
2.3. Strategia de reprezentare a
sportivilor este stabilită ţinând
seama de istoricul profesional şi
comportamental al acestora.
3.1. Sportivii sunt susţinuţi în Susţinerea sportivilor în
raport cu structurile sportive prin raport cu structurile sportive
modalităţi variate, în funcţie de se face cu preocupare şi
scopul urmărit.
interes.
3.2. Sportivii sunt susţinuţi în
raport cu structurile sportive
respectând interesele acestora.
3.3. Sportivii sunt susţinuţi în
raport cu structurile sportive ţinând
seama
de
prevederile
regulamentelor şi ale legislaţiei în
vigoare.
3.4. Sportivii sunt susţinuţi în
raport cu structurile sportive

UCS5 Reprezentarea sportivilor în raport cu structurile sportive
(unitate specifică)
Elemente de
competenţă

1. Identifică nevoia de
reprezentare a sportivilor

2. Stabileşte strategia de
reprezentare a sportivilor

3. Susţine sportivii în
raport cu structurile
sportive
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utilizând, după caz, diverse
documente suport.
3.5. Sportivii sunt susţinuţi în
raport cu structurile sportive
respectând procedurile specifice.
Contexte:
-activităţile se desfăşoară în mod independent, fără coordonare directă, în spaţii interioare
special amenajate sau la sediul structurilor sportive;
-specialistul administrează activităţi complexe din punct de vedere profesional, asumându-şi
responsabilitatea pentru procesul de luare a deciziilor în contexte de muncă sau de studiu
imprevizibile, pentru administrarea dezvoltării profesionale a indivizilor şi grupurilor.
Gama de variabile:
-tipuri de structuri sportive: asociaţii sportive, cluburi sportive, ligi, federaţii sportive,
Comitetul Olimpic Sportiv Român;
-tipuri de situaţii: cu caracter profesional/personal, directe/mediatice, curente/cu caracter
ocazional, de factură pozitivă/conflict etc.;
-problematica aferentă: implicaţii, consecinţe, resurse, nivelul de soluţionare etc.;
-particularităţi individuale ale sportivilor: echilibru emoţional, temperament, nivel de
instruire, educaţie, capacitate de comunicare, capacitate de relaţionare socială etc.;
-tipuri de obiective urmărite în reprezentarea sportivilor: promovarea performanţelor sportive,
promovarea brandului personal al sportivului, susţinerea rezolvării unor conflicte, facilitarea
comunicării cu factorii decizionali, clarificarea unor situaţii contextuale, evidenţierea
motivaţiilor şi intereselor sportivilor reprezentaţi etc.;
-istoricul profesional al sportivilor: rezultate, performanţe şi recorduri sportive, medalii,
număr de selecţionări în echipa naţională, număr de participări la concursuri şi competiţii
sportive naţionale şi internaţionale, număr de cluburi în care s-a desfăşurat activitatea sportivă
pe parcursul carierei etc.;
-istoricul comportamental al sportivilor: penalizări pentru încălcarea regulamentelor sportive,
abateri de la normele de conduită sportivă, conflicte declanşate etc.;
-scopul urmărit: promovarea sportivilor, clarificarea unor situaţii profesionale/personale ale
sportivilor, aplanarea/rezolvarea pe cale amiabilă a unui conflict, solicitarea unor drepturi etc;
-modalităţi de susţinere: reprezentare directă prin intermediul contactelor şi discuţiilor cu
reprezentanţii structurilor sportive, reprezentare indirectă prin transmiterea unor documentaţii
pe căi procedurale prestabilite;
-tipuri de regulamente: regulamente pe ramuri de sport, regulamente pe probe sportive,
regulamente de organizare a activităţilor sportive;
-tipuri de documente suport: memorii justificative, portofolii de activitate, materiale de
promovare, cereri etc.
Cunoştinţe:
-tehnici de comunicare;
-tipuri de structuri sportive şi atribuţiile acestora;
-modul de organizare şi de funcţionare al structurilor sportive;
-legislaţie generală şi specifică domeniului sportiv;
-prevederile regulamentelor pe ramurile sportive pentru care se face consilierea;
-norme metodologice privind desfăşurarea activităţilor sportive;
-modalităţi de acţiune pentru reprezentarea sportivilor;
-cerinţe privind conţinutul şi modul de alcătuire al portofoliilor de activitate ale sportivilor;
-norme de comportament civilizat în societate;
-terminologie de specialitate.
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Nivelul de
responsabilitate
şi autonomie
6CEC/4CNC
Criterii de realizare asociate
Criterii de realizare
rezultatului activităţii descrise de asociate modului de
elementul de competenţă
îndeplinire a activităţii
descrise de elementul de
competenţă
1.1. Situaţia conflictuală este Analizarea situaţiei
analizată pe baza informaţiilor conflictuale se face cu
obţinute din surse diverse.
atenţie.
1.2. Situaţia conflictuală este
analizată luând în considerare
caracteristicile
particulare
ale
acesteia.
1.3. Situaţia conflictuală este
analizată
având
în
vedere
ansamblul problematicii asociate.
2.1. Generarea de soluţii pentru Încurajarea generării de
rezolvarea situaţiei conflictuale este soluţii pentru rezolvarea
încurajată la nivelul tuturor părţilor situaţiei conflictuale se face
implicate, prin intermediul unor cu imparţialitate.
metode diverse.
2.2. Generarea de soluţii pentru
rezolvarea situaţiei conflictuale este
încurajată urmărind focalizarea pe
aspectele critice ale problemelor
semnalate.
2.3. Generarea de soluţii pentru
rezolvarea situaţiei conflictuale este
încurajată pornind de la opţiunile
posibile existente.
3.1. Părţile sunt asistate pe Asistarea părţilor pe
parcursul
negocierii
utilizând parcursul negocierii se face
tehnici de lucru specifice.
cu calm şi răbdare.
3.2. Părţile sunt asistate pe
parcursul negocierii ţinând seama
de toate aspectele relevante pentru
rezolvarea conflictului pe cale
amiabilă.
3.3. Părţile sunt asistate pe
parcursul
negocierii
urmărind
armonizarea intereselor acestora.
3.4. Părţile sunt asistate pe
parcursul negocierii promovând

