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PREAMBUL 
 

 
Adresat studenţilor şi cadrelor didactice deopotrivă, Ghidul de Informare îşi propune să ofere un 
instrument comun de lucru pentru cele două categorii şi este destinat:  

- informării studenţilor asupra ocupaţiilor pe care le pot accesa, la finele pregătirii;  
- cadrelor didactice, în demersul de a-şi forma studenţii pentru lumea reală a ocupaţiilor,  

pentru care se pregătesc;  
- sensibilizării studenţilor de a accesa serviciile Centrului de Consiliere şi Orientare în 

Carieră al Universităţii, în vederea luării de decizii informate şi responsabile privind 
alegerea programelor de studii şi planificarea carierei.  

 
Ghidul conţine câteva consideraţii privind relaţia dintre sistemul educaţional şi piaţa muncii, clarificări 
succinte ale unor termeni, precum şi un instrument concret de lucru reprezentat de Profilele 
Ocupaţionale, ce vin să caracterizeze oficial, la nivel naţional, fiecare ocupaţie1.  
 
O parte dintre cele mai frecvente Profile Ocupaţionale, în acord cu domeniile şi programele de studii 
şcolarizate la Universitatea „Petru Maior” sunt prezentate în Ghid, fiind grupate pe domenii de studiu, 
astfel încât studenţii să le poată utiliza atât la orientarea spre locuri de muncă adecvate pregătirii lor, cât 
şi pentru a-şi alege acele programe de formare continuă ce le sunt necesare dezvoltării în carieră (prin 
programe masterale sau/şi educaţie permanentă).   
 
Dincolo de utilitatea informaţională a Ghidului, simpla lectură a lui nu este suficientă pentru o bună şi 
completă orientare în carieră a studenţilor. Relaţia dintre sistemul educaţional şi piaţa muncii este 
complex reglementată în plan naţional şi internaţional, iar Consilierea şi Orientarea în Carieră sunt 
imperios necesare pentru a asigura o legătură corectă, coerentă şi avantajoasă între studenţi / absolvenţi 
şi opţiunile lor de inserţie profesională.  
 
Consilierea şi asistenţa calificate, oferite prin Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră, sunt servicii 
gratuite, puse la dispoziţia tuturor studenţilor, de-a lungul traseului lor educaţional universitar şi 
postuniversitar. Studenţii sunt invitaţi să acceseze serviciile Centrului de Consiliere din timp, pentru a-şi 
asigura o bună orientare educaţională şi profesională, în condiţiile unei pieţe a muncii tot mai exigente.   

 
Toate informaţiile necesare contactării Centrului şi accesării programului de  

Consiliere în Carieră pot fi obţinute din Ghidul Studentului, Broşura Admiterii sau  
de pe pagina web a Universităţii 

http://www.upm.ro/career_center/index.htm  
 

 
 
 
 

CONTACT:  
 

GEORGETA BOARESCU 
Psiholog drd., specialist în  psihologie educaţională 

Coordonator Centrul de Consiliere 
       Universitatea „Petru Maior”  

SALA R 31 
       Str. Nicolae Iorga, nr.1, 540088 

       Tg. Mures – Romania 
       Tel /fax: 0265 215 899   

  geta@upm.ro  
 

                                                 
1 În prezent, în România, sunt descrise 350 de Profile Ocupaţionale (PO), majoritatea având corespondent în 
Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR). Cele care nu au corespondent în acest moment, sunt ocupaţii nou 
descrise, practicate în piaţa muncii şi sunt incluse pe rând în COR, la fiecare actualizare.  Numai o parte dintre 
cele 350 de PO descriu ocupaţii pentru absolvenţii de învăţământ superior. 
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ALTERNATIVE DE CARIERĂ ALE  STUDENŢILOR  ŞI CONSILIEREA CARIEREI 
 
Simplificând la maximum rolul educaţiei, traseul educaţional este menit să te înveţe să munceşti, aşa cum cere piaţa 
muncii, dar şi să te sprijine să-ţi găseşti locul de muncă cel mai potrivit şi pregătirea necesară pentru viaţă, chiar şi 
dincolo de învăţătură, muncă şi carieră.  
 
Absolvenţii pot deveni profesionişti în domeniul pe care l-au studiat, pot fi angajaţii organizaţiilor private sau publice, 
dar pot deveni şi antreprenori. Pentru oricare dintre aceste opţiuni de carieră, decizia trebuie să fie una informată, 
calificată şi foarte responsabilă, iar Centrul de Consiliere oferă cea mai calificată asistenţă în:  

- luarea de decizii  
- dezvoltare personală 
- formarea de deprinderi de marketing personal în vederea angajării, dar şi de   
- consultanţă antreprenorială, în cazul opţiunii pentru o carieră de întreprinzător.   

 
Primul şi cel mai important factor al unei bune orientări în carieră a studenţilor este alegerea adecvată a programelor de 
studii. Dacă au beneficiat, dar mai ales dacă nu au beneficiat de consiliere şi orientare în liceu (din partea psihologului 
şcolar), este important ca proaspeţii studenţi să se adreseze, din primul an de studii, consilierului de orientare în carieră 
din universitate, pentru a-şi clarifica atât cerinţele mediului educaţional academic, dar mai ales pentru a se asigura 
asupra finalităţilor programelor de studii şi a unei schiţe de plan de carieră.   
 
Traseul spre o carieră corespunzătoare poate cuprinde, schematic:  

• Alegerea corectă a unui parcurs educaţional adecvat şi instruire de calitate, conform standardelor;  
• Dobândirea unei profesii / specializări certificate, în virtutea căreia posesorul ei să poată: 

- exercita activităţi profesionale pentru care are calificarea adecvată 
- să obţină o funcţie / post de muncă potrivit, care îi oferă satisfacţia şi sursele de existenţă 

necesare şi a cărei utilitate este recunoscută ca utilă, de către societate;  
• Dezvoltarea carierei prin educaţie continuă, perfecţionare;  
• Iar pe termen mediu şi lung, reconversie profesională, în cazul în care respectiva profesie manifestă descreşteri 

în dinamica pieţei muncii;  
 
Toţi aceşti paşi presupun procese decizionale din partea studenţilor, iar Centrul de Consiliere este pregătit să-i asiste pe 
aceştia prin practici, mijloace şi echipamente profesionale.   
 
Dat fiind că o importantă alternativă de carieră pentru studenţi şi absolvenţi este antreprenoriatul, Centrul de 
Consiliere are un întreg pachet de asistenţă pentru cei ce vor să-şi deschidă propriile afaceri. Se poate diagnostica 
potenţialul antreprenorial, astfel încât studenţii care vor opta pentru alternative de carieră în sfera antreprenorială, să 
poată afla despre sine detalii esenţiale, care să-i ajute într-un parcurs echilibrat şi să-i protejeze de eventuale eşecuri pe 
care le pot preveni, cunoscându-se bine pe sine şi ştiind să opereze cu propriile tendinţe şi atitudini. Asumarea 
impulsivă de riscuri sau, dimpotrivă, anxietatea în a acţiona, stilul decizional sau abilităţile relaţionale, sunt numai 
câteva exemple de parametri ce se pot investiga prin bateriile de teste psihologice de care dispune Centrul de 
Consiliere. În funcţie de tipul de personalitate vocaţională şi nivelul de cunoştinţe de bază în domeniul 
antreprenoriatului şi al administrării afacrilor, Centrul de Consiliere oferă consultanţă şi training pentru studenţii-
antreprenori, precum şi monitorizarea nevoilor de formare în domeniu şi se implică în propunerea şi formularea de 
oferte de educaţie antreprenorială permanentă, ţinitită pe nevoile de formare diagnosticate la nivel individual şi de grup.    
 
Instrumentele de evaluare a aptitudinilor cognitive şi de selecţie profesională (bateriile de teste psihologice BTPAC şi 
CAS), precum şi chestionarele de interese profesionale pe care le utilizează Centrul în activitatea curentă sunt comune 
cu cele ale Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, sunt recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, sunt certificate ştiinţific de Consiliul Naţional al Psihologilor din România şi consacrate de foruri ştiinţifice 
interne şi internaţionale, prin literatura de specialitate. Limbajul rapoartelor de evaluare este cel consacrat în precizările 
terminologice de mai jos şi aliniat exigenţelor interne şi internaţionale în materie de calitate a actului de consiliere şi 
orientare în carieră. De asemenea, Centrul funcţionează conform standardelor profesionale impuse psihologilor 
specialişti în psihologie educaţională, prevăzute de Legea 231/2004 şi în conformitate cu standardele de calitate ale 
consilierii în carieră, adoptate la nivel naţional şi comunitar.   
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Pe lângă aceste servicii, Centrul oferă consiliere psiho-pedagogică pentru cadrele didactice, în vederea creşterii 
performanţelor profesionale şi a calităţii actului educaţional.   
 
 
RECOMANDĂRI PRIVIND UTILIZAREA PROFILELOR OCUPAŢIONALE (PO) 
 
 
În primul rând, PO prezentate pentru studenţii şi cadrele didactice de la fiecare facultate nu acoperă toate calificările pe 
care le poate obţine un absolvent, tocmai pentru că nu toate calificările din COR au şi profile ocupaţionale asociate; pe 
de altă parte, se va observa că fiecare material conţine PO şi din alte domenii (cum ar fi cel de profesor sau manager de 
societate comercială), conform alternativelor pe care studenţii le au prin accesarea programului de studii oferit de 
Modulul Pedagogic sau de curricula antreprenorială, ca alternative de carieră distincte sau paralele cu specializarea de 
bază.  
 
În altă ordine de idei, lectura PO trebuie abordată cu flexibilitate şi în perspectivă. Nivelul de educaţie şi calificare N6 
invocat la capitolul C al PO reprezintă corespondentul finalizării ciclului de licenţă – Bologna (în conformitate cu 
EQF). În documetarul privind PO, veţi regăsi şi ocupaţii cu cerinţe de nivel N5, adică inferior pregătirii universitare. 
Motivul pentru care am introdus aceste PO este dublu:  

- pe de o parte, absolvenţii se pot insera profesional în posturi de conducere, unde au în subordine angajaţi cu 
nivel de pregătire N5 sau N4. Pentru a putea superviza, coordona şi evalua activitatea personalului din 
subordine, este necesar să cunoască în detaliu caracteristicile ocupaţiei.  

 
- de asemenea, absolventul de studii superiaore de nivel N6, angajat pe un post corespunzător pregătirii, se va 

putea proteja atunci cînd i se cere să efectueze sarcini inferioare pregătirii lui, sau atunci cînd nivelul postului 
care i se oferă la angajare este inferior ca atribuţiuni, nivel de decizie şi remuneraţie. 

 
- pe de altă parte, în mod delibrat, absolventul de studii de nivel N6 se poate angaja – temporar - pe un post 

inferior pregătirii sale (N5 de exemplu), convenindu-i, din diverse motive. Cunoaşterea PO de nivel N5 pe 
care îl ocupă temporar îl va proteja de încălcarea atribuţiunilor postului şi de asumarea de responsabilităţi 
superioare (N6, chiar dacă este calificat pentru nivelul respectiv). Situaţiile de acest gen sunt destul de 
frecvente, iar absolventul care va opta pentru un post inferior faţă de N6, trebuie s-o facă în mod conştient, 
responsabil, informat şi pentru o durată limitată.  

 
- studenţii angajaţi în diferite posturi, conexe cu domeniul pe care-l studiază, se pot regăsi, frecvent, în situaţia 

de mai sus, desfăşurând, activităţi de nivel N5, pe bună dreptate, pentru că ei nu şi-au finalizat studiile. Este 
esenţial însă ca ei să ştie că, la finele studiilor, chiar dacă rămân în acelaşi post de muncă, profilul lor 
ocupaţional se poate şi trebuie modificat, în sensul obţinerii de atribuţiuni, responsabilităţi şi remuneraţie 
superioare – N6 - pentru a-şi fructifica în mod corespunzător nivelul de calificare. Se întâmplă adesea să 
regăsim o persoană care a lucrat încă din timpul studenţiei într-o firmă, pe post de secretară, iar după 10 ani,  
s-o regăsim în acelaşi post, chiar dacă a absolvit facultatea şi poate chiar un masterat. Între timp, competenţele 
şi responsabilităţile au crescut, nivelul sarcinilor cotidiene de asemenea, dar remuneraţia a rămas pe loc. O 
bună capacitate de operare cu datele profilelor ocupaţionale este necesară pentru orice angajat, în prevenirea şi 
soluţionarea inechităţilor la locul de muncă.  

 
Privind conţinutul PO: dacă parametrii cuprinşi la capitolele A, B, G,H,I ai PO n-ar trebui să fie dificil de înţeles,  
capitolele C, D, E, F ecesită asistenţă specializată din partea consilierului de carieră. Evaluarea aptitudinală serveşte 
mai multor scopuri:  

- Demonstrează nivelul aptitudinal cu care este înzestrată persoana, faţă de cerinţele precizate în PO.  
- Dacă nivelul aptitudinal diagnosticat este inferior acestor cerinţe, nu înseamnă că este totul pierdut: 

prin intervenţie pedagogică ţintită, decalajul aptitudinal se poate reduce masiv, astfel încât persoana 
să ajungă la un standard adecvat ocupaţiei pe care şi-o doreşte. Aptitudinile sunt educabile, iar acest 
avantaj poate fi utzilizat cu succes de către cadrele diactice în stabilirea conţinuturilor educaţionale 
potrivite, care să-i servească în cel mai înalt grad studentului, în a-şi dezvolta acele aptitudini 
deficitare, sau/şi de a gestiona mai bine potenţialul de succes deosebit, ce rezultă din diagnoza 
aptitudinală.  

 

 4



De asemenea, o bună diagnoză a intereselor profesionale şi a caracteristicilor personalităţii vocaţionale (cap. F din PO), 
exerciţiile de autocunoaştere pe care studentul le poate obţine prin consiliere sunt menite să-l pregătească pentru o 
alegere rafinată a mediului ocupaţional, să-i cultive stilul relaţional adecvat diverselor colective de muncă, dar şi să-i 
devolte capacitatea de adaptare la condiţii speciale, prilejuite de „anturajul profesional” sau eventuale sarcini speciale 
sau riscuri la locul de muncă viitor. O bună cunoaştere de sine, dobândită prin consiliere, este un pilon de sprijin pentru 
marketingul personal. Prin consiliere, persoana va învăţa să se pună cât mai bine în valoare, va deprinde modalităţi de 
întocmire a CV-ului şi a scrisorilor de intenţie şi de prezentare la interviu, astfel încât informaţiile pe care le furnizează 
despre sine să fie adevărate, realiste şi oneste, contribuind astfel la creşterea succesului la angajare. Pagina web a 
Centrului de Consiliere http://www.upm.ro/career_center/resources/resources.htm conţine o serie de resurse de 
marketing personal. Studenţii sunt invitaţi să o acceseze, pentru a-şi construi, din timp, un portofoliu de prezentare. 
Niciodată nu ştii cînd se iveşte o ofertă de muncă şi e bine să fii pregătit cu un CV de calitate.  
 
Acestea sunt numai câteva exemple privind „necunoscutele” ce se pot ascunde în textul PO, care ar părea clar la prima 
vedere, dar şi câteva beneficii pe care le poate aduce consilierea, care este un demers mult mai profund decât 
informarea furnizată de un PO sau altul.   
 
 
CÂTEVA PRECIZĂRI TERMINOLOGICE 
 
Pentru că orientarea în carieră este, în primul rând o responsabilitate personală, iar în al doilea rând, un parteneriat 
egal între consilier şi student, o bună însuşire de către studenţi, cadre diactice şi consilieri a terminologiei cu care se 
operează în mediile de specialitate este foarte necesară.  Mai jos, vă sunt prezentate câteva precizări terminologice, cu 
titlu informativ, menite să faciliteze unitatea informaţională şi de limbaj, care este de preferat să fie utilizată în relaţiile 
de consiliere, între studenţi, consilier şi cadrele didactice.  Desigur, acest limbaj va ajunge să facă parte, cu timpul, 
din patrimoniul de cunoştinţe al fiecărui student care doreşte să se raporteze cu  şanse de succes la propriul mediu 
educaţional şi la piaţa muncii.   
 
OCUPATIA este activitatea utilă, aducătoare de venit (în bani sau natură), pe care o desfăşoară o persoană în mod obişnuit, 
într-o unitate economico-socială si care constituie o sursă de existentă (cel mai adesea, principală). Ocupaţia este, deci, 
proprie persoanelor active, care practică o activitate recunoscută de societate ca utilă pentru sine si semenii săi. Ocupaţia 
unei persoane poate fi exprimată prin funcţia (postul) sau meseria exercitată de aceasta acestea, dar nu se confundă cu ele.  
 
FUNCTIA este activitatea desfăşurată de o persoană într-o ierarhie funcţională de conducere sau execuţie.  
 
MESERIA este complexul de cunoştinţe obţinute prin şcolarizare si prin practică, necesare pentru executarea anumitor 
operaţii de transformare si prelucrare a obiectelor muncii, sau pentru prestarea anumitor servicii.  
Pentru definirea corectă a noţiunii de ocupaţie si evitarea confuziei, este necesar să se definească si noţiunea de profesie 
care, în unele cazuri, poate să coincidă cu ocupaţia, iar în altele nu. 
 
PROFESIA este specialitatea (calificarea) obţinută prin studii, iar ocupaţia este specialitatea (calificarea) exercitată efectiv 
la locul de muncă. 
 