UCS6 Facilitarea rezolvării conflictelor în relaţiile sportive
(unitate specifică)
Elemente de
competenţă

1. Analizează situaţia
conflictuală

2. Încurajează generarea
de soluţii pentru
rezolvarea situaţiei
conflictuale

3. Asistă părţile pe
parcursul negocierii
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4. Susţine părţile pentru
rezolvarea amiabilă a
conflictului

principiile activităţii de consiliere
specifice rezolvării conflictelor.
4.1. Părţile sunt susţinute pentru
rezolvarea amiabilă a conflictului
luând în considerare variantele şi
căile de soluţionare acceptate în
mod voluntar de către acestea.
4.2. Părţile sunt susţinute pentru
rezolvarea amiabilă a conflictului
ţinând seama de legislaţia în
vigoare şi regulamentele sportive
aplicabile.
4.3. Părţile sunt susţinute pentru
rezolvarea amiabilă a conflictului în
corelaţie cu posibilităţile de
armonizare a soluţiilor la toate
nivelurile
instituţionale
şi
decizionale implicate.

Susţinerea părţilor pentru
rezolvarea amiabilă a
conflictului se realizează în
mod constructiv.

Contexte:
-activităţile se desfăşoară în mod independent, la sediul consilierului sau al diferitelor
structuri sportive în care activează persoanele consiliate, necesitând un efort intelectual
susţinut şi rezistenţă la stres;
-munca se derulează cu persoane individuale sau cu grupuri polarizate în jurul unor scopuri
comune;
-specialistul administrează activităţi complexe din punct de vedere profesional, asumându-şi
responsabilitatea pentru procesul de luare a deciziilor în contexte de muncă imprevizibile,
pentru administrarea dezvoltării profesionale a indivizilor şi grupurilor.
Gama de variabile:
-relaţii sportive: relaţii dintre sportivi, relaţii dintre sportivi şi personalul tehnic, dintre sportivi
şi personalul administrativ, dintre sportivi şi reprezentanţi din media sportivă;
-tipuri de conflicte: individuale/de grup, personale/de muncă;
-tipuri de surse: părţile implicate în conflict, legislaţia specifică, documentaţia disponibilă
referitoare la cazuri similare anterioare, mediatori, jurişti etc.;
-caracteristici particulare ale situaţiilor conflictuale: cauzele, relaţiile şi raportul dintre părţile
implicate, poziţia părţilor implicate în conflict, acţiuni ulterioare declanşării conflictului,
consecinţe de moment, implicaţii ulterioare, intensitatea conflictului, aria de manifestare etc.;
-problematica asociată situaţiei conflictuale: impactul situaţiei conflictuale asupra fiecărei
părţi implicate, puncte de vedere privind conflictul, aşteptările privind evoluţia situaţiei
conflictuale, probleme de imagine etc.;
-tipuri de metode pentru generarea de soluţii: discuţii separate cu fiecare dintre părţi, sesiuni
comune de discuţii, solicitarea unor declaraţii scrise etc.;
-părţile implicate în conflict: sportivi, personal tehnic divers (antrenor, maseur, doctor,
kinetoterapeut, preparator fizic etc.), personal administrativ (manager sportiv, delegaţi etc.),
reprezentanţi din media sportivă (reporteri, comentatori sportivi etc.);
-tipuri de aspecte critice: încălcarea unor clauze contractuale de către sportivi/angajatori,
afectarea drepturilor sportivilor/intereselor angajatorilor, abateri de la regulamentele sportive,
încălcarea legislaţiei, exacerbarea violenţei, lipsa de interes faţă de îndeplinirea obiectivelor
sportive, nerespectarea conduitei sportive, înfăptuirea de acte antisociale etc.;
-tipuri de opţiuni: solicitarea unor despăgubiri/sancţiuni, modificarea clauzelor contractuale,
asigurarea condiţiilor de recuperare fizică în urma unor accidente, îmbunătăţirea condiţiilor de
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antrenament/concurs, susţinerea brandului personal al sportivilor, prezentarea obiectivă a unor
situaţii etc.;
-tehnici utilizate în asistarea negocierii: tehnici de rezolvare a obiecţiilor, de depăşire a
blocajelor, de facilitare a comunicării, de construire a încrederii între părţi etc.;
-principiile activităţii de consiliere specifice rezolvării conflictelor: neutralitate, imparţialitate,
confidenţialitate, corectitudine;
-aspecte relevante pentru rezolvarea conflictului pe cale amiabilă: dorinţa părţilor de a rezolva
conflictul, implicaţiile fiecărei soluţii pentru fiecare dintre părţi, interesele comune ale
părţilor, interese divergente etc.;
-niveluri instituţionale implicate: echipă, structură sportivă, direcţii judeţene de sport, federaţii
naţionale de specialitate, federaţii internaţionale, forumuri internaţionale sportive etc.;
-niveluri decizionale: antrenori, directori structuri sportive, preşedinţi de comisii din cadrul
federaţiilor sportive, preşedinţii comisiilor internaţioanale de profil etc.
Cunoştinţe:
-noţiuni generale de consiliere;
-prevederile regulamentelor pe ramurile sportive pentru care se face consilierea;
-norme metodologice privind desfăşurarea activităţilor sportive;
-noţiuni de psihologie sportivă şi sociologie;
-tehnici de negociere;
-tehnici de comunicare;
-noţiuni elementare de mediere;
-principiile activităţii de consiliere pentru rezolvarea conflictelor;
-terminologie de specialitate.
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Nivelul de
responsabilitate
şi autonomie
6CEC/4CNC
Criterii de realizare asociate
Criterii de realizare
rezultatului activităţii descrise de asociate modului de
elementul de competenţă
îndeplinire a activităţii
descrise de elementul de
competenţă
1.1. Profilul somato-funcţional este Elaborarea profilului
elaborat utilizând metode de lucru somato-funcţional se face
specifice.
cu acurateţe.
1.2. Profilul somato-funcţional este
elaborat pe baza rezultatelor
obţinute în urma măsurătorilor
somatice şi a probelor de efort
funcţionale.
1.3. Profilul somato-funcţional este
elaborat ţinând seama de datele
individuale ale clientului.
1.4. Profilul somato-funcţional este
elaborat utilizând instrumentele
necesare.
2.1. Profilul motric preferenţial este Stabilirea profilului motric
stabilit pe baza testării capacităţilor preferenţial se face cu
motrice ale clientului prin aplicarea atenţie.
unor metode standardizate.
2.2. Profilul motric preferenţial este
stabilit
ţinând
seama
de
particularităţile individuale ale
clientului.
2.3. Profilul motric preferenţial este
stabilit în funcţie de preferinţele şi
antecedentele
sportive
ale
clientului.
3.1.
Evoluţia clientului este Monitorizarea evoluţiei
monitorizată periodic, în funcţie de clientului se face cu
nivelul performanţelor individuale preocupare.
înregistrate.
3.2. Evoluţia clientului este
monitorizată ţinând seama de
schimbările în opţiunile privind
practicarea diferitelor tipuri de
activităţi motrice.
3.3. Evoluţia clientului este
monitorizată în corelaţie cu starea
de sănătate a acestuia.
3.4. Evoluţia clientului este

UCS7 Orientarea clienţilor privind activitatea motrică
(unitate specifică)
Elemente de
competenţă

1. Elaborează profilul
somato-funcţional al
clientului

2. Stabileşte profilul
motric preferenţial

3. Monitorizează
evoluţia clientului
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4. Îndrumă clientul în
practicarea activităţilor
sportive

monitorizată având în vedere tipul
activităţilor desfăşurate.
4.1. Clientul este îndrumat în
practicarea activităţilor sportive
ţinând seama de rezultatele
personale înregistrate.
4.2. Clientul este îndrumat în
practicarea activităţilor sportive în
funcţie de necesităţile acestuia şi
oferta existentă în domeniu.
4.3. Clientul este îndrumat în
practicarea activităţilor sportive
având în vedere relaţiile necesare
cu personalul de specialitate
implicat în derularea acestora.
4.4. Clientul este îndrumat în
practicarea activităţilor sportive
ţinând seama de preferinţele
individuale ale acestuia.

Îndrumarea clientului în
practicarea activităţilor
sportive se face cu
consecvenţă şi răbdare.

Contexte:
-activităţile se desfăşoară în mod independent,
în spaţii interioare special amenajate şi dotate, în condiţii de linişte şi confort;
-munca se derulează cu persoane individuale;
-activitatea proprie este organizată în general în contexte de muncă previzibile, dar care pot
suferi schimbări, specialistul adaptându-şi propriul comportament la diverse circumstanţe în
cursul rezolvării problemelor; activităţile profesionale desfăşurate sunt complexe, consilierul
asumându-şi responsabilitatea pentru atingerea obiectivelor stabilite.
Gama de variabile:
-metode de lucru pentru elaborarea profilului somato-funcţional: teste, măsurători, metode
statistico-matematice (media aritmetică, raporturi de proporţionalitate) etc.;
-tipuri de măsurători somatice: înălţime, greutate, circumferinţe, diametre, indice de masă
corporală, raporturi de proporţionalitate somatice etc.;
-tipuri de probe de efort funcţionale: referitoare la capacitatea de efort, la capacitatea de
revenire după efort (spirometrie, teste pe bicicletă, probe specifice);
-date individuale ale clienţilor: vârsta, antecedentele sportive, anamneza stării de sănătate,
nivelul de educaţie, disponibilităţile temporale privind practicarea activităţilor sportive etc.;
-tipuri de instrumente: taliometru, bandă metrică, goniometru, dinamometru, scăriţa de
mobilitate, cronometru, fişe de înregistrare, programe computerizate diverse etc.;
-capacităţi motrice: viteză, forţă, rezistenţă, coordonare, echilibru etc.;
-particularităţi individuale ale clientului: vârstă, sex, nivel de pregătire sportivă, nivel de
instruire, mediul social de provenienţă, starea de sănătate, disponibilitate, motivaţie etc.;
-antecedente sportive: tipuri de sporturi practicate, durata practicării, vârsta la care au fost
practicate, accidentări şi consecinţe ale acestora etc.;
-evoluţia clientului: somatică, funcţională, motrică;
-tipul activităţilor: de iarnă/vară, de sală/de exterior, individuale/colective;
-personalul de specialitate implicat: instructor, antrenor, profesor;
-preferinţele individuale ale clientului: locaţie, dotări, personal de specialitate, dimensiunile şi
structura grupurilor de lucru, costuri, facilităţi diverse etc.
Cunoştinţe:
-noţiuni generale de consiliere;
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-cerinţe privind elaborarea profilului somato-funcţional al clienţilor;
-cerinţe privind stabilirea profilului motric preferenţial al clienţilor;
-modalităţi de aplicare şi evaluare a testelor de evaluare somato-funcţională şi motrică;
-tipuri de activităţi sportive, particularităţile acestora şi cerinţe specifice de practicare;
-indicaţii şi contraindicaţii privind practicarea diferitelor activităţi sportive;
-metode, tehnici şi instrumente de lucru pentru orientarea clienţilor privind activitatea motrică;
-tehnici de comunicare;
-terminologie de specialitate.
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Titlul calificării profesionale: Consilier sportiv
Descriere
Calificarea consilier sportiv, de nivel 4CNC/6CEC, este practicată de specialiştii care oferă