CLASIFICAREA OCUPATIILOR2 - COR este operaţia de sistematizare a ocupaţiilor (funcţiilor si meseriilor) 
populaţiei active, în care o ocupaţie  este clasificată o singură dată. Actuala ediţie a Clasificării Ocupaţiilor din România 
(COR) are la bază principiile de clasificare recunoscute pe plan internaţional si recomandările corpului de experţi britanici ai 
Comunităţii Economice Europene şi O.N.U. 
 
STANDARD OCUPAŢIONAL (SO) Este evaluarea competenţelor într-o activitate profesională specifică şi este 
realizat prin raportarea la performanţele dorite în acea activitate (standarde). Cu alte cuvinte, un SO descrie ceea ce o 
persoană angajată într-o anumită ocupaţie trebuie SĂ POATĂ SĂ FACĂ şi  SĂ DEMONSTREZE CĂ POATE FACE.  
 
PROFIL OCUPAŢ IONAL (PO) Este sinteza informaţiilor cu privire la o activitate profesională sau o meserie, 
analiza unei situaţii profesionale care evidenţiază misiunile, funcţiile, activităţile şi sarcinile aferente unei ocupaţii date. 

                                                 
2 COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania) este construita in conformitate cu Clasificarea Internationala Standard a Ocupatiilor - 
International Standard Classification of Occupations - ISCO, in varianta 88 (COM) din Uniunea Europeană. 
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PROCESUL DE CALIFICARE PROFESIONALĂ SAU OCUPAŢIONALĂ  este procesul de validare formală a 
cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor dobândite de o persoană, în urma unei proceduri standard de evaluare. 
Certificatele şi diplomele sunt documente ce atestă calificarea şi sunt emise de organisme acreditate de certificare. O 
calificare conferă un drept legal de a practica o ocupaţie/meserie/profesie.  
 
Calificarea se acordă unei persoane atunci când o organizaţie - competentă şi abilitată în domeniul profesional specific 
– decide că acea persoană a asimilat cunoştinţe, abilităţi şi a dobândit competenţe la standarde specifice de învăţare. 
Aceste standarde de învăţare sunt confirmate printr-un proces de evaluare sau prin finalizarea adecvată a unor studii 
academice. O calificare conferă recunoaşterea oficială a valorii pe piaţa muncii şi ghidează urmarea unor 
programe viitoare de studiu sau training profesional. Calificarea este rezultatul formal al unui proces de acreditare 
şi validare. Există o legătură importantă între modul în care sunt construite Profilele Ocupaţionale şi EQF (v.mai jos). 
De exemplu, capitolul C din Profilele Ocupaţionale, referitor la Nivelul de educaţie şi calificare, reflectă legătura 
dintre PO şi EQF. Nivelul de calificare N6 corespunde studiilor  superioare de specialitate.  
 
CADRUL DE ELABOARE A CALIFICĂRILOR PROFESIONALE este stabilit la nivel internaţional şi în curs de 
elaborare la nivel naţional. (ACPART este organismul naţional care are responsabilitatea constiutirii Cadrului Naţional 
al Calificărilor din Învăţământul Superior, iar acest demers este în curs de desfăşurare, Universitatea „Petru Maior” 
fiind una dintre universităţile partenere în realizarea acestui deziderat).  
 
Cadrul calificărilor este un instrument pentru dezvoltarea şi clasificarea calificărilor în concordanţă cu un set de criterii 
specifice nivelurilor de învăţare dobândite. Acest set de criterii poate fi implicit în înşişi descriptorii calificărilor sau 
poate fi explicit sub forma unui set de descriptori de nivel.  
Cadrul European al Calificărilor (European Qualifications Framework – EQF) este o „matrice - model” pentru 
elaborarea cadrelor naţionale ale calificărilor. EQF are 8 niveluri de referinţă, care cuprind toate nivelurile de calificare 
ce pot fi atinse, de la cele asimilate la finele învăţământului obligatoriu, până la cele dobândite la cel mai înalt grad de 
pregătire academică şi profesională. Fiecare nivel din cele 8 ale EQF şi din viitorul Cadru Naţional al Calificărilor 
(CNC) arată ce rezultate se aşteaptă în urma învăţării, adică, descriu ceea ce o persoană care a absolvit un anumit nivel 
de şcolaritate trebuie să ştie, să înţeleagă şi să fie capabilă să facă, pe baza celor învăţate.  Aceste rezultate ale 
învăţării sunt definite în termeni de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe. Toate aceste demersuri servesc la creşterea 
gradului de compatibilitate a sistemelor naţionale pentru calificări, cu EQF şi modul prin care fiecare ţară va 
certifica această compatibilitate a propriilor calificări.  
 
ALŢI TERMENI3 CONSACRAŢI  
 
Acreditare (de programe, instituţii)  
Procesul de recunoaştere şi aprobare a unei instituţii de educaţie sau formare profesională, a unui program de studiu sau 
a unui serviciu de către autorităţi legale şi abilitate în acest scop, pe baza conformităţii cu norme anterior stabilite.   
 
Evaluare-examinare Totalitatea metodelor şi a proceselor utilizate pentru evaluarea performanţelor (cunoştinţe, 
deprinderi şi competenţe) unei persoane şi care duce la o formă de certificare.  
 
Organism de certificare Organism care emite calificări (certificate sau diplome), recunoscând formal realizările unei 
persoane, în urma aplicării unei proceduri standard de evaluare.  
 
Deprinderi de bază (competenţe cheie) Capacităţile şi competenţele necesare pentru integrarea în societatea 
contemporană (a asculta, a vorbi, a citi, a scrie şi a calcula).  
 

                                                 
3 Acesta este un segment al glosarului de termeni-cheie, ce se bazează pe activitatea CEDEFOP. Este doar o parte din 
terminologia oficială, adoptată la nivel european şi preluată de către organismele naţionale de evaluare şi acreditare 
academică. Din acest motiv, este utilă cadrelor didactice, de care depinde, în măsură covârşitoare, calitatea procesului 
educaţional, dar şi studenţilor, pentru a înţelege seriozitatea preocupărilor întregului sistem de a le furniza programe 
educaţionale care să le satisfacă nevoile reale de învăţare, cât şi exigenţele impuse de orientările europene şi naţionale, 
în materie de calitate.  
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Certificat/diplomă Document oficial emis de organismul de certificare care atestă nivelul de calificare dobândit de o 
persoană demonstrat printr-o procedură-standard de evaluare.  
 
Compararea calificărilor Măsura în care este posibilă realizarea unor echivalări între nivelul şi conţinutul calificărilor 
formale (certificate sau diplome) la nivel sectorial, regional, naţional sau internaţional.  
 
Educaţie şi formare continuă Educaţie sau formare după ieşirea din sistemul de educaţie şi formare profesională 
iniţială sau după intrarea pe piaţa muncii având ca scop sprijinirea indivizilor pentru:  
• îmbunătăţirea sau actualizarea cunoştinţelor şi/sau competenţelor  
• achiziţionarea de noi competenţe, în perspectiva unei promovări socio-profesionale în carieră, a schimbării locului 
de muncă sau a recalificării  
• continuarea dezvoltării lor personale şi profesionale.  
 
Curriculum Un set de acţiuni urmate la momentul organizării unui curs de formare/program de studiu: acesta include 
obiective, conţinuturi, metode (inclusiv evaluare) şi materiale didactice (inclusiv manuale) precum şi programe de 
formare a cadrelor didactice şi a formatorilor.  
 
Învăţare formală Procesul de învăţare care are loc într-un mediu organizat şi structurat (în şcoală/centru de formare 
sau la locul de muncă) şi care este explicit conceput ca proces de învăţare cu obiective, timp alocat şi resurse bine 
stabilite. Învăţarea formală este un proces realizat cu intenţie de cel care învaţă şi se finalizează, de regulă, cu 
certificarea achiziţiilor/performanţelor.  
 
Învăţare informală  Învăţare care rezultă din activităţi zilnice care se desfăşoară la locul de muncă, în familie sau în 
timpul liber. Acesta nu este organizat sau structurat în termeni de obiective, timp alocat sau materiale pentru învăţare. 
Învăţarea informală este în cele mai multe cazuri neintenţionată din partea celui care învaţă. Aceasta nu conduce la 
certificare.  
 
Educaţie / formare iniţială  Învăţământ general sau profesional şi tehnic organizat în cadrul sistemului de educaţie şi 
formare profesională iniţială, de obicei înainte de a intra pe piaţa muncii  
Comentariu:  
Unele tipuri de formare efectuate după inserţia pe piaţa muncii pot fi considerate ca formare iniţială (ex formare în 
întreprindere). Educaţia şi formarea iniţială se poate desfăşura la orice nivel, prin rutele învăţământului general, 
profesional şi tehnic (în şcoală sau prin alternanţă – statele UE) sau prin ucenicie.  
 
Învăţare pe tot parcursul vieţii Toate activităţile de învăţare realizate în timpul vieţii cu scopul îmbunătăţirii 
cunoştinţelor, deprinderilor şi/sau al competenţelor din motive personale, sociale şi/sau profesionale.  
 
Învăţare non-formală  Învăţare care este inclusă în activităţi neconcepute explicit ca procese de învăţare (cu obiective 
de învăţare, timp alocat sau materiale de învăţare) dar care conţin importante elemente de învăţare. Învăţarea non-
formală este un proces realizat cu intenţie de cel care învaţă. În mod normal nu duce la certificare.  
 
Program (de educaţie sau formare profesională)  Totalitatea activităţilor, conţinuturilor de învăţare şi/sau a 
metodelor implementate pentru a realiza obiectivele educaţionale sau de formare (dobândirea de cunoştinţe, deprinderi 
sau competenţe) organizat într-o ordine logică şi pe o perioadă de timp specificată.  
 
Recunoaştere  
a) Recunoaştere formală:  procesul de acordare a unui statut oficial deprinderilor şi/sau competenţelor demonstrate de 
o persoană fie prin:  
- acordarea unui certificat sau  
- acordarea echivalării, unităţilor de credite, validarea deprinderilor şi /sau competenţelor.  şi/sau  
b) Recunoaştere socială: confirmare valorii deprinderilor şi/sau a competenţelor unei persoane de către partenerii 
economici şi sociali.  
 
Profesii reglementate Activitate sau ansamblu de activităţi profesionale pentru care accesul sau practicarea a sunt 
condiţionate direct sau indirect de dobândirea unei calificări profesionale definiă prin reglementări legislative, 
normative sau administrative  
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Sector Termenul sector este utilizat fie pentru definirea unei categorii de companii pe baza activităţii lor economice, de 
producţie sau tehnologice principale (chimie, turism) sau ca şi categorie ocupaţională transversală/orizontală (TIC, 
marketing sau resurse umane).  
Comentariu:  
Se fac de regulă următoarele distincţii  
(a) între sectorul public (guvernul la diferite niveluri decizionale sau organisme controlate de guvern) şi sectorul privat 
(afacerile private)  
(b) între sectorul primar (agricultură, silvicultură, pescuit, vânătoare, minerit şi materiale de construcţii), sectorul 
secundar (industria prelucrătoare, gaz şi electricitate, aprovizionare cu apă, lucrări publice) şi sectorul terţiar (servicii, 
ex. transport, depozitare, comunicaţii, comerţ, finanţe şi asigurări precum şi sectorul public). 
 
Calificare sectorială O calificare implementată de un grup de companii care aparţin aceluiaşi sector în vederea 
rezolvării nevoilor comune de formare.  
 
Deprindere Cunoştinţele şi experienţa necesare pentru realizarea unei sarcini specifice sau practicarea unei 
ocupaţii/meserii/profesii.  
 
Transparenţa calificărilor  Gradul de vizibilitate al calificărilor (academice sau profesionale) care permite 
identificarea şi compararea valorii de piaţă a acestora (sectorial, regional, naţional sau internaţional), fie pe piaţa 
muncii, fie pe piaţa educaţiei şi formării profesionale .  
 
Validare (a învăţării non-formale şi informale)  Procesul de evaluare şi recunoaştere a întregii game de cunoştinţe, 
deprinderi şi competenţe dobândite de o persoană pe parcursul vieţii în diferite contexte de învăţare - de exemplu prin 
educaţie, muncă şi activităţi de timp liber.  
 
Valorificarea învăţării  Procesul de recunoaştere a participării şi a rezultatelor învăţării (formale şi non-formale), în 
vederea conştientizării actorilor sociali asupra valorii intrinseci a învăţării precum şi pentru a încuraja răsplătirea 
învăţării.  
 
ACRONIME ŞI ABREVIERI FRECVENT UTILIZATE  
 
ACPART  Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social 
ARACIS  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior  
CNC  Cadrul Naţional al Calificărilor  
CNCIS  Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior  
CNFPA  Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor  
CEC (EQF)  Cadrul European al Calificărilor (European Qualifications Framework)  
MECT  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului  
MMFES  Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse  
RNCIS  Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior  
RNC  Registrul Naţional al Calificărilor  
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ADMINISTRATOR REŢEA CALCULATOARE 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 
Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii instalează, configurează şi susţin reţele de tip LAN 
(local area network), WAN (wide area network), sau Internet. Menţin în stare de funcţionare sistemele 
hardware şi software ale reţelei. Monitorizează reţeaua pentru a se asigura de disponibilitatea acesteia faţă 
de toţi utilizatorii sistemului. 
Cod COR: 213 902 
 
A. Sarcini principale 
• Efectuează diagnoza problemelor de software şi hardware ale reţelelor informatice şi înlocuiesc 
componentele deficitare; 
• Proiectează şi implementează operaţiuni de salvare a datelor stocate în reţele sau operaţiuni de 
recuperare a acestora; 
• Menţine şi administrează reţele informatice şi medii informatice conexe (hardware, sisteme şi aplicaţii 
hardware şi toate tipurile de configuraţii); 
• Elaborează, coordonează şi implementează măsuri de securizare a reţelelor informatice, destinate 
protejării datelor, sistemelor hardware şi software; 
• Operează asupra sistemelor de tip server pentru a monitoriza performanţele sistemelor informatice din 
reţea şi coordonează accesul utilizatorilor în reţea; 
• Efectuează proceduri de rutină pentru conectarea şi deconectarea reţelei; 
• Proiectează, configurează şi testează sistemul hardware al computerelor din reţea şi sistemul de operare 
software al reţelei; 
• Formulează recomandări în legătură cu modificările de realizat pentru a îmbunătăţi sistemele şi 
configuraţiile reţelei; 
• Monitorizează funcţionarea reţelei pentru a stabili dacă sunt necesare ajustări sau alte tipuri de intervenţii 
şi a identifica punctele în care vor fi realizate modificările ulterioare; 
• Colectează informaţii referitoare la nevoile clienţilor, şi utilizează informaţii pentru a identifica, prezice, 
interpreta şi evalua sistemele şi necesităţile reţelelor, dar şi pe rezolvarea problemelor apărute; 
• Cercetează noi tehnologii, implementarea acestora sau face recomandări pentru eventuale implementări. 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi executate cu presiune de timp 
• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix 
• Au liberate de decizie şi suportă consecinţele erorilor 
• Sunt foarte frecvente interacţiunile interpersonale faţă în faţă, comunică şi stabileşte relaţii cu ceilalţi fie 
direct, fie prin e-mail. 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Poate apărea riscul de expunere la radiaţii (stat în faţă monitorului) 
 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare de specialitate (nivel licenţă) 
• Nivel de calificare: N6 
 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 
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E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 

 
 
E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
E2. Aptitudini psihomotorii 
• Dexteritate manuală 
• Controlul instrumentelor 
• Dexteritatea degetelor 
• Viteza mişcării mâinii, a încheieturilor şi a degetelor 
E3. Aptitudini senzoriale 
• Acuitate auditivă 
• Acuitate vizuală apropiată 
• Percepţie tridimensională 
E4. Aptitudini fizice 
• Echilibru 
 
F. Alte caracteristici 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R I S (realist, investigativ, social) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Independenţa în muncă 
• Realizare persoanlă 
• Recunoaştere 
• Munca în echipă 
F3. Caracteristici de personalitate 
• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, conştiincioasă şi 
serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor. Capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini, cu 
un bun echilibru emoţional. 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii 
• Creştere 
 
H. Categoria de salarizare 
(3-4) X Salariu minim pe economie 
 
I. Ocupaţii similare 
• Inginer de reţea 
• Administrator baze de date 
• Administrator intranet 
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ADMINISTRATOR APLICAŢIE INFORMATICĂ 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

 
Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează managementul unei aplicaţii informatice 
şi conduc activităţi de întreţinere a acesteia;execută testarea şi asigură calitatea funcţionării aplicaţiei 
informatice. 
Cod COR: nu are  
 
A. Sarcini principale 
• Investighează erorile şi dificultăţile care apar în funcţionarea aplicaţiei informatice pentru a diagnostica 
cauza acestora; 
• Colaborează cu proiectanţii de aplicaţii pentru a discuta, analiza şi rezolva diverse probleme legate de 
utilizare; 
• Setează opţiunile şi parametrii de lucru ai aplicaţiei în conformitate cu nevoile utilizatorilor şi specificaţiile 
din documentaţia existentă; 
• Instruieşte clienţii în privinţa utilizării aplicaţiilor informatice şi oferă asistenţa tehnică necesară; 
• Discută cu utilizatorii pentru a identifica noile cerinţe de dezvoltare ale aplicaţiei; 
• Realizează activităţi de testare, pentru a determina eficacitatea şi utilizabilitatea aplicaţiei; 
• Realizează testarea unor aspecte cum ar fi: integritatea, performanţa, securitatea aplicaţiei după fiecare 
modificare minoră sau majoră care are loc în program; 
• Face recomandări pentru a îmbunătăţi performanţele aplicaţiei şi stabileşte care sunt modificările de soft şi 
de hardware necesare, estimând costurile pe care le presupun aceste modificări 
• Planifică, coordonează şi implementează măsuri de securitate pentru a proteja datele, softul şi hardware-
ul; 
• Realizează backup-uri ale datelor şi execută operaţii de recuperare ale acestora în cazul unor incidente 
• Monitorizează performanţa aplicaţiei şi coordonează accesul şi utilizarea acesteia Copyright  
• Testează noile upgradări ale aplicaţiei şi informează utilizatorii despre implicaţiile apărute în urma acestor 
modificări. 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat 
• Ocupaţia presupune lucru în poziţie şezândă perioade îndelungate 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix 
• Există o libertate mare de decizie şi responsabilităţile sunt asumate pentru luarea deciziilor 
• Consecinţele erorilor în cadrul muncii pot fi grave 
• Munca presupune interacţiuni interpersonale frecvente. 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Poate apărea riscul de expunere la radiaţii  
 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare de specialitate (nivel licenţă) 
• Nivel de calificare: N6 
 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 
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E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 