servicii de consiliere sportivilor interesaţi să rezolve diverse probleme curente cu caracter
profesional, derivate din activitatea de pregătire pentru obţinerea performanţelor sportive,
participarea la concursuri şi competiţii, promovarea imaginii personale etc.
Activitatea consilierului sportiv se referă la informarea sportivilor privind dinamica sectorului
şi noutăţile din domeniu, îndrumarea în vederea soluţionării problemelor contractuale şi a
celor profesionale, reprezentarea în raport cu structurile sportive, monitorizarea procesului de
pregătire sportivă şi identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a acestuia. Serviciile
consilierului sportiv sunt adresate şi persoanelor fizice diverse, interesate să opteze corect
pentru desfăşurarea unei activităţi sportive adecvate vârstei şi particularităţilor lor
individuale, pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate şi creşterea calităţii vieţii.
Motivaţie
Calificarea este necesară ca urmare a numărului mare de persoane antrenate la nivel naţional
în practicarea sportului de performanţă care necesită susţinere specializată pentru soluţionarea
rapidă, eficace şi în condiţii regulamentare a unei game foarte variate de probleme
profesionale curente, precum şi ca urmare a interesului manifestat de un număr din ce în ce
mai mare de persoane din toate categoriile de vârstă şi socio-profesionale pentru practicarea
în mod constant a uneia sau mai multor forme de activitate fizică pentru petrecerea plăcută a
timpului liber, menţinerea stării de sănătate şi dezvoltarea armonioasă a organismului etc.
Aceste persoane, la rândul lor, au nevoie de îndrumare de specialitate şi orientare pentru
alegerea ramurilor şi activităţilor sportive recomandate în funcţie de profilul somatofuncţional şi preferenţial.
Condiţii de acces
Pentru accesul în practicarea calificării consilier sportiv, orice persoană interesată trebuie să
deţină cunoştinţe prealabile din domeniul activităţilor fizice şi sportului, să fie sănătoasă din
punct de vedere psihic, echilibrată emoţional şi să dovedească foarte bune capacităţi de
comunicare, socializare şi inter-relaţionare cu categorii variate de persoane.
Nivelul de studii minim necesar
Persoanele interesate pot deveni consilieri sportivi în urma absolvirii învăţământului superior
în domeniul sportiv sau într-un domeniu echivalent/asociat finalizat prin examen de licenţă şi
specializarea în consiliere sportivă prin participare la programe de formare profesională
continuă a adulţilor autorizate conform legii.
Competenţele dobândite pe alte căi decât cele formale pot fi evaluate pe baza standardului
ocupaţional.
Rute de progres
În urma acumulării de experienţă şi prin continuarea studiilor, consilierul sportiv se poate
orienta spre diverse specializări din domeniul consilierii sportive pentru ramuri şi probe
sportive variate, precum şi specializări din domeniul comunicării, resurselor umane, relaţiilor
publice etc.
Cerinţe legislative specifice
Nu este cazul.
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Titlul calificării profesionale: Consilier sportiv
Cod RNC:
Nivel: 6CEC/4CNC

Lista competenţelor profesionale
Cod

Denumirea competenţei profesionale

Nivel

C1.Comunicare în limba oficială
C2.Comunicare în limbi străine
C3.Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi
tehnologie
C4.Competenţe informatice
C5.Competenţa de a învăţa
C6.Competenţe sociale şi civice
C7.Competenţe antreprenoriale
C8.Competenţa de exprimare culturală
G1.Organizarea activităţii proprii
G2.Aplicarea prevederilor legale referitoare la
sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul
situaţiilor de urgenţă
G3.Dezvoltarea propriei cariere
S1.Informarea sportivilor privind evoluţia
domeniului sportiv
S2.Consilierea sportivilor în vederea negocierii
contractelor
S3.Acordarea de consultanţă sportivilor pe
probleme profesionale
S4. Monitorizarea procesului de pregătire sportivă
S5.Reprezentarea sportivilor în raport cu structurile
sportive
S6.Facilitarea rezolvării conflictelor din relaţiile
sportive
S7.Orientarea clienţilor privind activitatea motrică

6CEC/4CNC
4CEC/3CNC
4CEC/3CNC

Credite

4CEC/3CNC
6CEC/4CNC
6CEC/4CNC
4CEC/3CNC
3CEC/2CNC
4CEC/3CNC
3CEC/2CNC

5CEC/3CNC
6CEC/4CNC
6CEC/4CNC
6CEC/4CNC
6CEC/4CNC
6CEC/4CNC
6CEC/4CNC
6CEC/4CNC
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Competenţa profesională: Organizarea activităţii proprii
Cod:
Nivel: 4CEC/3CNC
Credite:
Deprinderi

Cunoştinţe

1. Stabileşte cu discernământ priorităţile
individuale în funcţie de activităţile profesionale
de realizat şi disponibilitatea celorlalţi specialişti
implicaţi în rezolvarea problemelor, în mod
coerent, pentru asigurarea fluenţei în activitate şi
evitarea disfuncţionalităţilor şi având în vedere
estimarea realistă a timpului necesar pentru
derularea fiecărei activităţi în parte.
2. Planifică etapele activităţilor realist, cu atenţie,
în funcţie de tipul şi complexitatea acestora,
urmărind alocarea raţională a resurselor necesare
şi având în vedere încadrarea în termenele finale
prestabilite.
3. Alocă resursele eşalonat, cu pragmatism, pentru
fiecare etapă în parte, în funcţie de necesităţi,
ţinând seama de solicitările persoanelor abilitate şi
contextul în care se derulează activitatea.
4. Revizuieşte planificarea activităţilor cu
operativitate, în timp util, pentru încadrarea în
termenele
necesare,
urmărind
corelarea
permanentă cu cele aflate în derulare şi evitarea
suprapunerilor generatoare de disfuncţionalităţi.

-prevederile regulamentelor pe ramurile sportive
pentru care se face consilierea;
-norme metodologice privind desfăşurarea
activităţilor sportive;
-priorităţile în activitatea proprie;
-activităţile profesionale specifice consilierului
sportiv;
-particularităţile activităţii de consiliere
sportivă;
-noţiuni de planificare şi organizare;
-tipuri de resurse necesare pentru desfăşurarea
activităţii şi modalitatea de alocare a acestora;
-situaţii de replanificare a activităţilor;
-cerinţe referitoare la replanificarea activităţilor.

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt:
Deprinderi
Observarea candidaţilor îndeplinind
cerinţele de la locul de activitate
Simulare
Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de către candidaţi din partea
colaboratorilor/ superiorilor ierarhici /
forului tutelar

Cunoştinţe
Test scris
Întrebări orale
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Competenţa profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea
în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
Cod:
Nivel: 3CEC/2CNC
Credite:
Deprinderi

Cunoştinţe

1.Identifică riscurile specifice activităţii cu atenţie,
în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare, în funcţie de tipul activităţii desfăşurate,
condiţiile de derulare şi particularităţile locului de
muncă.
2. Stabileşte modalităţile de intervenţie în situaţii
de risc în funcţie de tipul riscurilor previzionate şi
solicitările specifice activităţilor de derulat,
conform căilor legale de acţiune specificate în
procedurile aflate în vigoare, ţinând cont de
alternativele posibile şi serviciile specializate
existente.
3. Aplică normele de sănătate şi securitate în
muncă, permanent, pe întreaga derulare a
activităţilor, cu responsabilitate şi stricteţe, pentru
asigurarea securităţii personale şi a celorlalţi
participanţi la activităţi, respectând procedurile
specifice ale angajatorilor.
4. Respectă prevederile legale referitoare la
situaţiile de urgenţă dovedind responsabilitate şi
disciplină, conform cerinţelor formulate în
instructaje şi în procedurile interne ale
angajatorilor, ţinând seama de specificul locurilor
în care se desfăşoară activităţile.

-norme generale şi specifice de sănătate şi
securitate în muncă;
-tipuri de activităţi, contexte de desfăşurare şi
riscuri potenţiale;
-reguli de utilizare a spaţiilor şi echipamentelor
necesare pentru desfăşurarea activităţilor;
-prevederi legale privind acţiunea în situaţii de
urgenţă;
-tipuri de situaţii de urgenţă;
-servicii specializate pentru intervenţia în situaţii
de accidente şi de urgenţă;
-modalităţi de intervenţie în situaţii de urgenţă.

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt:
Deprinderi
Observarea candidaţilor îndeplinind
cerinţele de la locul de activitate
Simulare
Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de către candidaţi din partea
colaboratorilor/ superiorilor ierarhici /
forului tutelar

Cunoştinţe
Test scris
Întrebări orale
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Competenţa profesională: Dezvoltarea propriei cariere
Cod:
Nivel: 5CEC/3CNC
Credite:
Deprinderi

Cunoştinţe

1. Analizează cu obiectivitate nivelul pregătirii
profesionale proprii în raport cu evoluţia
domeniului de activitate, în corelaţie cu cerinţele
care decurg din implementarea noilor metode şi
tehnici de lucru şi pe baza informaţiilor utile
obţinute prin modalităţi diverse.
2. Stabileşte cu atenţie şi preocupare priorităţile în
dezvoltarea carierei ţinând cont de rezultatele
analizei efectuate, în corelaţie cu obiectivele
personale şi având în vedere stadiul evoluţiei
profesionale proprii.
3. Consolidează cariera profesională proprie cu
perseverenţă, prin metode adecvate, dovedind
deschidere către nou, ţinând seama de priorităţile
stabilite în concordanţă cu interesele şi nevoile
personale şi având în vedere specificul domeniului
de activitate.