 
 
E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
Aptitudini psihomotorii 
• Dexteritate manuală 
• Coordonarea membrelor 
Aptitudini senzoriale 
• Acuitate auditivă 
• Acuitate vizuală apropiată 
• Claritate în vorbire 
Aptitudini fizice 
• Rezistenţă fizică  
 
F. Alte caracteristici relevante 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

I R C (investigativ, realist, convenţional) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Autonomie 
• Folosirea unor abilităţi individuale 
• Responsabilitate 
• Condiţii de muncă 
• Realizare personală 
• Compensaţii 
F3. Caracteristici de personalitate 
• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, conştiincioasă şi 
serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor;o persoană cu un bun echilibru emoţional şi un nivel crescut de 
autonomie. 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii 
• Creştere 
 
H. Categoria de salarizare 
 (2 - 6) X Salariu minim pe economie 
 
I. Ocupaţii similare 
• Administrator reţea de calculatoare 
• Administrator baze de date 
• Administrator intranet 
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ADMINISTRATOR BAZE DE DATE 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

 
Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii coordonează schimbările în bazele de date, 
testează şi implementează baze de date aplicând cunoştinţe din domeniul sistemelor de management al 
bazelor de date. 
Cod COR: 213 903 
 
A. Sarcini principale 
• Supervizează instalarea şi verificarea bazelor de date noi; 
• Elaborează standarde şi recomandări privind folosirea şi achiziţia de soft-uri şi protejarea informaţiei; 
• Implementează măsuri de protejare a informaţiilor din bazele de date; 
• Elaborează metode pentru integrarea diverselor produse (ex. personalizarea/adaptarea bazelor de date 
comerciale); 
• Calculează şi stabileşte valorile optime pentru parametrii bazelor de date;  
• Modifică baze de date existente şi sisteme de management al bazelor de date; 
• Supervizează programatori/analişti în efectuarea de schimbări în bazele de date sau managementul 
acestora; 
• Stabileşte utilizatorii şi nivelul de acces al acestora pentru fiecare segment al bazei de date; 
• Instruieşte utilizatorii şi răspunde întrebărilor acestora; 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Această ocupaţie se desfăşoară în spaţii închise – birouri 
• Munca administratorului de bate de date implică petrecerea unui timp îndelungat în poziţia şezând. 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• Administratorul baze de date lucrează de obicei în echipă 
B3. Riscuri 
• Această ocupaţie prezintă riscul unor probleme oftalmologice din cauza activităţii prelungite în faţa 
monitorului 
• De asemenea există riscul unor probleme ale coloanei vertebrale cauzate de activităţi prelungite în poziţia 
şezând 
 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare de specialitate (nivel licenţă) 
• Nivel de calificare: N6 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 

 
 
 
 
 
E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 
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E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
• Nu necesită aptitudini speciale în acest registru 
 
F. Alte caracteristici relevante 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

 I C R (Investigativ, Convenţional, Realist). 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Creativitate în muncă 
• Responsabilitate 
• Autonomie 
• Folosirea unor abilităţi individuale 
• Realizare personală 
F3. Caracteristici de personalitate 
Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană care: 
• posedă însuşirea de a fi conştiincios; corectitudine, seriozitate. Comportamente orientate spre scopuri clar 
delimitate, exigenţă, rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea regulilor  
• au capacitatea de a judeca lucrurile şi a acţiona în mod independent, neinfluenţat de alţii în condiţii de 
libertate deplină. 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii 
• Creştere 
H. Categoria de salarizare 
 (3-9) X Salariu minim pe economie 
 
I. Ocupaţii similare 
• Programator 
• Programator de sisteme informatice 
• Operator calculator electronic şi reţele 
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ADMINISTRATOR INTRANET 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

 
Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează managementul reţelei intranet; 
gestionează toate resursele intranet (instalează configuraţia server şi cele periferice) 
Cod COR: NU ARE (grupa 213) 
 
A. Sarcini principale 
• Gestionează resursele intranet (instalează configuraţia server şi periferice); 
• Adaugă utilizatori noi în reţeaua internă şi asigură accesul acestora la resursele reţelei prin atribuirea unui 
nume de utilizator şi a unei parole; 
• Controlează accesul utilizatorilor la anumite aplicaţii din intranet şi stabileşte pentru aceştia limitele şi 
nivele de acces pentru documentelor din reţea; 
• Verifică problemele apărute în intranet şi le remediază, asigurând buna funcţionare a acestuia; 
• Analizează modul de utilizare al reţelei de către utilizatori, pentru a găsi noi soluţii; 
• Analizează şi monitorizează traficul de e-mail-uri din reţea; 
• Securizează şi verifică securizarea datelor prezente în intranet; 
• Supraveghează accesul la reţea pentru a depista persoanele care nu au dreptul de a accesa reţeaua; 
• Oferă suport tehnic utilizatorilor reţelei prin oferirea informaţiei necesare pentru accesarea şi operarea 
resurselor din reţea; 
• Menţine informaţiile din reţeaua intranet acurate şi up-datate; 
• Structurează datele din reţeaua intranet pentru a fi accesibile utilizatorilor; 
• Instalează sistemul de operare şi softurile adiţionale; 
• Administrează maşinile client din intranet; 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi executate cu presiune de timp 
• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix 
• Au liberate de decizie şi suportă consecinţele erorilor 
• Sunt foarte frecvente interacţiunile interpersonale faţă în faţă, comunică şi stabileşte relaţii cu ceilalţi fie 
direct, fie prin e-mail. 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Poate apărea riscul de expunere la radiaţii (munca în faţa monitorului) 
 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare de specialitate (nivel licenţă) 
• Nivel de calificare: N6 
 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 
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E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 

 
 
E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
E2. Aptitudini psihomotorii 
• Dexteritate manuală 
• Dexteritatea degetelor 
• Viteza ajustării răspunsului în funcţie de stimul 
• Viteza mişcării mâinii, a încheieturilor şi a degetelor 
E3. Aptitudini senzoriale 
• Acuitate auditivă 
• Acuitate vizuală apropiată 
• Claritate în vorbire 
E4. Aptitudini fizice 
• Rezistenţă fizică 
 
F. Alte caracteristici 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

Î I C (întreprinzător, investigativ, convenţional) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Independenţa în muncă 
• Realizare persoanlă 
• Recunoaştere 
• Munca în echipă 
• Supervizare 
• Condiţii de muncă 
F3. Caracteristici de personalitate 
• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, conştiincioasă şi 
serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor. Capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini, cu 
un bun echilibru emoţional. 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii 
• Creştere  
 
H. Categoria de salarizare 
 (4-6) X Salariu minim pe economie 
 
I. Ocupaţii similare 
• Administrator web site 
• Administrator baze de date 
• Administrator reţea calculatoare 
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ADMINISTRATOR WEB - SITE 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

 
Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează managementul reţelei de internet, 
conduce activităţi de întreţinerea ale acesteia. Execută testarea şi asigură calitatea funcţionării site-ului şi 
aplicaţiilor web. 
Cod COR: NU ARE (grupa 213) 
 
A. Sarcini principale 
• Administrează infrastructura reţelei internet/intranet, incluzând componenete cum ar fi: pagini web, 
protocolul de transfer de fişiere (FTP), serverele de mail, ştiri etc; 
• Colaborează cu dezvoltatori web pentru a crea şi opera cu diverse alte site-uri interne şi externe sau 
pentru a coordona diverse proiecte cum ar fi campaniile de e-marketing; 
• Colaborează cu echipele de dezvoltare de site, pentru a discuta, analiza şi rezolva diverse probleme legate 
de utilizare; 
• Instalează şi configurează software şi hardware serverul web pentru a se asigura că structura de 
directoare este bine definită, logică, securizată, şi numele fişierelor sunt corecte; 
• Instalează şi menţine instrumentele de monitorizare a server-ului sau site-urilor web; 
• Verifică şi analizează cu regularitate fişierele log ale sistemului de operare şi aplicaţiilor care rulează pe 
server, pentru a se asigura de funcţionarea corespunzătoare a sistemului; 
• Realizează activităţi de testare, pentru a determina eficacitatea şi utilizabilitatea site-ului; 
• Dezvoltă rutine şi proceduri de testare şi evaluează în ce măsură acestea sunt adecvate, suficiente şi 
eficiente; 
• Dezvoltă rutine şi proceduri de testare şi evaluează în ce măsură acestea sunt adecvate, suficiente şi 
eficiente; 
• Realizează testarea unor aspecte cum ar fi: integritatea, performanţa, securitatea sistemului după fiecare 
modificare minoră sau majoră care are loc în program; 
• Adună şi analizează feedback-ul primit de la utilizatori, pentru a localiza şi rezolva sursele acestor 
probleme; 
• Face recomandări în ceea ce priveşte îmbunătăţirea site-ului şi a cerinţelor hardware ale serverului web 
estimând costurile care susţin aceste recomandări; 
• Gestionează şi comunică utilizatorilor nivele de acces şi securitate; 
• Monitorizează sistemul pentru depistarea intruziunilor de tip haker, şi raportează aceste atacuri asupra 
server-ului; 
• Gestionează măsuri de securitate a site-ului prin intermediul unor programe de tip firewall sau criptarea 
mesajelor; 
• Asigură copii de siguranţă pentru documente şi se ocupă de recuperarea datelor atunci când este cazul; 
• Testează noile componente software pentru a fi utilizate pe server-ul web şi informează utilizatorii despre 
implicaţiile apărute în urma acestor modificări; 
• Actualizează şi updatează pagina web (conţinut sau link-uri) utilizând instrumentele adecvate. 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi executate sub presiunea timpului 
• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix 
• Nu au foarte mare liberate de decizie dar suportă consecinţele erorilor 
• Nu sunt foarte frecvente interacţiunile interpersonale faţă în faţă, comunică şi stabileşte relaţii cu 
ceilalţi de obicei (dar nu obligatoriu) prin e-mail. 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Poate apărea riscul de expunere la radiaţii 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare de specialitate (nivel licenţă) 
• Nivel de calificare: N6 
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D. Cunoştinţe şi deprinderi 

 
 

E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 

 
E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
Aptitudini psihomotorii 
• Dexteritate manuală 
• Dexteritatea degetelor 
• Viteza ajustării răspunsului în funcţie de stimul 
• Viteza mişcării mâinii, a încheieturilor şi a degetelor 
Aptitudini senzoriale 
• Acuitate auditivă 
• Acuitate vizuală apropiată 
• Claritate în vorbire 
Aptitudini fizice 
• Rezistenţă fizică 
 
F. Alte caracteristici relevante 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: Î I C (întreprinzător, investigativ, convenţional) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Independenţa în muncă 
• Condiţii de muncă 
• Realizare personală 
• Munca în echipă 
F3. Caracteristici de personalitate 
• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, conştiincioasă şi 
serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor. Capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini, cu 
un bun echilibru emoţional. 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii 
• Creştere  
H. Categoria de salarizare 
 (1,5 - 2) X Salariu minim pe economie  
I. Ocupaţii similare 
• Administrator intranet 
• Administrator baze de date 
• Administrator reţea calculatoare 
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ANALIST IT & CALCULATOARE 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii concep, proiectează, elaborează, testează, 
implementează şi dezvoltă sisteme informatice, programe şi documentaţie tehnică aferentă; proiectează 
structura bazelor de date; concep şi proiectează reţele de calculatoare; oferă consultaţii de specialitate 
utilizatorilor de tehnică de calcul. 
Cod COR: 213101 
 
A. Sarcini principale 
• Concep, proiectează, elaborează, testează, implementează şi dezvoltă sisteme informatice, inclusiv 
coordonarea instalării programelor şi sistemelor; şi documentaţie tehnică; 
• Proiectează structura bazelor de date; concep şi proiectează reţele de calculatoare; oferă consultaţii de 
specialitate utilizatorilor de tehnică de calcul; 
• Analizează sistemul obiect şi identifica cerinţele de informatizare prin: delimitarea sistemului obiect supus 
analizei şi identificarea relaţiilor sale cu mediul; 
• Identifică structurile şi activităţile specifice ale sistemului obiect, precum şi a comportării şi a evoluţiei 
acestuia; 
• Proiectează şi implementează sistemul informatic, prin: definirea arhitecturii şi parţial a structurii sistemului 
informatic (după avizarea soluţiile de către beneficiar); planifică elaborarea şi implementarea sistemului 
informatic (acţiuni, responsabilităţi, termene, resurse); 
• Formulează soluţii conceptuale, organizaţionale şi tehnice pentru informatizarea sistemului obiect (în 
totalitate sau pe părţi), împreună cu variante/opţiuni şi criterii de selectare a acestora de către beneficiar; 
• Identifică stadiul existent de informatizare; colectează şi sistematizează cerinţele de informatizare la nivelul 
utilizatorilor finali şi al decidenţilor; evaluează critic situaţia existentă; 
• Coordonează şi face legătura dintre sistemele computerizate dintr-o organizaţie pentru creşterea 
compatibilităţii, astfel încât să poată fi realizat schimbul de informaţii; 
• Defineşte obiectivele sistemului şi creează grafice şi diagrame care descriu paşii operaţionali logici ai 
programelor; dezvoltă, documentează şi revizuiesc procedurile de proiectare a sistemelor, procedurile de 
testare şi standardele de calitate; 
• Studiază noi tehnologii IT si noi Limbaje de Programare pentru a fi la zi cu cele mai noi tehnologii in 
domeniu astfel incit sa ofere clienţilor cele mai bune opţiuni privind dezvoltarea unui software; 
• Participa periodic la comunicări ce au ca subiect tehnologiile IT folosite precum şi modalităţi avansate de 
folosire a acestor tehnologii; 
• Discută cu clienţii referitor la natura procesării informaţiilor sau necesităţilor de calcul pe care un program 
de calculator trebuie să le satisfacă; 
• Analizează procesarea informaţiilor sau necesităţile de calcul şi planifică şi proiectează sisteme 
informatice, folosind tehnici ca analiza structurată, modelele de date şi ingineria informaţiei; 
• Acordă utilizatorilor asistenţă tehnică în realizarea, implementarea şi testarea sistemelor/aplicaţiilor 
informatice, în rezolvarea problemelor legate de computere; 
• Evaluează rezultatele soluţiilor aplicate, formulează propuneri de modificare şi dezvoltare; instruieşte 
utilizatorii; 
• Utilizează limbaje de programare orientate pe un anumit scop, precum aplicaţii client/server, procese de 
dezvoltare, tehnologie multimedia şi de Internet; 
• Estimează utilitatea unor pachete de aplicaţii predezvoltate şi le adaptează la utilizator ;  
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Majoritatea sarcinilor se realizează în spaţiu protejat 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• Sarcinile sunt structurate , repetitive, uneori realizate sub presiunea timpului. 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Nu este cazul 
 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
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• Studii superioare de specialitate 
• Nivel de calificare: N6  
 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 

 
E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 

 
E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
E2. Aptitudini psihomotorii 
• Dexteritate manuală 
• Viteaza ajustării răspunsului în funcţie de stimul 
• Timp de reacţie fizică 
• Viteza mişcării mâinii, a încheieturilor şi a degetelor 
• Coordonarea membrelor 
E3. Aptitudini sensoriale • Acuitate auditivă normală; • Claritate în vorbire 
E4. Aptitudini fizice • Rezistenţă fizică  
 
F. Alte caracteristici 
F1. Interese Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: I C R (investigativ, convenţional, 
realist) 

 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Condiţii de muncă 
• Autonomie 
• Independenţa în muncă 
• Stabilitatea locului de muncă 
F3. Caracteristici de personalitate 
• Analistul IT & calculatoare poate fi caracterizat prin următoarele însuşiri: conştiinciozitatea; corectitudinea, 
seriozitatea, comportamente orientate spre scopuri clar delimitate, exigenţă, meticulozitate, rigurozitate în 
realizarea sarcinilor prin conştientizarea regulilor; capacitate de a judeca lucrurile şi a acţiona în mod 
independent, neinfluenţat de alţii în condiţii de libertate deplină. 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii • Creştere  
H. Categoria de salarizare  (4-7) X Salariu minim pe economie  
I. Ocupaţii similare 
• Proiectant de sisteme informatice 
• Consultant în informatică 
• Programator 
• Cercetător în informatică 
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DESIGNER INDUSTRIAL 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

 
Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii concep şi execută decoruri pentru scenele 
teatrelor, pentru amenajarea vitrinelor şi expoziţiilor. 
Cod COR: 347 104 
 