-particularităţile domeniului de activitate;
-oportunităţi de dezvoltare profesională
specifice domeniului de activitate;
-caracteristicile pieţei serviciilor de profil;
-metode de culegere a informaţiilor privind
stadiul evoluţiei profesionale personale;
-metode şi tehnici de dezvoltare şi consolidare a
carierei profesionale;
-terminologie de specialitate.

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

Deprinderi
Simulare
Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de către candidaţi din partea
colaboratorilor/ superiorilor ierarhici /
forului tutelar

Test scris
Întrebări orale

Portofoliu
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Competenţa profesională: Informarea sportivilor privind evoluţia domeniului sportiv
Cod:
Nivel: 6CEC/4CNC
Credite:
Deprinderi

Cunoştinţe

1. Culege informaţii privind dinamica domeniului
sportiv, permanent, cu consecvenţă, prin metode
specifice, utilizând surse autorizate şi având în
vedere problematica relevantă pentru activitatea
de consiliere.
2. Identifică aspectele referitoare la evoluţia
domeniului sportiv cu atenţie şi conştiinciozitate,
în funcţie de conţinutul documentaţiei investigate,
ţinând seama de problematica de interes, având în
vedere particularităţile ramurilor şi probelor
sportive, tipul activităţilor sportive şi nevoile de
implementare a unor metode şi procedee metodice
noi.
3. Structurează cu preocupare problemele de
interes pentru sportivi în funcţie de obiectivele
generale ale acestora, pe baza unor criterii
specifice, în funcţie de scopul urmărit şi de
particularităţile grupului ţintă vizat.
4. Elaborează cu acurateţe materiale informative,
în funcţie de tipul beneficiarului şi contextul în
care urmează să se realizeze informarea, ţinând
seama de canalele de difuzare ce urmează să fie
utilizate şi respectând cerinţele specifice privind
forma şi conţinutul acestora.
5. Diseminează cu responsabilitate informaţiile,
urmărind adaptarea la cerinţele grupurilor ţintă
vizate, utilizând metode şi tehnici adecvate
contextului situaţional şi având în vedere
abordarea tuturor aspectelor de interes în funcţie
de scopul propus.

-surse de informare pentru domeniul sportiv;
-problematica de interes pentru activitatea
sportivilor;
-tipuri de ramuri sportive şi particularităţile
acestora;
-legislaţia din domeniul sportiv;
-prevederile regulamentelor pe ramurile sportive
pentru care se face consilierea;
-norme metodologice privind desfăşurarea
activităţilor sportive;
-tipuri de materiale informative şi cerinţe privind
forma şi conţinutul acestora;
-metode şi tehnici de diseminare a informaţiilor;
-modul de organizare şi de funcţionare a
diferitelor structuri sportive şi relaţiile dintre
acestea;
-terminologie de specialitate.

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

Test scris
Întrebări orale
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realizat de către candidaţi din partea
colaboratorilor/ superiorilor ierarhici /
forului tutelar
Portofoliu

Pag 37 din 44

Competenţa profesională: Consilierea sportivilor în vederea negocierii contractelor
Cod:
Nivel: 6CEC/4CNC
Credite:
Deprinderi

Cunoştinţe

1. Verifică proiectul de contract cu atenţie, având
în vedere aspectele definitorii ale acestuia,
urmărind toate categoriile de informaţii conţinute
şi având în vedere cerinţele de armonizare a
intereselor părţilor semnatare.
2. Identifică clauzele neconforme cu vigilenţă, în
corelaţie cu prevederile legislative în vigoare,
ţinând seama de conţinutul regulamentelor pe
ramuri şi probe sportive, având în vedere cerinţele
şi interesele individuale ale sportivilor consiliaţi.
3. Formulează cu acurateţe propuneri de
modificare a clauzelor contractuale, ţinând seama
de neconformităţile identificate, în mod
argumentat, pe baza prevederilor legislative şi a
regulamentelor sportive în vigoare, ţinând seama
de interesele părţilor şi în corelaţie cu obiectivele
sportivilor consiliaţi.

-legislaţie generală şi specifică domeniului
sportiv;
-prevederile regulamentelor pe ramurile sportive
pentru care se face consilierea;
-norme metodologice privind desfăşurarea
activităţilor sportive;
-tipuri de contracte şi cerinţe privind întocmirea
acestora;
-problematica de specialitate din cadrul
domeniului sportiv şi al ramurilor sportive pentru
care se acordă consilierea;
-noţiuni juridice de bază relaţionate consilierii pe
probleme contractuale;
-tehnici de comunicare;
-noţiuni generale de consiliere;
-terminologie de specialitate.

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt:
Deprinderi
Cunoştinţe
Simulare
Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de către candidaţi din partea
colaboratorilor/ superiorilor ierarhici /
forului tutelar

Test scris
Întrebări orale

Portofoliu
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Competenţa profesională: Acordarea de consultanţă sportivilor pe probleme profesionale
Cod:
Nivel: 6CEC/4CNC
Credite:
Deprinderi

Cunoştinţe

1. Identifică problemele profesionale ale
sportivilor cu preocupare, pe baza informaţiilor
obţinute în mod nemijlocit din partea acestora,
ţinând seama de specificul ramurii sportive, având
în vedere clarificarea tuturor aspectelor importante
din perspectiva acestora privind situaţia
semnalată.
2. Se documentează cu conştiinciozitate privind
situaţiile semnalate, având în vedere ansamblul
problematicii de interes, utilizând toate sursele
autorizate necesare şi urmărind
cerinţele
specifice privind calitatea informaţiilor.
3. Propune cu responsabilitate alternative de
soluţionare a problemelor, în funcţie de tipul şi
caracteristicile situaţiilor concrete manifestate,
ţinând seama de resursele disponibile, respectând
procedurile legale în vigoare şi în corelaţie cu
prevederile regulamentelor pe ramură de sport.
4. Stabileşte cu discernământ varianta optimă de
acţiune pentru fiecare problemă profesională în
parte, de comun acord cu sportivii beneficiari ai
serviciilor de consultanţă, în funcţie de nevoile şi
obiectivele
acestora,
ţinând
seama
de
caracteristicile situaţiei şi contextul de manifestare
al acesteia şi având în vedere caracteristicile
individuale ale sportivilor vizaţi.
5. Orientează cu răbdare sportivii în rezolvarea
problemelor profesionale, în funcţie de obiectivele
acestora, posibilităţile practice de acţiune,
opţiunile personale exprimate şi evoluţia
situaţiilor semnalate, respectând procedurile legale
în vigoare.

-tehnici de comunicare;
-legislaţie generală şi legislaţie specifică
domeniului sportiv;
-prevederile regulamentelor pe ramurile sportive
pentru care se realizează consilierea;
-norme metodologice privind desfăşurarea
activităţilor sportive;
-cunoştinţe de psihologie a sportivilor;
-cunoştinţe privind particularităţile psihomotrice pe categorii de vârstă;
-noţiuni generale privind modalităţile de
pregătire sportivă şi de desfăşurare a
competiţiilor sportive;
-cazuistică de specialitate din ramura sportivă
pentru care se realizează consilierea;
-terminologie de specialitate.
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Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt:
Cunoştinţe

Deprinderi
Simulare
Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de către candidaţi din partea
colaboratorilor/ superiorilor ierarhici /
forului tutelar

Test scris
Întrebări orale

Portofoliu
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Competenţa profesională: Monitorizarea procesului de pregătire sportivă
Cod:
Nivel: 6CEC/4CNC
Credite:
Deprinderi

Cunoştinţe

1. Urmăreşte cu atenţie procesul de pregătire
sportivă, în corelaţie cu caracteristicile
sportivilor/grupurilor sportive implicate şi
particularităţile pe ramură de sport, ţinând seama
de obiectivele sportive vizate şi având în vedere
derularea antrenamentelor în conformitate cu
conţinutul specific proiectat.
2. Verifică în mod riguros documentele de
specialitate având în vedere cerinţele specifice de
proiectare a acestora, urmărind modul de corelare
a obiectivelor specifice cu conţinutul şi etapizarea
procesului de pregătire sportivă.
3. Identifică cu interes şi deschidere oportunităţile
de îmbunătăţire a procesului de pregătire sportivă,
pe baza observaţiilor efectuate pe parcursul
monitorizării, ţinând seama de
informaţiile
înscrise în documentele de specialitate şi în
corelaţie cu tendinţele de dezvoltare în domeniu şi
cu noutăţile ştiinţifice.
4. Oferă cu obiectivitate feed back pentru
îmbunătăţirea performanţelor sportive, tuturor
persoanelor implicate în procesul obţinerii
acestora,
în corelaţie cu performanţele
individuale şi de grup ale sportivilor şi ţinând
seama de cerinţele la nivel naţional şi
internaţional.

-teoria antrenamentului sportiv;
-metode didactice utilizate în procesul de
pregătire sportivă;
-particularităţile pe categorii de vârstă ale
sportivilor;
-specificul ramurii de sport în care se realizează
pregătirea sportivilor;
-metode de evaluare şi monitorizare a activităţii
sportive;
-caracteristicile sistemului competiţional;
-prevederile regulamentelor pe ramurile de sport
pentru care se realizează consilierea;
-tipuri de documente de planificare şi evidenţă a
proceselor de pregătire sportivă;
-tehnici de comunicare;
-terminologie de specialitate.

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt:
Deprinderi
Observarea candidaţilor îndeplinind
cerinţele de la locul de activitate
Simulare
Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de către candidaţi din partea
colaboratorilor/ superiorilor ierarhici /
forului tutelar

Cunoştinţe
Test scris
Întrebări orale
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Competenţa profesională: Reprezentarea sportivilor în raport cu structurile sportive
Cod:
Nivel: 6CEC/4CNC
Credite:
Deprinderi

Cunoştinţe

1. Identifică nevoia de reprezentare a sportivilor
cu solicitudine, pe baza opţiunii liber consimţite a
acestora, în funcţie de situaţia concretă
manifestată şi problematica aferentă şi ţinând
seama de particularităţile individuale ale acestora.
2. Stabileşte cu atenţie strategia de reprezentare a
sportivilor, în corelaţie cu tipul problemei de
susţinut şi acţiunile anterioare întreprinse, în
funcţie de obiectivul urmărit şi ţinând seama de
istoricul profesional şi comportamental al
acestora.
3. Susţine sportivii în raport cu structurile sportive
cu preocupare şi interes, prin modalităţi variate, în
funcţie de scopul urmărit, respectând interesele
acestora,
ţinând
seama
de
prevederile
regulamentelor şi ale legislaţiei în vigoare,
respectând procedurile specifice şi utilizând, după
caz, diverse documente suport.