A. Sarcini principale 
• Evaluează fezabilitatea diverselor idei de design pe baza aspectului, siguranţei, funcţionalităţii, bugetului, 
pieţei etc; 
• Pregăteşte pentru inginerii şi specialiştii din producţie prototipul final al produsului cu specificaţiile de 
producţie arătând părţile produsului şi modul lor de asamblare; 
• Pregăteşte concepţia de design, schiţele sau modelele spre aprobare; 
• Pregăteşte ilustraţii, desene, modele ale produselor pentru a arăta specialiştilor în marketing şi conducerii 
firmei cum va arăta sau cum va funcţiona produsul pe piaţă pentru a atrage şi satisface clienţii; 
• Întreprinde cercetări privind: costul, proprietăţile materiilor prime şi materialelor de producţie; 
• Corectează şi rafinează desenele pe baza modelelor, în conformitate cu cerinţele clientului, exigenţelor 
producţiei sau trendurilor în design; 
• Furnizează estimări ale costurilor şi necesarului pentru producţie; 
• Coordonează fabricarea modelelor sau eşantionelor pe baza desenelor; 
• Analizează utilitatea produselor şi preferinţele consumatorilor sau utilizatorilor pentru proiectarea 
caracteristicilor produsului; 
• Pregăteşte schiţe şi idei, desene detaliate folosind instrumente de desen, pensule şi vopsele sau 
echipamente electronice; 
• Colaborează cu inginerii şi personalul din producţie pe durata realizării produsului; 
• Consultă clienţii, inginerii sau specialiştii din producţie pentru stabilirea cerinţelor produsului; 
• Consultă literatura în domeniu, participă la expoziţii şi studiază produsele şi stilurile de design concurente 
pentru a îmbunătăţi propriul design; 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• De regulă, activitatea se desfăşoară în interior, fără factori care să pericliteze sănătatea organismului. 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• Designerul industrial lucrează de obicei în echipă 
B3. Riscuri 
• Activitatea îndelungată în poziţia fixă poate genera crampe musculare 
 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare de specialitate - (postliceală sau nivel licenţă) 
• Nivel de calificare: N5, N6 
 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 
 

 
 
E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 
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E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
E2. Aptitudini psihomotorii 
• Dexteritate manuală 
• Dexteritatea degetelor 
E3. Aptitudini senzoriale 
• Acuitate auditivă 
• Acuitate vizuală apropiată 
• Diferenţiere cromatică 
• Claritate în vorbire 
E3. Aptitudini fizice 
• Nu sunt relevante 
 
F. Alte caracteristici relevante 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: A Î R (Artistic, Întreprinzător, Realist). 
 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Folosirea abilităţilor 
• Realizare personală 
• Creativitate în muncă 
• Responsabilitate 
• Autonomie 
F3. Caracteristici de personalitate 
Exercitarea ocupaţiei de DESIGNER INDUSTRIAL poate fi realizată cu succes de către persoane care: 
• manifestă înclinaţie psihologică deosebită către lucrurile din afara propriei persoane, orientarea atenţiei 
către ambianţa fizică socială (obiectele şi oameni din mediu). Dorinţă intensă de a acţiona asupra mediului, 
orientare spre acţiune, uşurinţă în comunicare, sociabilitate, nevoie de experimentare continuă. 
• posedă însuşirea de a fi conştiincios; corectitudine, seriozitate. Comportamente orientate spre scopuri clar 
delimitate, exigenţă, meticulozitate, rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea regulilor. 
• au capacitatea de a judeca lucrurile şi a acţiona în mod independent, neinfluenţat de alţii în condiţii de 
libertate deplină. 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii    • Creştere 
 
H. Categoria de salarizare   (6-7) X Salariu minim pe economie  
 
I. Ocupaţii similare 
• Decorator interioare 
• Grafician industrial 
• Decorator vitrine 
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DESIGNER PAGINI WEB 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii dezvoltă şi modelează şi întreţin aplicaţii şi pagini 
web. 
Cod COR: 411 303 
 
A. Sarcini principale 
• Construieşte, realizează design-ul, sau menţine paginile web, utilizând limbaje de programare criptate, 
instrumente specifice pentru crearea conţinutului, administrare şi de media; 
• Scrie, realizează design-ul sau editează conţinutul paginii web sau îndrumă alţi editori;  
• Analizează necesităţile utilizatorilor pentru a determina cerinţele tehnice care trebuie respectate în 
realizarea paginii web; 
• Creează modele sau prototipuri de web care include interfaţa fizică, logică sau modele de date şi 
realizează specificaţii tehnice în planurile design-ului paginii web; 
• Cercetează, apreciază, se documentează sau selectează alternative pentru arhitectura paginii web sau a 
tehnologiilor utilizate; 
• Selectează limbaje de programare pentru design sau aplicaţii; 
• Dezvoltă hărţi ale paginilor web, modele de aplicaţie, prototipuri de imagine sau de pagina care sa 
întâmpine scopurile proiectului, necesităţile utilizatorilor, sau standardele din domeniu; 
• Furnizează descrierea clara şi detaliată a specificaţiilor web cum sunt caracteristicile produsului, 
activităţile, soft, protocoalele de comunicare, limbajele de programare, soft-ul şi hard-ul sistemelor de 
operare; 
• Participă la testarea paginilor web pentru a identifica posibilele nereguli şi a le remedia; 
• Identifică problemele nedescoperite prin testare sau reacţia consumatorilor, şi corectează problemele sau 
le redirecţionează la personalul potrivit pentru rezolvare; 
• Identifică şi menţine link-urile către alte pagini web, şi le verifica pentru a se asigura de funcţionarea 
corespunzătoare; 
• Realizează copii ale fişierelor de pe paginile de web în directoarele locale, pentru a putea fi recuperate cu 
uşurinţă în cazul în care apar unele probleme; 
• Înregistrează paginile web la motoarele de căutare pentru a creşte traficul paginii web; 
• Comunică cu personalul de reţea sau cu agenţiile de găzduire a paginii web pentru în privinţa problemele 
de hard şi de soft care afectează pagina web; 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi executate cu presiune de timp 
• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix 
• Au liberate de decizie şi suportă consecinţele erorilor 
• Sunt foarte frecvente interacţiunile interpersonale faţă în faţă, comunică şi stabileşte relaţii cu ceilalţi fie 
direct, fie prin e-mail. 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Poate apărea riscul de expunere la radiaţii (stat în faţă monitorului) 
 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii medii de specialitate 
• Nivel de calificare: N4 
 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 
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E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 

 
E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
E2. Aptitudini psihomotorii 
• Dexteritate manuală 
• Dexteritatea degetelor 
• Viteza ajustării răspunsului în funcţie de stimul 
• Viteza mişcării mâinii, a încheieturilor şi a degetelor 
E3. Aptitudini senzoriale 
• Acuitate auditivă 
• Acuitate vizuală apropiată 
E4. Aptitudini fizice 
• Rezistenţă fizică 
 
F. Alte caracteristici 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

I Î C (investigativ, întreprinzător, convenţional) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Independenţa în muncă 
• Realizare persoanlă 
• Recunoaştere 
• Munca în echipă 
• Supervizare 
• Condiţii de muncă 
F3. Caracteristici de personalitate 
• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, conştiincioasă şi 
serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor. Capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini, cu 
un bun echilibru emoţional. 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii 
• Creştere 
H. Categoria de salarizare 
 (2-3) X Salariu minim pe economie 
 
I. Ocupaţii similare 
• Administrator web site 
• Laborant foto 
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ECOLOG 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii oferă servicii de mediu, în domeniul protecţiei 
mediului. El lucrează în echipă cu biologi, chimişti, ingineri chimişti etc. pentru a controla, evalua şi ameliora 
sursele de poluare. Poate face recomandări privind tehnologiile necesare unităţilor poluante pentru 
reducerea impactului acestora asupra factorilor de mediu. 
Cod COR: 221114 
 
A. Sarcini principale 
• Identifică surse de poluare pentru fiecare factor de mediu – apă, aer, sol; 
• Dezvoltă programe de prelevare de apă, sol pornind de la obiectivele analizei; 
• Stabileşte puncte de prelevare, frecvenţa prelevării, ipotezele analizei; 
• Colaborează cu ceilalţi membri ai echipei (biolog, chimist) în procesul de analiză a elementelor prelevate; 
• Realizează o evaluare a poluării, prin analiza impactului unor substanţe poluante asupra mediului (asupra 
factorilor biotici şi abiotici); 
• Evaluează riscul ecologic pentru fiecare factor poluant, cuantificând posibilele riscuri; 
• Răspunde solicitării directe a unor beneficiari privind realizarea de bilanţuri de mediu (de ex. pentru unităţi 
poluante); 
• Identifică pentru fiecare substanţă poluantă analizată, studii de specialitate care să arate standardele în 
funcţie de care se poate stabili nivelul de risc şi impactul asupra mediului; 
• Realizează, în lipsa unor studii existente, cercetări privind nivelul concentraţiilor substanţelor poluante şi 
efectul lor; 
• Consultă legislaţia în vigoare pentru a stabili gradul de respectare a normelor, pentru substanţele poluante 
evaluate; 
• Calculează un interval de risc pentru fiecare factor analizat şi realizează un raport pentru beneficiar; 
• Recomandă măsuri de ameliorare/ eliminare a factorilor poluanţi; 
• Dezvoltă baze de date pe diferite domenii de mediu (de ex. surse poluante într-o anumită zonă, evoluţia 
factorilor poluanţi într-o anumită zonă); 
• Oferă asistenţă pentru dezvoltarea de tehnologii conforme cu normele de protecţia mediului (de ex. 
tehnologii de epurare a apei, de valorificare a deşeurilor); 
• Oferă consultanţă privind sistemul de management al calităţii al unei instituţii, referitor la normele de 
protecţia mediului; 
• Studiază efectele densităţii populaţiei, căderilor de precipitaţii, temperaturii şi altitudinii asupra 
organismelor. 
Ecologul care lucrează în instituţii de control privind protecţia mediului: 
• Controlează respectarea regulamentelor de control şi prevenire a poluării 
• Inspectează condiţiile de funcţionare în instituţii şi stabileşte acordarea sau retragerea permiselor de 
funcţionare 
• Iniţiază proceduri de închidere a locaţiilor care violează regulile de mediu şi sănătate 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu neprotejat 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi executate cu presiune de timp 
• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Nu este cazul 
 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare (nivel licenţă) 
• Nivel de calificare: N6 
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D. Cunoştinţe şi deprinderi 

 
 
E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 

 
 
E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
E2. Aptitudini psihomotorii 
• Dexteritate manuală 
E3. Aptitudini senzoriale 
• Acuitate vizuală apropiată 
• Claritate în vorbire 
E4. Aptitudini fizice 
• Rezistenţă fizică 
 
F. Alte caracteristici 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt:  I R S (investigativ, realist, social) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Independenţa în muncă 
• Realizare personală 
• Promovare 
• Varietatea sarcinilor 
• Munca în echipă 
 
F3. Caracteristici de personalitate 
• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, conştiincioasă şi 
serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor. Capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini, cu 
un bun echilibru emoţional. 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii  • Creştere 
 
H. Categoria de salarizare   (3-4) X Salariu minim pe economie 
 
I. Ocupaţii similare 
• Consilier ecolog 
• Inspector specialitate ecolog 
• Referent de specialitate ecolog 
• Inginer ecolog 
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EDITOR IMAGINE 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

 
Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează montajul programelor de televiziune, 
asigurând calitatea imaginii. 
Cod COR: 313 124 
 
A. Sarcini principale 
• Înregistrează şi copiază materiale audio – video; 
• Montează programele de televiziune şi postprocesează materialele audio – video; 
• Difuzează în emisie programele de televiziune 
• Compune efecte speciale de montaj şi concepe efecte grafice computerizate; 
• Editează genericele şi a titrajele de film; 
• Elaborează soluţii pentru asigurarea calităţii artistice a montajului realizat; 
• Asigură fluenţa şi caracterul insesizabil al decupajelor făcute în materiale; 
• Studiază scenariile familiarizându-se cu conceptele şi cerinţele producţiei; 
• Inserează muzică, dialoguri şi efecte sonore în imagini sau corectează erori legate de aceste aspecte, 
utilizând echipamentul de editare; 
• Selectează şi combină cadrele astfel încât să creeze o succesiune logică a materialului; 
• Stabileşte muzica, efectele sonore şi vizuale necesare pentru a termina un film; 
• Verifică numerele de înregistrare şi codurile materialelor; 
• Revede pe ecran/monitor filmele sau materialele deja editate pentru a determina dacă sunt necesare 
corecţii; 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• De regulă, activitatea se desfăşoară în interior, fără factori care să pericliteze sănătatea organismului 
• Activitatea implică program prelungit în faţa monitorului 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• Editorul de imagine lucrează de obicei în echipă 
• Deseori, editorul de imagine lucrează sub presiunea timpului în finalizarea unor proiecte 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Activitatea îndelungată în poziţia fixă poate genera crampe musculare 
• Riscul unor afecţiuni oftalmologice cauzate de expunerea prelungită la monitor 
• Expunere la situaţii stresante 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare de specialitate (Postliceală, sau nivel licenţă) 
• Nivel de calificare: N5, N6 
 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 

 
 
E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 
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E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
E2. Aptitudini psihomotorii 
• Dexteritatea manuală 
E3. Aptitudini senzoriale 
• Vedere apropiată 
• Vedere la distanţă 
E4. Aptitudini fizice 
• Nu este cazul 
 
F. Alte caracteristici relevante 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

A I S (artistic, investigativ, social) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Creativitate în muncă 
• Responsabilitate 
• Autonomie 
• Folosirea abilităţilor 
• Realizare personală 
F3. Caracteristici de personalitate 
• Exercitarea ocupaţiei de EDITOR IMAGINE poate fi realizată cu succes de către persoane care posedă 
însuşirea de a fi conştiincios, corect, serios. Comportamente orientate spre scopuri clar delimitate, exigenţă 
şi rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea regulilor 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii 
• Creştere 
 
H. Categoria de salarizare 
 (4-6) X Salariu minim pe economie 
 
I. Ocupaţii similare 
• Fotograf si tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet 
• Montor imagine 
• Operator imagine 
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EXPERT EVALUATOR DE BUNURI MOBILE 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează activităţi de evaluare a unui bun  mobil (utilaje, 
acţiuni, mijloace de transport, obiecte de artă etc.) în vederea stabilirii valorii acestuia (valoare de piaţă, valoare de 
lichidare, valoare în vederea creditării, valoare de garanţie, valoare de asigurare etc.). 
Cod COR: 241 703 
 
A. Sarcini principale 
• Stabileşte obiectivul evaluării bunului mobil– estimarea valorii de piaţă, a valorii de lichidare, a valorii în vederea 
creditării, a valorii de garanţie, a valorii de asigurare etc. în funcţie de solicitarea clientului 
• Încheie contractul de prestări servicii (în cazul evaluatorilor independenţi) 
• Obţine din partea clientului informaţiile necesare privind bunul evaluat 
• Merge împreună cu clientul să vizioneze bunul în locaţia unde se află acesta 
• Întocmeşte documentele proprii inspecţiei bunurilor mobile şi evaluării 
• Alege metodele de evaluare care se pretează, în situaţia respectivă, şi potrivit standardelor normative, stabilirii 
valorii bunului în modul cel mai corect (cel puţin două metode dintre: metoda costurilor, metoda bazată pe venituri, 
metoda comparaţiei) 
• Obţine datele necesare metodelor utilizate din baze de date specifice 
• Specifică în raportul de evaluare condiţiile limitative ale evaluării 
• Realizează raportul de evaluare care cuprinde evaluarea realizată şi argumentaţia aferentă 
• Explică clientului modul de calcul şi informaţiile folosite 
• Explică clientului opţiunile pe care le poate avea, pe baza evaluării, şi faptul că valoarea obţinută este valabilă 
doar în momentul evaluării 
• Întocmeşte şi promovează oferta de servicii de evaluare bunuri mobiliare (în cazul evaluatorilor independenţi). 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Majoritatea sarcinilor se realizează în spaţiu protejat 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi repetitive 
• Muncă cu orar fix 
• Au liberate în luarea deciziilor şi suportă consecinţa acestora 
• Munca presupune frecvente interacţiuni sociale, uneori pot să apară situaţii conflictuale 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Nu este cazul 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare 
• Nivel de calificare: N6 
 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 
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E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 

 
 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
E2. Aptitudini psihomotorii 
• Dexteritate manuală 
E3. Aptitudini senzoriale 
• Acuitate vizuală apropiată 
• Vedere nocturnă 
E4. Aptitudini fizice 
• Rezistenţă fizică 
 
F. Alte caracteristici 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

C Î R (convenţional, întreprinzător, realist) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Independenţa în muncă 
• Condiţii de muncă 
• Realizare personală 
F3. Caracteristici de personalitate 
• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, 
conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor. Capabilă să îşi menţină judecta şi 
echilibru emoţional şi în situaţii conflictuale sau de risc. 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii 
• Creştere  
 
H. Categoria de salarizare 
 (7-8) X Salariu minim pe economie  
 
I. Ocupaţii similare 
• Expert evaluator de întreprinderi 
• Expert evaluator de proprietăţi imobiliare 
• Expert evaluator de active financiare 
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GRAFICIAN 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează designul sau creează grafice pentru a veni în 
întâmpinarea tendinţelor grafice sau necesităţilor comerciale specifice, cum sunt:ambalajul, modul de afişare 
(expunere) sau logo. Pentru atingerea acestor obiective, se poate recurge la utilizarea diferitelor mijloace specifice 
cu efecte artistice şi decorative. 
Cod COR: 245203 
 