-tehnici de comunicare;
-tipuri de structuri sportive şi atribuţiile acestora;
-modul de organizare şi de funcţionare al
structurilor sportive;
-legislaţie generală şi specifică domeniului
sportiv;
-prevederile regulamentelor pe ramurile sportive
pentru care se face consilierea;
-norme metodologice privind desfăşurarea
activităţilor sportive;
-modalităţi de acţiune pentru reprezentarea
sportivilor;
-cerinţe privind conţinutul şi modul de alcătuire
al portofoliilor de activitate ale sportivilor;
-norme de comportament civilizat în societate;
-terminologie de specialitate.

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt:
Deprinderi
Cunoştinţe
Simulare
Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de către candidaţi din partea
colaboratorilor/ superiorilor ierarhici /
forului tutelar

Test scris
Întrebări orale

Proiect
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Competenţa profesională: Facilitarea rezolvării conflictelor din relaţiile sportive
Cod:
Nivel: 6CEC/4CNC
Credite:
Deprinderi

Cunoştinţe

1. Analizează cu atenţie situaţia conflictuală pe
baza informaţiilor obţinute din surse diverse,
luând în considerare caracteristicile particulare ale
acesteia şi având în vedere ansamblul
problematicii asociate.
2. Încurajează cu imparţialitate generarea de
soluţii pentru rezolvarea situaţiei conflictuale la
nivelul tuturor părţilor implicate, prin intermediul
unor metode diverse, urmărind focalizarea pe
aspectele critice ale problemelor semnalate şi
pornind de la opţiunile posibile existente.
3. Asistă cu calm şi răbdare părţile pe parcursul
negocierii, utilizând tehnici de lucru specifice,
ţinând seama de toate aspectele relevante pentru
rezolvarea conflictului pe cale amiabilă, urmărind
armonizarea intereselor acestora şi promovând
principiile activităţii de consiliere specifice
rezolvării conflictelor.
4. Susţine în mod constructiv părţile pentru
rezolvarea amiabilă a conflictului, luând în
considerare variantele şi căile de soluţionare
acceptate în mod voluntar de către acestea, ţinând
seama de legislaţia în vigoare, regulamentele
sportive aplicabile şi de posibilităţile de
armonizare a soluţiilor la toate nivelurile
instituţionale şi decizionale implicate.

-noţiuni generale de consiliere;
-prevederile regulamentelor pe ramurile sportive
pentru care se face consilierea;
-norme metodologice privind desfăşurarea
activităţilor sportive;
-noţiuni de psihologie sportivă şi sociologie;
-tehnici de negociere;
-tehnici de comunicare;
-noţiuni elementare de mediere;
-principiile activităţii de consiliere pentru
rezolvarea conflictelor;
-terminologie de specialitate.

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt:
Deprinderi
Cunoştinţe
Simulare
Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de către candidaţi din partea
colaboratorilor/ superiorilor ierarhici /
forului tutelar

Test scris
Întrebări orale

Portofoliu
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Competenţa profesională: Orientarea clienţilor privind activitatea motrică
Cod:
Nivel: 6CEC/4CNC
Credite:
Deprinderi

Cunoştinţe

1. Elaborează cu acurateţe profilul somatofuncţional al clientului utilizând metode şi
instrumente de lucru specifice, pe baza rezultatelor
obţinute în urma măsurătorilor somatice şi a
probelor de efort funcţionale şi ţinând seama de
datele individuale ale clientului.
2. Stabileşte cu atenţie profilul motric preferenţial
pe baza testării capacităţilor motrice ale clientului
prin aplicarea unor metode standardizate, ţinând
seama de particularităţile sale individuale, de
preferinţele şi antecedentele sportive declarate.
3. Monitorizează cu preocupare, periodic, evoluţia
clientului, în funcţie de nivelul performanţelor
individuale înregistrate, ţinând seama de
schimbările în opţiunile privind practicarea
diferitelor tipuri de activităţi motrice, având în
vedere starea de sănătate a acestuia şi tipul
activităţilor desfăşurate.
4. Îndrumă cu consecvenţă şi răbdare clientul în
practicarea activităţilor sportive, ţinând seama de
rezultatele personale înregistrate, necesităţile,
preferinţele individuale ale acestuia şi oferta
existentă în domeniu şi având în vedere relaţiile
necesare cu personalul de specialitate implicat.

-noţiuni generale de consiliere;
-cerinţe privind elaborarea profilului somatofuncţional al clienţilor;
-cerinţe privind stabilirea profilului motric
preferenţial al clienţilor;
-modalităţi de aplicare şi evaluare a testelor de
evaluare somato-funcţională şi motrică;
-tipuri de activităţi sportive, particularităţile
acestora şi cerinţe specifice de practicare;
-indicaţii şi contraindicaţii privind practicarea
diferitelor activităţi sportive;
-metode, tehnici şi instrumente de lucru pentru
orientarea clienţilor privind activitatea motrică;
-tehnici de comunicare;
-terminologie de specialitate.

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/ superiorilor ierarhici /
forului tutelar

Test scris
Întrebări orale
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