A. Sarcini principale 
• Crează proiecte concepte şi aranjamente bazându-se pe cunoştinţele de aranjamente şi conceptele estetice ale 
designului. 
• Determină mărimea şi modul de aranjare ale materialelor ilustrative, realizează copiile, şi alege mărimile şi tipurile 
de materiale. 
• Realizează noi imagini cu ajutorul programelor soft din calculator. 
• Marchează şi asamblează aranjamentele finale, şi pregăteşte pentru imprimare. 
• Desenează şi imprimă hărţi, grafice, ilustraţii şi alte lucrări artistice folosind calculatorul. 
• Revizuieşte aranjamentele finale, şi propune îmbunătăţiri după caz. 
• Stabilişte împreună cu clienţii design-ul lucrărilor solicitate. 
• Dezvoltă grafice şi aranjamente pentru ilustraţiile unor produse şi pagini web. 
• Gestioneaza informatiile importante in calculator pentru a crea aranjamente pentru clienti sau superiori. 
• Pregăteşte ilustraţii sau ciorne ale materialului, pe care le discută cu clienţii sau superiorii pentru a putea realiza 
modificările de rigoare 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat, dotat cu echipamente şi aparatură tehnică 
corespunzătoare. 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• Realizează sarcini structurate şi nestructurate 
• De obicei munca se desfăşoară după un orar variabil 
• Au liberate de decizie şi suportă consecinţele erorilor 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Nu este cazul 
 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare de specialitate (nivel licenţă) 
• Nivel de calificare: N6 
 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 
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E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 

 
 
E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
E2. Aptitudini psihomotorii 
• Dexteritate manuală 
• Dexteritatea degetelor 
• Controlul intrsumentelor 
E3. Aptitudini senzoriale 
• Acuitate auditivă 
• Acuitate vizuală apropiată 
• Claritate în vorbire 
E4. Aptitudini fizice 
• Rezistenţă fizică 
 
F. Alte caracteristici 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

I A S (investigativ,artistic, social) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Independenţa în muncă 
• Realizare personală 
• Recunoaştere 
• Creativitate 
• Munca în echipă 
• Condiţii de muncă 
F3. Caracteristici de personalitate 
• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, conştiincioasă şi serioasă, 
riguroasă în realizarea sarcinilor. Capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini, cu un bun echilibru 
emoţional. 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii 
• Creştere 
 
H. Categoria de salarizare 
 (3-4) X Salariu minim pe economie 
I. Ocupaţii similare 
• Desenator tehnic 
• Inginer proiectant 
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ANALIST POLITICI INFORMAŢIONALE 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii promovează accesul la tehnologia informaţiei şi 
comunicării în general în ţările în curs de dezvoltare. 
Cod COR: FĂRĂ COD 
 
A. Sarcini principale 
• Promovează accesul la informaţie şi tehnologia comunicării atât în sectorul public cât şi în cel privat 
• Identifică şi analizează pieţele publice şi private care se pretează la implementarea ICT 
• Elaborează rapoarte privind rezultatele cercetării si oferă recomandări privitoare la implementarea ICT 
• Dezvoltă programe de implementare ICT specifice situaţiilor particulare 
• Cooperează cu alte companii din domeniul financiar bancar sau organizaţii non-guvernamentale pentru 
implementarea programelor ICT 
• Oferă expertiză instituţiilor guvernamentale sau companiilor private pentru dezvoltarea ICT • Participă la şedinţe la 
nivel managerial, informează şi oferă propuneri privind promovarea, designul şi derularea programelor în curs de 
implementare 
• Propune nivelul de capital necesar dezvoltării şi implementării ICT pentru o anumită piaţă 
• Măsoară eficienţa programelor şi strategiilor implementate şi prezintă rapoarte conţinând aceste informaţii 
• Consiliază instituţiile guvernamentale, companiile multinaţionale sau cele naţionale private sau publice asupra 
politicilor ICT, e-Guvernare, e-Comerţ precum şi politicilor regulatorii 
• Organizează workshop-uri pe aceste teme 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Analistul in politici ICT lucrează atât într-un spaţiu închis – birou cât şi pe teren 
• Munca de teren se realizează în vedere culegerii directe a datelor sau supervizarea implementării programelor 
aflate în derulare 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• În anumite proiecte de cercetare, se lucrează sub presiunea timpului (ex. pentru respectarea termenelor de 
execuţie ale diferitelor etape ale proiectului) 
• În general munca este bogată în interacţiuni cu oameni aparţinând unei diversităţi largi de categorii sociale 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Nu este cazul 
 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare de specialitate (nivel licenţă) 
• Nivel de calificare: N6 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 

 
 
E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 
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E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
E2. Aptitudini psihomotorii 
• Dexteritatea manuală 
E3. Aptitudini senzoriale 
• Vedere apropiată 
E4. Aptitudini fizice 
• Rezistenţă fizică 
 
F. Alte caracteristici relevante 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

I Î C (investigativ, întreprinzător, convenţional) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Folosirea abilităţilor 
• Realizare personală 
• Creativitate 
• Responsabilitate 
• Autonomie 
F3. Caracteristici de personalitate 
Exercitarea ocupaţiei de analist politici ICT poate fi realizată cu succes de către persoane care: � manifestă 
înclinaţie psihologică deosebită către lucrurile din afara propriei persoane, orientarea atenţiei către detalii. Acesta 
trebuie să posede o gândire analitică şi să fie capabil să facă diverse asocieri intre diferitele categorii de informaţii 
cu care intră în contact. Dorinţă intensă de a acţiona, orientare spre acţiune, uşurinţă în comunicare, sociabilitate, 
nevoie de experimentare continuă. 
� posedă însuşirea de a fi conştiincios; corectitudine, seriozitate. Comportamente orientate spre scopuri clar 
delimitate, exigenţă, meticulozitate, rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea regulilor. 
� au capacitatea de a judeca lucrurile şi a acţiona în mod independent, neinfluenţat de alţii în condiţii de libertate 
deplină. 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii 
• Creştere 
 
H. Categoria de salarizare 
 (5-9) X Salariu minim pe economie 
I. Ocupaţii similare 
• Analist credite 
• Manager proiect informatic 
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INGINER ELECTROENERGETICIAN 

PROFIL OCUPAŢIONAL 
 

Dscrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează proiectează, exploatează, întreţin instalaţiile de 
transport şi distribuţie de energie electrică, transformatoare, relee, linii electrice aeriene şi subterane, etc. 
Cod COR: 214 305 
 
A. Sarcini principale 
• Proiectează sisteme de transport şi distribuţie a energiei electrice aeriene sau subterane eficiente; 
• Estimează cantitatea de materiale şi forţă de muncă necesare realizării proiectelor; 
• Calculează costurile pentru materiale şi forţa de lucru; 
• Exploatează şi întreţine instalaţii de transport şi distribuţie a energiei electrice, transformatoare, relee, linii electrice 
aeriene şi subterane, etc. 
• Coordonează echipe de lucru pentru întreţinerea şi executarea lucrărilor de reparaţii la reţelele existente; 
• Monitorizează ,coordonează montarea instalaţiilor electroenergetice şi a probelor pentru punerea lor în funcţiune; 
• Preia şi transmite datele electroenergetice culese din teren, departamentului de prelucrare a lor, laboratoarelor; 
• Programează lucrările de revizie, reparaţie şi pregăteşte documentaţia necesară pentru realizarea acestora; 
• Supraveghează funcţionarea aparaturii şi instalaţiilor care îi sunt repartizate în subordine; 
• Verifică aplicarea procedurilor de calitate, respectarea sarcinilor ,procedurilor de lucru şi normelor de protecţia 
muncii; 
• Efectuează controale periodice pentru verificarea preventivă a sistemelor de reglare automată; 
• Respectă prescripţiile tehnice ale RENEL precum şi prevederile specifice ale desfăşurărilor de echipamente; 
• Întocmesc rapoarte cu proiecte de realizare a unor modificări sau îmbunătăţiri de funcţionare ale instalaţiilor 
electrice de circuite secundare,curent continuu din centrale şi staţii electrice; 
• Studiază evoluţia preţului energiei electrice în ţară şi în afară şi realizează analize tehnice şi financiare cu privire la 
gestionarea energiei; 
• Foloseşte materialele şi echipamentele de protecţia muncii din dotare în timpul activităţilor întreprinse; 
• Întocmeşte rapoarte săptămânale privind starea de funcţionare şi producţia realizată; 
• Colaborează cu sistemul energetic naţional în situaţii de criză realizând grafice anuale (estimative) privind 
producţia; 
• Monitorizează alimentarea eficientă cu energie electrică a instituţiilor din subordine; 
• Participă la negocierea contractelor cu diverşi investitori; 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat în birou, laborator, dispecerat, centrală, dar uneori şi 
neprotejat pe teren 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi executate sub presiunea timpului 
• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix 
• Au liberate de decizie şi suportă consecinţele erorilor 
• Au frecvente interacţiunile interpersonale cu colegii de serviciu 
• Rata incidenţelor conflictuale este de obicei scăzută. 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Poate apărea riscul de expunere la rănire, electrocutare 
 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare de specialitate (nivel licenţă) 
• Nivel de calificare: N6 
 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 
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E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 

 
E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
Aptitudini psihomotorii 
• Dexteritate manuală 
• Coordonarea membrelor 
• Controlul instrumentelor 
Aptitudini senzoriale 
• Acuitate auditivă 
• Acuitate vizuală apropiată 
• Claritate în vorbire 
Aptitudini fizice 
• Rezistenţă fizică 
 
F. Alte caracteristici relevante 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

I R C ( investigativ, realist, convenţional) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Independenţa în muncă 
• Compensaţii 
• Stabilitatea în muncă 
• Condiţii de muncă 
• Promovare 
• Autonomie 
• Munca în echipă 
F3. Caracteristici de personalitate 
• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, conştiincioasă şi serioasă, 
riguroasă în realizarea sarcinilor. Capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini, cu profesionalism şi 
răspundere asupra lucrărilor efectuate. 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii 
• Creştere 
 
H. Categoria de salarizare 
 (2,5 - 3) X Salariu minim pe economie 
 
I. Ocupaţii similare 
• Inginer energetică industrială 
• Inginer termoenergetică 
• Inginer reţele electrice 
• Proiectant inginer energetician 
• Proiectant inginer electrotehnică 
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INGINER MECANIC 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

 
Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii planifică şi construiesc motoare, maşini, mecanisme, 
sisteme mecanice şi instalaţii industriale, avizează funcţionarea acestora şi supervizează instalarea, operarea, 
menţinerea, întreţinerea şi repararea lor; studiază anumite materiale, produse sau procedee tehnologice. 
Cod COR: 214 501 
 
A. Sarcini principale 
• Citeşte şi interpretează schiţe, desene tehnice, scheme şi rapoarte generate de calculator; 
• Se consultă cu alţi specialişti pentru a implementa procedurile de operare, a rezolva defecţiunile sistemului şi 
pentru a oferi informaţii tehnice; 
• Verifică şi analizează propunerile de design ale clienţilor, specificaţiile tehnice, manualele şi alte date pentru a 
evalua fezabilitatea, costul şi necesităţile de întreţinere ale proiectelor sau aplicaţiilor; 
• Specifică componentele sistemului sau modifică produsele pentru a se asigura că acestea sunt în conformitate cu 
planul sau schiţa tehnică şi specificaţiile referitoare la funcţionarea produsului respectiv; 
• Studiază, schiţează, evaluează, instalează, operează şi se ocupă de întreţinerea produselor, echipamentelor, 
proceselor şi a sistemelor mecanice pentru ca acestea să corespundă cerinţelor şi principiilor inginereşti; 
• Investighează erorile şi dificultăţile care apar în funcţionarea echipamentelor pentru a diagnostica cauza acestora 
şi pentru a face recomandările necesare personalului care se ocupă cu întreţinerea acestor produse şi 
echipamente; 
• Oferă feedback inginerilor proiectanţi asupra problemelor şi nevoilor clienţilor; 
• Controlează şi verifică instalarea, modul de operare, de întreţinere şi de reparare al maşinilor şi echipamentelor 
pentru a se asigura că acestea sunt instalate şi funcţionează conform specificaţiilor tehnice; 
• Conduce operaţiuni de cercetare prin care se testează şi se analizează fezabilitatea, design-ul, operarea şi 
performanţa (funcţionarea) sistemelor mecanice, componentelor şi a echipamentului per ansamblu; 
• Recomandă diverse modificări ale design-ului pentru a elimina defectele sistemelor sau ale maşinilor; 
• Creează şi testează modele de design-uri şi metode de procesare alternative pentru a evalua fezabilitatea, 
efectele mediului asupra funcţionării mecanismelor, posibile noi aplicaţii şi necesitatea de a face modificări; 
• Aplică principiile ingineriei mecanice în domenii emergente cum ar fi robotica, managementul deşeurilor şi 
ingineria biomedicală; 
• Dezvoltă, coordonează şi monitorizează aspectele tehnice ale producţiei, inclusiv selectarea metodelor de 
fabricaţie şi operare; 
• Supervizează personalul din subordine pentru buna desfăşurare a lucrurilor; 
• Stabileşte şi coordonează respectarea normelor de siguranţă a muncii, orarul de muncă şi necesarul de materiale; 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• Munca se desfăşoară în cadrul unui orar fix cu mici excepţii în funcţie de urgenţele apărute 
• Activităţile sunt în mare măsură bine structurată şi implică multă acurateţe şi precizie 
• Există o oarecare libertate de decizie şi responsabilităţile sunt asumate pentru deciziile luate 
• Consecinţele erorilor în cadrul muncii pot fi grave 
• Munca presupune interacţiuni interpersonale frecvente (colegi, furnizori, clienţi) 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Nu există riscuri semnificative 
 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare de specialitate (nivel licenţă) 
• Nivel de calificare: N6 
 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 
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E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
Aptitudini psihomotorii 
• Controlul instrumentelor 
• Dexteritate manuală 
• Coordonarea membrelor 
Aptitudini senzoriale 
• Acuitate vizuală apropiată 
• Acuitate auditivă 
• Percepţie tridimensională 
• Discriminare cromatică 
Aptitudini fizice 
• Rezistenţă fizică 
 
F. Alte caracteristici relevante 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R I C (realist, investigativ, convenţional) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Autonomie 
• Responsabilitate 
• Realizare personală 
• Creativitate în muncă 
• Statut social 
• Activitate 
• Autoritate, conducere 
• Compensaţii 
F3. Caracteristici de personalitate 
• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre planificare şi acţiune, conştiincioasă, 
exigentă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor; capabilă să lucreze atât independent cât şi în echipă, cu un 
bun echilibru emoţional. 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii 
• Stagnare 
 
H. Categoria de salarizare 
(2 - 4) X Salariu minim pe economie 
 
I. Ocupaţii similare 
• Subinginer mecanic 
• Proiectant inginer mecanic 
• Consilier inginer mecanic 
• Expert inginer mecanic 
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INGINER PROIECTANT 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii planifică şi proiectează sisteme şi structuri pentru 
construcţii, instalaţii etc. utilizând programe de design computerizat şi instrumente de desen tehnic. 
Cod COR: 214 207 
 
A. Sarcini principale 
• Planifică şi proiectează sisteme şi structuri pentru construcţii, instalaţii etc. utilizând programe de design 
computerizat şi instrumente de desen tehnic. 
• Realizează dosarul de ofertare a unei lucrări în conformitate cu caietul de sarcini. 
• Stabileşte soluţiile tehnice optime, realizabile în timpul cel mai scurt şi cu costuri minime. 
• Estimează cantităţile şi costul materialelor, echipamentului sau forţei de muncă pentru a determina fezabilitatea 
proiectului. 
• Întocmeşte detaliile de execuţie a proiectelor. 
• Alege echipamentele necesare realizării proiectului. 
• Conduce şi coordonează realizarea proiectelor, astfel încât să se respecte termenele, să se realizeze calitatea 
lucrărilor şi să se înscrie în costurile programate. 
• Întocmeşte contractul stabilind relaţiile şi obligaţiile părţilor care participă la realizarea proiectelor precizând 
obiectivele principale: termenele, calitatea şi costul. 
• Se ocupă de verificarea, avizarea/autorizarea proiectelor de construcţii. 
• Stabileşte necesarul de timp pentru realizarea proiectului şi execuţia lucrărilor (timpii de realizare a părţilor de 
proiect şi termenele finale). 
• Stabileşte ordinea optimă a operaţiilor tehnice şi tehnologice de execuţie şi montaj. 
• Stabileşte standardele, normativele şi prescripţiile tehnice care trebuie respectate în realizarea lucrărilor. 
• Inspectează periodic şantierul pentru a verifica evoluţia lucrărilor şi respectarea specificaţiilor din proiectul de 
execuţie, precum şi a standardelor de siguranţă. 
• Colaborează cu alţi specialişti la realizarea proiectelor de construcţii. 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţii protejate (birouri, ateliere de lucru), într-un microclimat de confort şi 
siguranţă, fără expunere la temperaturi, noxe şi curenţi de aer care să pericliteze sănătatea omului. 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• În general, sarcinile sunt structurate; uneori, executate sub presiune de timp. 
• Programul de lucru este de 8 – 10 ore pe zi. 
• Există un grad destul de ridicat al libertăţii de decizie şi asumarea responsabilităţii pentru acestea, hotărârile sale 
influenţând rezultatele celorlalţi şi/sau ale firmei. 
• Consecinţele erorilor sunt destul de grave. 
• Activităţile desfăşurate implică o frecvenţă ridicată a interacţiunilor interpersonale (cu clienţii, cu alţi colegi de 
muncă, constructori). 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Nu este cazul. 
 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare de specialitate 
• Nivel de calificare: N6 
 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 

E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 
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E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
Aptitudini psihomotorii 
• Coordonare ochi – mână 
• Controlul instrumentelor 
Copyright COGNITROM 2007 4 
Aptitudini senzoriale 
• Percepţie spaţială (formă, adâncime, culoare) 
• Atenţie concentrată şi susţinută 
• Claritate în exprimare 
• Acuitate vizuală (apropiată şi la distanţă) 
Aptitudini fizice 
• Forţă şi rezistenţă la efort 
 
F. Alte caracteristici relevante 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

I C Î ( investigativ, convenţional, întreprinzător) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Munca în echipă 
• Valori morale 
• Servicii în folosul celorlalţi 
• Instruire adecvată 
• Activitate 
• Supervizare, accent pe relaţii umane 
• Practici şi politici ale instituţiei 
F3. Caracteristici de personalitate 
• Exercitarea ocupaţiei Inginer proiectant poate fi realizată cu succes de persoane care manifestă înclinaţie către 
lucrurile din afara propriei persoane, atenţie orientată către ambianţa fizică şi socială, orientare spre acţiune, 
uşurinţă în comunicare. Sunt conştiincioase, corecte, serioase; comportamente orientate spre scopuri clar 
delimitate, manifestă exigenţă, meticulozitate şi rigurozitate în realizarea sarcinilor. Au abilitatea de a-şi menţine 
echilibrul emoţional şi în situaţii de stres fără a prezenta manifestări extreme şi neconcordante cu situaţia. 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii     • Creştere 
 
H. Categoria de salarizare    (4-5) X Salariu minim pe economie 
 
I. Ocupaţii similare 
• Inginer construcţii civile, industriale şi agricole 
• Subinginer construcţii civile, industriale şi agricole 
• Inginer căi ferate, drumuri şi poduri 
• Inginer construcţii hidrotehnice 
• Inginer constructor instalaţii 
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INGINER DE SISTEM INFORMATIC 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii urmăreşte funcţionarea sistemelor de calcul, ţine evidenţa 
stării tehnice a fiecărui echipament şi a modului de rezolvare al disfuncţionalităţilor. 
Cod COR: 213 901 
 
A. Sarcini principale 
• Urmăreşte funcţionarea sistemelor de calcul, ţine evidenţa stării tehnice a fiecărui echipament şi a modului de 
rezolvare al disfuncţionalităţilor 
• Asigură integrarea în sistem a unor echipamente şi configuraţii noi 
• Planifică şi organizează acţiunile de întreţinere preventivă şi curentă 
• Participă, la instalarea şi testarea echipamentelor şi configuraţiilor noi, ca şi la acţiunile de întreţinere periodică şi 
depanare 
• Gestionează accesul utilizatorilor la sistem şi urmăreşte încărcarea sistemului, în scopul creşterii eficienţei în 
exploatare şi a comodităţii în utilizare 
• Elaborează şi experimentează metode şi tehnici noi, care conduc la o gestionare optimă a resurselor hardware şi 
la îmbunătăţirea activităţii de service 
• Gestionează documentaţiile tehnice şi suporţii magnetici destinaţi salvării şi restaurării sistemului de operare 
• Asigură actualizarea sistemului de operare şi a programelor instalate 
• Analizează incidentele produse în sistem şi acordă aistenţă software 
• Identifică anomaliile manifestate în funcţionarea echipamentelor şi a sistemelor de operare şi elaborează soluţii 
pentru eliminarea lor 
• Elaborează şi experimentează tehnici destinate îmbunătăţirii activităţilor de exploatare  
• Acordă asistenţă tehnică şi consultanţă utilizatorilor privind modul de utilizare a sistemelor de calcul. 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Majoritatea sarcinilor se realizează în spaţiu protejat 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi repetitive 
• Muncă cu orar fix 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Nu este cazul 
 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare de specialitate 
• Nivel de calificare: N6 
 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 

 
 
 
 
E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 
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E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
E2. Aptitudini psihomotorii 
• Dexteritate manuală 
E3. Aptitudini senzoriale 
• Acuitate vizuală apropiată 
• Vedere nocturnă 
E4. Aptitudini fizice 
• Rezistenţă fizică 
 
F. Alte caracteristici 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

I R C (investigativ, realist, convenţional) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Independenţa în muncă 
• Condiţii de muncă 
• Realizare personală 
• Promovare 
• Recompense 
F3. Caracteristici de personalitate 
• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, conştiincioasă şi serioasă, 
riguroasă în realizarea sarcinilor. Capabilă să îşi menţină judeca şi echilibru emoţional şi în situaţii conflictuale sau 
de risc. 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii 
• Creştere 
 
H. Categoria de salarizare 
 (4-5) X Salariu minim pe economie 
 
I. Ocupaţii similare 
• Inginer/administrator de reţea 
• Proiectant de sisteme informatice 
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MANAGER DE PROIECT INFORMATIC 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

 
Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează activităţi de coordonare şi implementare a 
sistemelor de dezvoltare specifice aplicaţiilor informatice. 
Cod COR: 213 906 
 
A. Sarcini principale 
• Analizează setul de specificaţii caracteristice aplicaţiei software şi defineşte principalele concepte folosite în cadrul 
procesului de dezvoltare; 
• Gestionează resursele alocate pentru dezvoltarea aplicaţiei software; 
• Elaborează, împreună cu beneficiarul, scenariile de implementare ale aplicaţiei software; 
• Proiectează arhitectura sistemului/aplicaţiei şi defineşte blocurile funcţionale care compun sistemul/aplicaţia 
software; 
• Realizează planificarea proiectului şi monitorizează respectarea strictă a termenelor definite de comun acord cu 
beneficiarul; 
• Defineşte, în concordanta cu specificaţiile proiectului, funcţionalităţile implementate de fiecare componentă a 
blocurilor principale şi elaborează diagramele UML (diagrame de stare/diagrame de clase şi obiecte) specifice 
fiecărei componente, acolo unde este cazul; 
• Realizează documentarea proiectului şi pune la dispoziţia dezvoltătorilor exemple şi documentaţie având la bază 
metode sigure de cercetare care asigură un proces de dezvoltare optim; 
• Gestionează procesul de dezvoltare şi elaborează documentaţia necesară raportului de fază; 
• Reprezintă instituţia în relaţia cu beneficiarii şi furnizorii de servicii de consultanţă IT; 
• Supervizează documentarea tehnică aferentă sistemelor şi aplicaţiilor software pe care o prezintă personalului din 
departamentul de suport tehnic; 
• Supervizează activităţile administratorului de reţea care gestionează aparatura implicată în proiectul software; 
• Supervizează activităţile personalului implicat în testarea aplicaţiei/sistemul software dezvoltat şi verifică 
rapoartele şi rutinele software de testare; 
• Organizează sesiuni de training pentru personalul implicat în proiectul pe care-l gestionează. 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat, dotat cu echipamente şi aparatură tehnică şi de calcul 
corespunzătoare. 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• Realizează atât sarcini structurate, cât şi nestructurate majoritatea executate cu presiune de timp 
• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix 
• Au liberate de decizie şi suportă consecinţele erorilor, 
• Sunt foarte frecvente interacţiunile interpersonale faţă în faţă, comunică şi stabileşte relaţii cu ceilalţi fie direct, fie 
prin e-mail. În activitatea sa, colaborează cu specialişti din domeniul informatic şi/sau cu specialişti din alte domenii 
de activitate. 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Nu este cazul 
 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare de specialitate (nivel licenţă) 
• Nivel de calificare: N6 
 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 

 
 
E. Aptitudinile 

 43
E1. Aptitudini cognitive 



E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
E2. Aptitudini psihomotorii 
• Dexteritate manuală 
• Dexteritatea degetelor 
E3. Aptitudini senzoriale 
• Acuitate auditivă 
• Acuitate vizuală apropiată 
• Claritate în vorbire 
E4. Aptitudini fizice 
• Rezistenţă fizică 
 
F. Alte caracteristici 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

Î I C (întreprinzător, investigativ, convenţional) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Independenţa în muncă 
• Realizare personală 
• Recunoaştere 
• Creativitate 
• Munca în echipă 
• Supervizare 
• Condiţii de muncă 
F3. Caracteristici de personalitate 
• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, conştiincioasă şi serioasă, 
riguroasă în realizarea sarcinilor. Capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini, cu un bun echilibru 
emoţional. 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii 
• Creştere 
 
H. Categoria de salarizare 
 (5-6) X Salariu minim pe economie 
 
I. Ocupaţii similare 
• Consultant în informatică 
• Programator 
• Proiectant sisteme informatice 
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MANAGER SOCIETATE COMERCIALĂ 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii determină şi pune în aplicare politica şi strategia de 
afaceri şi trasează direcţia generală în sectorul privat. Planifică, coordonează, direcţionează activităţile operaţionale 
la cel mai înalt nivel de management, cu ajutorul subordonaţilor. 
Cod COR: NU ARE 
A. Sarcini principale 
• Analizează operaţiunile pentru a evalua performanţele unei companii şi personalul acesteia pentru îndeplinirea 
obiectivelor şi pentru a stabili domeniile în care se pot face reduceri de costuri, îmbunătăţiri ale programelor sau 
schimbări de politică 
• Conduc şi coordonează activităţi ale firmelor sau departamentelor, legate de producţie, stabilire a preţurilor, 
vânzări şi/sau distribuţie a produselor 
• Stabilesc necesităţile de angajare şi intervievează, angajează şi pregătesc noi angajaţi sau supraveghează aceste 
activităţi de personal 
• Stabilesc bunurile şi serviciile care trebuie vândute şi stabilesc preţuri şi condiţii de creditare, bazate pe previziunii 
ale cererii clienţilor 
• Dirijează personalul, pregătind planuri de muncă şi repartizând îndatoriri specifice 
• Conduce şi coordonează activităţile financiare şi bugetare ale unei organizaţii, pentru a finanţa activităţi, a 
maximiza investiţii şi a creşte eficienţa 
• Conduce activităţile de resurse umane, inclusiv aprobarea planurilor şi activităţilor de resurse umane, selecţia 
directorilor şi altor angajaţi de la nivelele mai înalte ale ierarhiei, precum şi constituirea şi organizarea 
departamentelor mari 
• Coordonează dezvoltarea şi implementarea sistemelor de control bugetar, sistemelor de ţinere a evidenţelor şi 
altor procese de control administrativ 
• Conduc şi coordonează activităţile financiare şi bugetare pentru a finanţa activităţi, maximiza investiţii şi a creşte 
eficienţa 
• Supraveghează activităţile direct legate de fabricarea produselor sau furnizarea serviciilor Copyright  
• Conduc mişcarea produselor în şi din unităţile de producţie 
• Revizuiesc extrasele de cont, rapoartele de vânzări şi de activitate şi alte date referitoare la performanţe pentru a 
măsura productivitatea şi îndeplinirea obiectivelor şi a stabili domeniile care necesită reduceri de costuri şi 
ameliorări de programe 
• Stabilesc şi implementează politicile departamentale, scopurile, obiectivele şi procedurile, discutând cu membrii 
consiliului de administraţie, oficialii organizaţiei şi angajaţii, după cum este necesar. 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Managerul de societate comercială lucrează în spaţiu închis, climat corespunzător, aerisit, luminat şi ventilat. Însă 
munca sa presupune de multe ori deplasări, ieşiri în funcţie de specificul societăţii. 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• Managerul execută sarcini structurate si nestructurate. Această muncă presupune termene limită şi o anumită 
presiune a timpului precum şi asumarea responsabilităţii rezultatelor obţinute. Există libertate de decizie fără 
supervizare directă. 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Nu este cazul 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare de specialitate 
• Nivel de calificare: N6 
 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 
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E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
E2. Aptitudini psihomotorii 
• Dexteritate manuală 
• Dexteritatea degetelor 
• Controlul instrumentelor 
E3. Aptitudini senzoriale 
• Claritate în vorbire 
E4. Aptitudini fizice 
• Rezistenţă fizică 
 
F. Alte caracteristici 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

Î R C (întreprinzător, realist, convenţional) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Folosirea abilităţilor 
• Munca în echipă 
• Condiţii de munca 
• responsabilitate 
• Varietatea sarcinilor 
• Realizare personală 
F3. Caracteristici de personalitate 
• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană care are următoarele însuşiri: autonomia 
(capacitatea de a judeca lucrurile şi de a acţiona în mod independent, neinfluenţat de alţii) şi stabilitatea emoţională 
(abilitatea de a-şi menţine echilibrul emoţional în situaţii de stres fără a prezenta manifestări extreme şi 
neconcordante cu situaţia) 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii 
• Creştere 
 
H. Categoria de salarizare 
 (7-8) X Salariu minim pe economie 
 
I. Ocupaţii similare 
• Manager de proiect 
• Director societate comercială 
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OPERATOR CALCUL ELECTRONIC ŞI REŢELE 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii asigură buna funcţionare a reţelei şi securitatea 
serverelor. Intervine pentru a modifica serviciile pe care reţeaua le oferă fiecărui utilizator şi asigură up-datarea 
permanentă a configuraţiei reţelei. Realizează inventare ale reţelei şi solicită necesarul de componente. 
Cod COR: 312201 
 
A. Sarcini principale 
• Urmăreşte buna funcţionare a tuturor echipamentelor din configuraţia sistemului pe care îl supraveghează; 
• Verifică şi asigură întreţinerea curentă a echipamentelor (de ex. defragmentarea periodică a sistemului de fişiere);  
• Asigură securitatea echipamentelor şi a suporţilor de informaţie prin back-up semiautomat sau dvd; 
• Caută pe site-uri de securitate şi preia update-uri pentru servere şi sisteme de operare; 
• Configurează servicii în reţea, în funcţie de nevoile utilizatorilor; 
• Integrează sau modifică servicii sau funcţionalităţi noi pentru reţea; 
• Configurează topologia reţelei, în conformitate cu cerinţele pe care trebuie să le respecte; 
• Intervine în cazul în care se hotărăşte implementarea unui nou serviciu sau în cazul în care apar defecţiuni; 
• Oferă suport utilizatorilor în cazul în care aceştia întâmpină dificultăţi cu unele programe; 
• Organizează şi participă la achiziţiile de hard-uri şi componente; 
• Realizează rapoarte periodice privind intervenţiile realizate şi face periodic inventarul reţelei; 
• Realizează descrieri ale reţelei ori de câte ori este nevoie, la solicitarea managerului; 
• Intervine cu soluţii în situaţii de criză care afectează reţeaua (de ex. defectarea conexiunii la internet); 
• Menţine legătura cu furnizorii de servicii de internet, hard, soft; 
• Respectă standardele de calitate şi normele informatice specifice. 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi executate cu presiune de timp 
• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Nu este cazul 
 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare 
• Nivel de calificare: N5, N6 
 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 

 
 
E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 
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E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
E2. Aptitudini psihomotorii 
• Dexteritate manuală 
E3. Aptitudini senzoriale 
• Acuitate vizuală apropiată 
• Claritate în vorbire 
E4. Aptitudini fizice 
• Rezistenţă fizică 
 
F. Alte caracteristici 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

C S R (convenţional, social, realist) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Independenţa în muncă 
• Realizare personală 
• Promovare 
• Varietatea sarcinilor 
F3. Caracteristici de personalitate 
• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, conştiincioasă şi serioasă, 
riguroasă în realizarea sarcinilor. Capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini, cu un bun echilibru 
emoţional. 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii 
• Creştere 
 
H. Categoria de salarizare 
 (2-4) X Salariu minim pe economie 
 
 
I. Ocupaţii similare 
• Tehnician echipamente de calcul şi reţele 
• Operator în domeniul proiectării asistate pe calculator 
• Administrator sistem documentar 
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OPERATOR ÎN DOMENIUL PROIECTĂRII 
ASISTATE DE CALCULATOR 

PROFIL OCUPAŢIONAL 
(versiunea de bază) 

 
Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii gestionează resursele de calcul pentru a satisface 
cerinţele utilizatorilor; manipulează suporţi magnetici şi asigură imprimarea situaţiilor de ieşire în condiţii de calitate. 
Cod COR: 312 204 
 
A. Sarcini principale 
• Face calcule de rezistenţă; 
• Realizează proiecte cu ajutorul unui soft specializat; 
• Întocmeşte studii tehnice şi economice; 
• Verifică piesele, utilajele şi instalaţiile în funcţionare; 
• Realizează schiţe, desene detaliate cu ajutorul soft-urilor specializate; 
• Realizează design-ul unor forme de piese, utilaje, instalaţii; 
• Primeşte tema de proiectare de la sectorul de producţie; 
• Prezintă coordonatorilor sau clienţilor proiectul realizat pentru aprobare; 
• Se consultă cu alţi ingineri de specialitate, reprezentanţi marketing, ai departamentului vânzări pentru a evalua 
proiectul sub toate aspectele, în vederea lansării în producţie; 
• Modifică documentaţia existentă pentru a o adapta noilor cerinţe; 
• Face schimb de informaţii cu alţi colaboratori din domeniu; 
• Arhivează electronic documentaţia creată; 
• Consultă bazele de date existente ( gen cataloage de specialitate) pe suport electronic şi internet; 
• Tipăreşte electronic documentaţia. 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Operatorul în domeniul proiectării asistate de calculator îşi desfăşoară activitatea în birouri special amenajate din 
cadrul întreprinderilor ce realizează diferite maşini şi utilaje sau în firme de arhitectură. 
• Munca se desfăşoară timp îndelungat din poziţia şezând, în faţa calculatorului 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• Sarcinile de lucru sunt executate sub presiune de timp. 
• Orarul de lucru este fix, dar se poate modifica în funcţie de urgenţele apărute. 
• Realizarea greşită a unor sarcini are consecinţe grave ce se răsfrâng asupra întregii organizaţii. 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Lucrul cu calculatorul presupune expunere la noxe. 
• Lucrul timp îndelungat din poziţia şezând determină afecţiuni ale coloanei vertebrale. 
 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare de specialitate 
• Nivel de calificare: N5, N6 
 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 

 
 
E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 
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E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
E2. Aptitudini psihomotorii 
• Controlul instrumentelor 
• Dexteritatea degetelor 
• Dexteritate manuală 
E3. Aptitudini senzoriale 
• Percepţie tridimensională 
• Acuitate vizuală apropiată 
E4. Aptitudini fizice 
• Nu sunt relevante 
 
F. Alte caracteristici 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

I R A (investigativ, realist, artistic) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Folosirea unor abilităţi individuale 
• Recunoaştere 
• Creativitate în muncă 
• Responsabilitate 
• Munca în echipă 
• Activitate 
F3. Caracteristici de personalitate 
• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană care manifestă înclinaţie şi interes sporit pentru 
ceea ce se află în afara propriei persoane. Acţiunile ei ar trebui să fie caracterizate de responsabilitate şi 
consecvenţă. Să aibă capacitatea de menţinere a echilibrului emoţional în situaţii de stres. 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii 
• Creştere 
 
H. Categoria de salarizare 
(2-5) X Salariu minim pe economie 
 
I. Ocupaţii similare 
• Specialist CAD 
• Tehnician echipamente de calcul reţele 
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PROGRAMATOR 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii Participă, împreună cu personalul implicat în testarea 
aplicaţiei/sistemului software şi responsabilul de proiect, la testare finală şi realizează modificările necesare, dacă 
este cazul 
Cod COR: 213102 
 
A. Sarcini principale 
• Primeşte sarcinile de la responsabilul de proiect şi analizează exemplele şi documentaţia furnizată. 
• Participă la sesiuni de training, dacă proiectul în dezvoltare implică noi tehnologii. 
• Participă la documentarea proiectului alături de responsabilul de proiect, atunci când este cazul. 
• Participă la elaborarea scenariilor de implementare sau alegerea tehnologiilor utilizate în procesul de dezvoltare, 
alături de responsabilul de proiect, daca este necesar. 
• Interpretează diagramele UML furnizate de către responsabilul de proiect. 
• Implementează componentele software primite ca sarcină de proiect. 
• Documentează codul sursă în vederea reutilizării/modificării funcţionalităţilor componentelor. 
• Optimizează codul sursă. 
• Realizează diagramele UML, respectând criteriile de Reserve Engineering. 
• Participă la elaborarea documentaţiei tehnice aferente sistemului/aplicaţiei implementate. 
• Implementează rutinele de testare a codului sursă pe care l-a dezvoltat, alături de personalul implicat în testarea 
aplicaţiei/sistemul software. 
• Participă, împreună cu personalul implicat în testarea aplicaţiei/sistemului software şi responsabilul de proiect, la 
testare finală şi realizează modificările necesare, dacă este cazul. 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Programatorul îşi desfăşoară activitatea în birouri dotate cu echipamente şi aparatură tehnică şi de calcul 
corespunzătoare. 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• Timpul de muncă este de 8 ore / zi. In funcţie de complexitatea activităţilor şi de urgenţele apărute programul de 
lucru poate fi prelungit. 
• Sarcinile specifice trebuie uneori realizate sub presiunea timpului. 
• Erorile apărute în realizarea sarcinilor pot avea consecinţe grave asupra activităţii utilizatorilor de sisteme de 
operare şi programe informatice. 
• În activitatea sa, programatorul colaborează cu specialişti din domeniul informatic şi/sau cu specialişti din alte 
domenii de activitate. 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Pot apare afecţiuni oftalmologice ca urmare a suprasolicitării sistemului ocular. 
• Există riscul dezvoltării unor afecţiuni ale aparatului locomotor şi apariţia tulburărilor circulatorii periferice datorate 
menţinerii îndelungate a posturii statice. 
 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare de specialitate 
• Nivel de calificare: N6 
 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 
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E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
Aptitudini psihomotorii 
• Dexteritatea degetelor 
• Dexteritate manuală 
Aptitudini senzoriale 
• Acuitate vizuală apropiată 
Aptitudini fizice 
• Nu sunt relevante 
 
F. Alte caracteristici relevante 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: I R C (investigativ, realist, convenţional) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Creativitate în muncă 
• Realizare personală 
• Compensaţii 
• Promovare 
• Recunoaştere 
• Responsabilitate 
• Folosirea unor abilităţi individuale 
• Stabilitatea locului de muncă 
• Autonomie 
F3. Caracteristici de personalitate 
• Exercitarea ocupaţiei Programator poate fi realizată cu succes de către persoane care: au însuşirea de a fi 
conştiincioase; manifestă corectitudine, seriozitate, scrupulozitate. Comportamentele sunt orientate spre scopuri 
clar delimitate, manifestă exigenţă, meticulozitate şi rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea regulilor. 
Prezintă abilitatea de a-şi menţine echilibrul emoţional şi în situaţii de stres fără a prezenta manifestări extreme şi 
neconcordante cu situaţia. Capacitatea de a judeca lucrurile şi a acţiona în mod independent, neinfluenţat de alţii în 
condiţii de libertate deplină. 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii   • Creştere 
 
H. Categoria de salarizare    (1,5 - 6) X Salariu minim pe economie 
 
I. Ocupaţii similare 
• Analist 
• Proiectant sisteme informatice 
• Consultant în informatică 
• Inginer de sistem (software) 
 
 

 52



 
PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC 

PROFIL OCUPAŢIONAL 
(versiunea de bază) 

 
Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează acele programe fundamentale care dau 
posibilitatea calculatorului să funcţioneze. 
Cod COR: 213 904 
 
A. Sarcini principale 
• Analizează problema, identifică fluxul de informaţii, procedurile/ procesele, precum şi relaţiile cu alte probleme din 
sistem; 
• Elaborează (scrie, codifică) programe sau module de program; 
• Corectează erorile şi retestează programul pentru a se asigura că au fost atinse rezultatele aşteptate; 
• Efectuează probe ale programelor pentru a se asigura că vor produce informaţiile dorite şi că 
instrucţiunile/comenzile sunt corecte; 
• Alcătuieşte şi redactează materiale despre modalitatea de dezvoltare a programului şi despre îmbunătăţirile 
ulterioare; 
• Scrie, aduce la zi (up-datează) şi adaptează programe şi pachete software pentru a îndeplini sarcini specifice; 
• Se consultă cu personalul managerial, tehnic şi cu inginerii pentru a clarifica obiectivul programului, a identifica 
problemele şi a sugera modificări; 
• Scrie, analizează, revizuieşte şi rescrie programe informatice; 
• Verifică dacă reţelele, calculatoarele, unitatea centrală de procesare a sistemului sau echipamentul adiacent, 
răspund la instrucţiunile programului; 
• Converteşte programe logice şi diagrame care descriu starea iniţială, starea finală şi operaţia logică în serii de 
comenzi codate în limbaj informatic; 
• Se consultă şi asistă operatorii de calculatoare sau analiştii de sistem pentru a defini şi să rezolva probleme legate 
de aplicarea programelor; 
• Acordă asistenţă tehnică în realizarea, implementarea şi testarea sistemului/aplicaţiilor informatice; 
• Salvează periodic şi în situaţiile critice programele şi datele de test şi îi ajută pe utilizatori să-şi recupereze 
informaţiile. 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• De regulă, activitatea se desfăşoară atât în interior, în spaţiu protejat 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• Munca realizată se desfăşoară de regulă în cadrul unui orar fix 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Poate apărea riscul de expunere la radiaţii 
• Riscul dezvoltării unor afecţiuni datorită poziţiei şezânde 
 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare de specialitate (nivel de licenţă) 
• Nivel de calificare: N6 
 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 

 
 
E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 
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E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
Aptitudini psihomotorii 
• Dexteritatea degetelor 
• Timp de reacţie fizică 
• Viteza mişcării mâinii, a încheieturilor şi a degetelor 
Aptitudini senzoriale 
• Percepţie tridimensională 
• Acuitate vizuală apropiată 
Aptitudini fizice 
• Nu sunt relevante 
 
F. Alte caracteristici relevante 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

I R C (investigativ, realist, convenţional) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Creativitate în muncă 
• Munca în echipă 
• Folosirea unor abilităţi individuale 
• Compensaţii 
• Condiţii de munca 
• Promovare 
• Varietatea sarcinilor 
F3. Caracteristici de personalitate 
Practicantul acestei ocupaţii ar trebui să fie o persoană care: 
• Posedă însuşirea de a fi conştiincioasă, corectă; se caracterizează prin răbdare, calm, meticulozitate 
• Conştiinciozitatea; corectitudinea, seriozitatea, scrupulozitatea sunt trăsături relevante pentru o performanţă 
crescută în acest tip de ocupaţie 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii 
• Creştere 
 
H. Categoria de salarizare 
(2-6 ) X Salariul minim pe economie 
 
I. Ocupaţii similare 
• Inginer de sistem informatic 
• Administrator de reţea de calculatoare 
• Administrator de bază de date 
• Inginer de sistem software 
• Manager de proiect informatic 
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PROIECTANT APLICAŢII DE SECURITATE IT&C 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii elaborează şi dezvoltă planuri pentru a proteja fişierele din 
calculator de modificări, distrugere sau comunicare accidentală sau neautorizată a informaţiilor şi pentru a răspunde 
nevoilor de procesare a datelor. 
Cod COR: NU ARE 
 
A. Sarcini principale 
• Elaborează şi dezvoltă planuri pentru a proteja fişierele din calculator de modificări, distrugere sau comunicare 
accidentală sau neautorizată a informaţiilor şi pentru a răspunde nevoilor de procesare a datelor. 
• Se ocupă de documente de securitate, măsuri de urgenţă în cazul infestării sistemului cu viruşi, proceduri de 
utilizare şi teste pentru calculatoare. 
• Cunoaşte modul de configurare a reţelelor (servere, routere, switchuri etc.) şi elaborează soluţii de securizare a 
programelor informatice(intranet, internet). 
• Evaluează riscurile şi testează sistemul de procesare a datelor pentru a asigura funcţionarea operaţiunilor de 
procesare a datelor şi a măsurilor de securitate. 
• Stabileşte specificaţiile sistemului de securitate pe baza unui set de cerinţe. 
• Verifică funcţionalitatea sistemului de securitate prin încercări de „spargere” a acestuia folosind „tool-urile” 
disponibile pe internet, la care au acces potenţialii hackeri. 
• Transmite specificaţiile persoanei care se ocupă de implementarea sistemului de securitate proiectat (inginer de 
sistem, programatori). 
• Monitorizează folosirea fişierelor cu date şi reglementează accesul pentru a proteja informaţia din fişierele de pe 
calculator. 
• Modifică fişierele de securitate a calculatorului pentru a incorpora softuri noi, pentru a corecta erori sau a schimba 
statutul de utilizator individual. 
• Codifică transmisiile de date şi instalează firewall-uri pentru a proteja informaţiile confidenţiale în timpul transmiterii 
şi pentru a bloca transferurile de fişiere infestate cu viruşi. 
• Monitorizează raportările curente de viruşi pentru actualizarea sistemelor de protecţie antivirus. 
• Se consultă cu utilizatorii în legătură cu nevoia de acces la datele din calculator, violarea securităţii acestora şi 
modificarea programelor. 
• Îi instruieşte pe utilizatori, făcându-i să conştientizeze necesitatea securizării informaţiei pentru a asigura 
securitatea sistemului şi a îmbunătăţi eficienţa serverului şi a reţelei network. 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţii protejate, în condiţii de confort şi siguranţă. 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• În general, sarcinile sunt structurate, uneori executate sub presiune de timp; necesită exactitate şi acurateţe. 
• Programul de lucru săptămânal este destul de încărcat (8 – 10 ore/zi). 
• Există un grad ridicat al libertăţii de decizie şi asumarea responsabilităţii pentru acestea, hotărârile sale având 
impact asupra celorlalţi (clienţi, colegi, instituţia în care lucrează). 
• Consecinţele erorilor sunt destul de grave. 
• Activităţile desfăşurate implică interacţiuni interpersonale (cu clienţii, alţi colegi, munca în echipă). 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Profesie fără riscuri. Totuşi, activitatea îndelungată în poziţie fixă la computer sau la masa de lucru poate genera 
suprasolicitarea muşchilor prin mişcări repetitive (scris, tastare, introducere date computer etc.) şi dureri, amorţeli 
ale spatelui, gâtului, braţelor şi mâinilor. 
 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare de specialitate 
• Nivel de calificare: N6 
 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 
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E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 

 
 
E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
Aptitudini psihomotorii 
• Nu este cazul 
Aptitudini senzoriale 
• Atenţie concentrată şi susţinută 
• Claritate în exprimare 
Aptitudini fizice 
• Rezistenţă fizică pentru lucrul în poziţie şezândă pe perioade îndelungate de timp 
 
F. Alte caracteristici relevante 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

I C R (investigativ, convenţional, realist) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Valori morale 
• Activitate 
• Responsabilitate 
• Servicii în folosul celorlalţi 
• Practici şi politici ale instituţiei 
• Stabilitatea locului de muncă 
F3. Caracteristici de personalitate 
• Exercitarea ocupaţiei Proiectant aplicaţii de securitate IT&C poate fi realizată de persoane care: manifestă 
înclinaţie către lucrurile din afara propriei persoane, atenţie orientată către ambianţa fizică şi socială, uşurinţă în 
comunicare, sociabilitate, nevoie de experimentare continuă. Sunt conştiincioase, corecte, serioase; 
comportamente orientate spre scopuri clar delimitate, manifestă exigenţă, meticulozitate şi rigurozitate în realizarea 
sarcinilor. Capabile de a judeca lucrurile şi a acţiona în mod independent. 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii 
• Creştere 
 
H. Categoria de salarizare 
(5-6) X Salariu minim pe economie 
 
I. Ocupaţii similare 
• Programator sisteme informatice 
• Inginer de sistem software 
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SPECIALIST ÎN DOMENIUL PROIECTĂRII 
ASISTATE DE CALCULATOR 

PROFIL OCUPAŢIONAL 
 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează proiecte complexe cu aplicaţii CAD (Computer-
Aided Design) sau cu alte aplicaţii soft. 
Cod COR: 213 907 
 
A. Sarcini principale 
• Analizează problema de rezolvat, identifică elementele de proiectare pe baza datelor iniţiale şi a schiţelor date şi 
oferă soluţii şi servicii de realizare CAD; 
• Alege varianta optimă de aplicaţie CAD pentru lucrare; 
• Instalează şi configurează aplicaţia CAD şi utilizează corect interfaţa; 
• Creează elemente/obiecte grafice în spaţiul 2D / 3D specifice domeniului de activitate într-o aplicaţie de tip CAD şi 
modifică proprietăţile acestora; 
• Adaugă, utilizează şi respectă elementele de standardizare; 
• Realizează proiectul la scara cerută folosind corect unităţile de măsură; 
• Afişează pe ecran modelul creat la diferite scări de vizualizare şi salvează aceste vederi pentru o utilizare 
ulterioară; 
• Utilizează ajutoare de desenare în scopul eficientizării activităţii de proiectare şi salvează; 
• Proiectele în formate de fişiere adecvate prelucrărilor şi formatului final cerut; 
• Listează / plotează lucrarea cu respectarea cerinţelor de realizare; 
• Realizează proiecte complexe şi integrează reprezentări grafice/date din fişiere externe create cu aplicaţii CAD 
sau cu alte aplicaţii soft; 
• Cooperează cu membrii echipei de lucru şi cu persoanele din celelalte compartimente pentru realizarea la timp a 
proiectului şi în conform cu cerinţele de realizare; 
• Cooperează cu beneficiarii sau cu reprezentanţii potenţialilor clienţi pentru găsirea soluţiei care să fie conformă cu 
cerinţele şi cu restricţiile de ordin material / financiar / timp ale acesteia, etc. 
• Instruieşte utilizatorii / beneficiarii şi oferă asistenţă tehnică. 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat, lipsit de zgomot 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• Cele mai multe sarcini sunt repetitive, structurate şi executate cu presiune de timp 
• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix 
• Au liberate de decizie şi suportă consecinţele erorilor; deciziile proprii au impact major asupra organizaţiei; 
• Sunt foarte frecvente interacţiunile interpersonale (cele mai multe cu alţi colegi) 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Poate apărea riscul de expunere la radiaţii (munca în faţă monitorului) 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare de specialitate (nivel licenţă) 
• Nivel de calificare: N6 
 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 
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E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 

 
 
E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
E2. Aptitudini psihomotorii 
• Controlul instrumentelor 
• Dexteritatea degetelor 
• Viteza ajustării răspunsului în funcţie de stimul 
• Timp de reacţie fizică 
E3. Aptitudini senzoriale 
• Acuitate auditivă 
• Acuitate vizuală apropiată 
• Claritate în vorbire 
E4. Aptitudini fizice 
• Rezistenţă fizică 
 
F. Alte caracteristici 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

I Î C (investigativ, întreprinzător, convenţional) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Independenţa în muncă 
• Realizare personală 
• Recunoaştere 
• Munca în echipă 
• Supervizare 
• Condiţii de muncă 
F3. Caracteristici de personalitate 
• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea 
sarcinilor, exigentă şi meticuloasă. Capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini, cu abilitatea de a-şi 
menţine echilibrul emoţional în situaţii de stres, fără a prezenta manifestări extreme şi în neconcordanţă cu situaţia. 
G. Perspectiva pe piaţa muncii 
• Creştere 
 
H. Categoria de salarizare 
 (4-5) X Salariu minim pe economie 
 
I. Ocupaţii similare 
• Manager de proiect informatic 
• Proiectant de sisteme informatice 
• Programator 
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SPECIALIST CU ASIGURAREA CALITĂŢII 
SISTEMELOR/ APLICAŢIILOR INFORMATICE 

PROFIL OCUPAŢIONAL 
(versiunea de bază) 

 
Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii verifică dacă produsul/ serviciul oferă ceea ce promite că 
oferă; realizează planuri de testare şi derulează testări prin care măsoară indicatorii de performanţă ai produsului/ 
sistemului, specificaţi iniţial, şi monitorizează procesul de rezolvare a erorilor apărute. 
Cod COR: NU ARE 
 
A. Sarcini principale 
• Realizează planurile de testare pe baza specificaţiilor produsului/ serviciului; 
• Stabileşte pe baza specificaţiilor modalitatea de măsurare a indicilor de performanţă ceruţi; 
• Primeşte de la managerul de proiect sau de la echipa de analiză specificaţiile sistemului sau aplicaţiei informatice 
pentru a se documenta; 
• Face designul şi dezvoltă instrumentele de testare autormatizate; 
• Dacă în urma testelor derulate nu apar erori, neconformităţi, realizează un raport care arată conformitatea 
produsului/ serviciului cu standardele; 
• Dacă identifică erori sau neconformităţi prin derularea testelor, raportează dezvoltătorilor aceste erori şi propune 
modalităţi de remediere; 
• Reia testarea după corecturile realizate de dezvoltători, pentru a reverifica sistemul; 
• Modifică planurile de testare în cazul în care specificaţiile sunt modificate pe parcursul procesului de analiză; 
• Gestionează sistemul de raportare a erorilor; 
• Supraveghează defectele şi stadiul de rezolvare a acestora pentru a planifica reluarea testelor; 
• Participă împreună cu echipa de proiect la şedinţe de raportare a statusului proiectului; 
• Creează sau actualizează baze de date cu defectele cunoscute reieşite în urma testelor ; 
• Documentează procedurile de testare pentru a asigura replicabilitatea şi complianţa cu standardele. 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi executate cu presiune de timp 
• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix 
• Au libertate în luarea deciziilor şi îşi asumă consecinţele acestora. 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Nu este cazul 
 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare (nivel licenţă) 
• Nivel de calificare: N6 
 
 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 
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E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 

 
 
E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
E2. Aptitudini psihomotorii 
• Dexteritate manuală 
E3. Aptitudini senzoriale 
• Acuitate vizuală apropiată 
E4. Aptitudini fizice 
• Nu sunt relevante 
 
F. Alte caracteristici 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

I C R (investigativ,convenţional, realist) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Independenţa în muncă 
• Supervizare 
• Condiţii de muncă 
• Promovare 
F3. Caracteristici de personalitate 
• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, conştiincioasă şi serioasă, 
riguroasă în realizarea sarcinilor. Capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini, cu un bun echilibru 
emoţional. 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii 
• Creştere 
 
H. Categoria de salarizare 
(2-4) X Salariu minim pe economie 
 
I. Ocupaţii similare 
• Auditor în domeniul calităţii 
• Manager al sistemelor de management al calităţii 
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SPECIALIST ÎN SECURITATEA SISTEMELOR 
INFORMATICE 

PROFIL OCUPAŢIONAL 
(versiunea de bază) 

 
Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii Planifică, coordonează şi implementează măsuri de 
securitate pentru sistemele informatice, pentru a reglementa accesul la bazele de date şi pentru a preveni intervenţii 
neautorizate, distrugerea sau dezvăluirea informaţiilor. 
Cod COR: NU ARE (grupa 213) 
 
A. Sarcini principale 
• Efectuează studii de risc precum si teste asupra sistemului de procesare a datelor pentru a asigura buna 
funcţionare a acestuia în conjuncţie cu măsurile de securitate. 
• Monitorizează utilizarea datelor şi reglementarea accesului pentru protecţia informaţiilor din fişiere. 
• Recenzează violările procedurilor de securitate şi discută aceste proceduri cu vinovaţii pentru a preveni alte 
incidente 
• Modifică fişierele de securitate pentru înglobarea software-ului nou, corectează erorile sau modificarea statutului 
de acces individual. 
• Criptează transmisii de date şi utilizează firewall-uril pentru protejarea informaţiilor confidenţiale si pentru a preveni 
modificarea datelor în timpul transmisiei 
• Dezvoltă planuri de protecţie a fişierelor împotriva modificării, distrugerii sau dezvăluirii neautorizate şi pentru 
suplinirea nevoii de procesare a datelor in regim de urgentă. 
• Monitorizează rapoartelor curente de viruşi informatici pentru a determina când este nevoie de un up-date la 
sistemele antivirus. 
• Coordonează implementarea planurilor si stemelor informatice cu personal local precum şi cu ajutorul 
contractorilor. 
• Se documentează în legătură cu măsurile informatice de securitate, a politicii în caz de forţă majoră, a procedurilor 
şi a testelor. 
• Instruieşte utilizatorii şi promovează conştientizarea nevoii de securitate, pentru a asigura siguranţa sistemelor şi 
pentru îmbunătăţirea eficienţei serverelor şi a reţelei. 
• Colaborează cu utilizatorii în discutarea unor probleme precum nevoia de acces la date, violări de securitate şi 
modificări în tehnici de programare. 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi executate cu presiune de timp 
• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix 
• Au liberate de decizie şi suportă consecinţele erorilor 
• Sunt foarte frecvente interacţiunile interpersonale faţă în faţă, comunică şi stabileşte relaţii cu ceilalţi fie direct, fie 
prin e-mail. 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Poate apărea riscul de expunere la radiaţii (stat în faţă monitorului) 
 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare de specialitate (nivel licenţă) 
• Nivel de calificare: N6 
 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 
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E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 

 
 
E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
E2. Aptitudini psihomotorii 
• Dexteritate manuală 
• Dexteritatea degetelor 
• Viteza ajustării răspunsului în funcţie de stimul 
• Viteza mişcării mâinii, a încheieturilor şi a degetelor 
E3. Aptitudini senzoriale 
• Acuitate auditivă 
• Acuitate vizuală apropiată 
• Claritate în vorbire 
E4. Aptitudini fizice 
• Rezistenţă fizică 
 
F. Alte caracteristici   
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt:  Î I C (întreprinzător, investigativ, convenţional) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Independenţa în muncă 
• Realizare persoanlă 
• Recunoaştere 
• Munca în echipă 
• Supervizare 
• Condiţii de muncă 
F3. Caracteristici de personalitate 
• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, conştiincioasă şi serioasă, 
riguroasă în realizarea sarcinilor. Capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini, cu un bun echilibru 
emoţional. 
G. Perspectiva pe piaţa muncii • Creştere 
 
H. Categoria de salarizare (6-7) X Salariu minim pe economie 
 
I. Ocupaţii similare 
• Proiectant de sisteme informatice 
• Consultant în informatică 
• Programator 
• Cercetător în informatică 
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PROFESOR 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 
Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii desfăşoară activităţi de predare – învăţare în conformitate 
cu planul de învăţământ şi programa şcolară. 
Cod COR: 232101 
 
A. Sarcini principale 
• Planifică, evaluează şi revizuieşte curricula, conţinutul lecţiei, materialele didactice şi metodele de instruire. 
• Selectează şi utilizează manuale, materiale didactice, echipamente / instrumente necesare lecţiei şi proiectelor 
didactice desfăşurate la clasă. 
• Stabileşte obiectivele operaţionale ale lecţiei în raport cu scopul vizat şi în funcţie de timpul de instruire afectat. 
• Stabileşte conţinutul activităţii de învăţare în conformitate cu programa şcolară şi cu manualele alese şi realizează 
proiectul didactic al lecţiei. 
• Determină cerinţele de pregătire ale elevilor, alege strategii didactice adecvate şi crează situaţii de interactive de 
învăţare. 
• Transmite informaţii cu caracter instructiv – educativ selectate şi adaptate la obiectivele stabilite în programă, 
precum şi la posibilităţile de învăţare şi nivelul de pregătire al elevilor. 
• Monitorizează şi evaluează progresul elevilor şi acordă calificative. 
• Organizează activităţile extracurriculare / planul de pregătire suplimentară a elevilor în raport cu nevoile de 
dezvoltare ale acestora. 
• Stabileşte potenţialul de excelenţă al elevilor şi propune teme individuale de studiu pentru elevii care manifestă 
interes faţă de materia predată. 
• Verifică însuşirea corectă de către elevi a informaţiilor transmise prin administrarea de teste orale, scrise sau de 
performanţă şi analiza rezultatelor obţinute. 
• Revizuieşte metodele şi strategiile de învăţare în raport cu progresul realizat de către elevi şi dezvoltă strategii 
alternative de învăţare. 
• Consiliază elevii în legătură cu alternativele educaţionale şi/sau profesionale în funcţie de interesele, abilităţile şi 
opţiunile individuale. 
• Dezvoltă şi susţin activităţi în afara programei şcolare. 
• Participă la cursuri şi programe de formare care au ca obiectiv dezvoltarea personală şi a activităţilor instructiv - 
educative. 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Profesorul îşi desfăşoară majoritatea activităţilor în sala de clasă, cabinet, laborator, atelier şcolar, sală de sport 
etc. în funcţie de materia predată / specialitatea de bază. 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• Norma didactică de predare – învăţare pentru profesorii din învăţământul preuniversitar secundar este de 18 
ore/săptămână. Personalul didactic de predare cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi cu gradul didactic 
I este de 16 ore/săptămână. 
• Profesorul are libertate de decizie în ceea ce priveşte alegerea manualelor, materialelor didactice şi strategiilor de 
învăţare utilizate la clasă. 
• Profesorul are libertate de decizie în ceea ce priveşte selectarea metodelor de evaluare relevante pentru materia 
predată şi în conformitate cu obiectivele stabilite prin programă. 
• Prin specificul activităţii sale, profesorul interacţionează în permanenţă cu elevi, părinţi şi alte cadre didactice. 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
o Există riscul apariţiei, în timp, a afecţiunilor neuropsihice datorate suprasolicitării fizice şi psihice şi ale aparatului 
fonator ca urmare a efortului vocal intens. 
 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare de specialitate 
• Nivel de calificare: N6 
 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 



 
 
E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 

 
 
E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
Aptitudini psihomotorii 
• Dexteritatea degetelor 
• Dexteritate manuală 
Aptitudini senzoriale 
• Acuitate vizuală apropiată  • Claritate în vorbire 
Aptitudini fizice   • Rezistenţă fizică 
 
F. Alte caracteristici relevante 
F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt:  S Î Î (social, întreprinzător, investigativ) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Folosirea unor abilităţi individuale 
• Servicii în folosul celorlalţi 
• Statut social 
• Munca în echipă 
• Practici şi politici ale instituţiei 
• Recunoaştere 
F3. Caracteristici de personalitate 
• Exercitarea ocupaţiei Profesor poate fi realizată cu succes de către persoane care: manifestă o înclinaţie 
psihologică deosebită către lucrurile din afara propriei persoane, atenţie orientată către ambianţa fizică şi socială, 
uşurinţă în comunicare, sociabilitate. Au însuşirea de a fi conştiincioase; manifestă corectitudine, seriozitate, 
scrupulozitate. Comportamentele sunt orientate spre scopuri clar delimitate, manifestă exigenţă, 
meticulozitate şi rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea regulilor. 
Prezintă abilitatea de a-şi menţine echilibrul emoţional şi în situaţii de stres fără a prezenta manifestări extreme şi 
neconcordante cu situaţia. 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii • Scădere 
 
H. Categoria de salarizare   (1,5 - 4) X Salariu minim pe economie 
 
I. Ocupaţii similare 
• Profesor în învăţămantul primar 
• Învăţător 
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FORMATOR 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea de bază) 
 

Descrierea ocupaţie: Practicanţii unei astfel de ocupaţii identifică şi analizează nevoia de formare din regiunea în 
care lucrează. 
Cod COR: 241 205 
 
A. Sarcini principale 
• Defineşte cerinţele şi elaborează programe de formare în raport cu competenţele corespunzătoare specificate în 
standardele ocupaţionale. 
• Identifică şi alege strategii şi metode de instruire în raport cu: obiectivele de referinţă ale programului de formare, 
particularităţile grupei de cursanţi, resursele necesare şi disponibile. 
• Identifică, alege şi/sau elaborează manuale de specialitate şi pregăteşte materiale de instruire adecvate 
programului de formare. 
• Expune informaţiile relevante utilizând metode şi tehnici de instruire alese în conformitate cu nevoile cursanţilor şi 
cu obiectivele programului de formare. 
• Oferă cursanţilor informaţii suplimentare care să faciliteze înţelegerea şi clarificarea aspectelor specifice şi acordă 
asistenţă cursanţilor care întâmpină dificultăţi în însuşirea şi utilizarea informaţiilor oferite. 
• Asigură posibilitatea efectuării de aplicaţii practice şi furnizează cursanţilor feedback-ul necesar fundamentării 
competenţelor dobândite. 
• Monitorizează şi evaluează evoluţia cursanţilor şi eficienţa programului de formare. 
• Revizuieşte metodele şi tehnicile de instruire pe baza autoevaluării în raport cu obiectivele de referinţă şi a 
progresului înregistrat de cursanţi; dezvoltă metode alternative de formare. 
• Stabileşte criteriile de evaluare în raport cu competenţele incluse în standardul ocupaţional sau cu obiectivele de 
referinţă ale programului de formare, planifică şi asigură condiţiile şi resursele necesare procesului de evaluare. 
• Selectează şi prezintă cursanţilor metodele de evaluare relevante pentru cunoştinţele şi aptitudinile formate / 
dezvoltate prin programul de formare.  
• Prezintă cursanţilor rezultatele evaluării, analizează cu fiecare dintre aceştia performaţele obţinute, înregistrează 
şi păstrează rezultatele evaluării. 
• Consiliază cursanţii cu privire la dezvoltarea profesională ulterioară pornind de la rezultatele obţinute în urma 
evaluării. 
• Întocmeşte rapoarte privind programul de formare, înregistrează şi păstrează, conform legislaţiei în vigoare, date 
privind cursul şi cursanţii. 
• Participă la seminarii şi instruiri care au ca obiectiv dezvoltarea activităţilor de formare. 
 
B. Contextul muncii 
B1. Mediul fizic 
• Formatorul îşi desfăşoară majoritatea activităţilor în sălile de curs din cadrul unor instituţii publice sau private 
(agenţii publice sau private acreditate ca furnizori de servicii de formare profesională, instituţii de învăţământ). 
• În funcţie de specificul programului de formare, Formatorul îşi poate desfăşura activitatea la sediul altor instituţii 
sau agenţi economici. 
B2. Mediul socio-organizaţional 
• Timpul de muncă este de 6 - 8 ore/zi. 
• Formatorul are libertate de decizie în ceea ce priveşte alegerea strategiilor şi metodelor de instruire, selectarea 
metodelor de evaluare relevante pentru cunoştinţele şi aptitudinile formate / dezvoltate prin programul de formare. 
• Formatorul îşi poate desfăşura activitatea singur sau în echipă cu alţi specialişti (din cadrul organizaţiei sau din 
afară). 
B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Nu este cazul. 
C. Nivelul de educaţie şi calificare 
• Studii superioare de specialitate 
• Nivel de calificare: N6 
 
D. Cunoştinţe şi deprinderi 



 
E. Aptitudinile 
E1. Aptitudini cognitive 

 
 
E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
Aptitudini psihomotorii  • Coordonarea membrelor 
Aptitudini sensoriale    • Acuitate auditivă   • Acuitate vizuală apropiată   • Claritate în vorbire 
Aptitudini fizice   • Rezistenţă fizică 
 
F. Alte caracteristici relevante 
F1. Interese  Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt:   S Î C (social, întreprinzător, convenţional) 
F2. Surse ale satisfacţiei profesionale 
• Responsabilitate 
• Servicii în folosul celorlalţi 
• Activitate 
• Statut social 
• Folosirea unor abilităţi individuale 
• Valori morale 
• Condiţii de muncă 
• Munca în echipă 
• Practici şi politici ale instituţiei 
• Autonomie 
• Creativitate în muncă 
• Compensaţii 
F3. Caracteristici de personalitate 
• Exercitarea ocupaţiei Formator poate fi realizată cu succes de către persoane care manifestă o înclinaţie 
psihologică deosebită către lucrurile din afara propriei persoane, atenţie orientată către ambianţa fizică şi socială, 
uşurinţă în comunicare, sociabilitate. Au însuşirea de a fi conştiincioase; manifestă corectitudine, seriozitate, 
scrupulozitate. Comportamentele sunt orientate spre scopuri clar delimitate, manifestă exigenţă, meticulozitate şi 
rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea regulilor. Prezintă abilitatea de a-şi menţine echilibrul 
emoţional şi în situaţii de stres fără a prezenta manifestări extreme şi neconcordante cu situaţia. 
 
G. Perspectiva pe piaţa muncii  • Creştere 
 
H. Categoria de salarizare   (1,5 - 4) X Salariu minim pe economie 
I. Ocupaţii similare 
• Formator de formatori   
• Organizator / conceptor / consultant formare   
• Inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională 
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