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Descriere:  

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

ocupaţia CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ  grupa de bază  2423 

Specialişti în domeniul resurselor umane şi de personal, cod COR 242324. 

 

 

Consilierul pentru dezvoltare personală este un specialist care lucrează cu persoane sănătoase 

din punct de vedere psihic, care au nevoie să exploreze sau să depăşească  diverse stări sau 

situaţii cu care se confruntă în evoluţia personală şi profesională, valorificând şi dezvoltând 

resursele şi potenţialul propriu.  Specialistul în consiliere pentru dezvoltare personală este o 

persoană neutră, imparţială, care îi susţine pe clienţi în investigarea situaţiilor problemă şi 

facilitează explorarea soluţiilor potenţiale pentru reglarea eventualelor disfuncţionalităţi 

induse în plan personal şi în relaţiile socio-profesionale de către o serie de factori perturbatori 

extrem de variaţi printre care se înscriu: volumul şi complexitatea activităţilor desfăşurate în 

mod curent, multiplele responsabilităţi asumate în familie şi societate, imprevizibilitatea 

contextelor de lucru, dinamica schimbărilor şi nevoia continuă de adaptare în situaţii noi, 

presiunea informaţională etc. 

 

Consilierul pentru dezvoltare personală stimulează identificarea şi alegerea soluţiei optime de 

către fiecare client pentru sine însuşi, pentru diminuarea nivelului de stres, înlăturarea 

confuziei, tensiunilor acumulate şi a blocajelor temporare induse în evoluţia personală pe unul 

sau mai multe planuri.  

Investigarea situaţiilor problemă se realizează împreună cu persoanele afectate, pe baza 

acordului lor liber exprimat, pe parcursul unui proces în care sunt analizate şi clarificate 

cauzele care generează perturbaţii şi sunt identificate diverse alternative posibile de 

îndepărtare a blocajelor resimţite. 

 

Intervenţia specializată a consilierului pentru dezvoltare personală constă în ghidarea, 

susţinerea şi încurajarea interlocutorilor, prin intermediul unor tehnici şi instrumente 

specifice, în vederea sondării şi relevării propriilor capacităţi şi resurse şi a conştientizării  

punctelor critice din existenţa proprie şi a posibilităţilor de depăşire a situaţiilor  

neconvenabile într-o manieră particularizată. 

 

De asemenea, consilierul acordă sprijin clienţilor atât pentru explorarea alternativelor de 

evoluţie în viitor pornind de la potenţialul propriu, caracteristicile individuale ale acestora, 

nevoile şi aspiraţiile  exprimate, cât şi pentru corectarea deficienţelor identificate şi abordarea 

constructivă a modalităţilor de implicare, relaţionare şi acţiune la nivel individual sau ca parte 

în cadrul unor grupuri care urmează să funcţioneze unitar şi armonios. 

În acest scop, consilierul pentru dezvoltare personală facilitează accesul indivizilor la 

resursele interioare proprii, dezvoltă talentele şi potenţialul uman, îmbunătăţeşte calitatea 

vieţii personale şi profesionale a celor interesaţi să progreseze în plan individual sau colectiv 

şi contribuie la realizarea obiectivelor şi aspiraţiilor acestora.  

 

Specialistul poate lucra în mod independent, ca persoană fizică autorizată, sau ca angajat al 

unor organizaţii sau instituţii cu domenii foarte variate de activitate, sprijinind îmbunătăţirea 

performanţelor forţei de muncă şi oferind ajutor managementului companiilor pentru 

atingerea obiectivelor organizaţionale. Activitatea consilierului pentru dezvoltare personală 

este distinctă faţă de  activităţile de psiho-terapie, psihiatrie, consiliere psihologică, prin 
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prisma intensităţii şi complexităţii scăzute a problematicii clienţilor şi a instrumentelor şi 

tehnicilor specifice de lucru care se bazează pe non-directivitate. 

 

Consilierul pentru dezvoltare personală  demonstrează foarte bune capacităţi de: comunicare, 

ascultare activă, atenţie pentru detalii, focalizare pe probleme, analiză şi sinteză, 

interacţionare şi adaptabilitate în condiţii de lucru cu categorii foarte diverse de persoane.  De 

asemenea, el dovedeşte empatie, capacitate de câştigare a încrederii interlocutorilor şi de 

asigurare a confortului psihic al acestora, spirit de observaţie şi rezistenţă la efort intelectual 

prelungit. 

 

Atitudinile principale necesare pentru practicarea ocupaţiei sunt: calmul, neutralitatea, grija 

pentru client, răbdarea, onestitatea, obiectivitatea, seriozitatea, responsabilitatea,  

perseverenţa, deschiderea, receptivitatea şi gândirea pozitivă. 

 

Consilierul pentru dezvoltare personală asigură deplina confidenţialitate privind problemele 

clienţilor, excepţie făcând situaţiile prevăzute prin lege. 
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Lista unităţilor de competenţă 

 

 

Titluri şi categorii de unităţi de competenţă 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

 

Unităţi de competenţă cheie 

Titlul unităţii 1: Comunicare în limba oficială 

Titlul unităţii 2: Comunicare în limbi străine 

Titlul unităţii 3: Competenţe de  bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie 

Titlul unităţii 4: Competenţe informatice 

Titlul unităţii 5: Competenţa de a învăţa 

Titlul unităţii 6: Competenţe sociale şi civice 

Titlul unităţii 7: Competenţe antreprenoriale 

Titlul unităţii 8: Competenţa de exprimare culturală  

 

6CEC/4CNC 

4CEC/3CNC 

4CEC/3CNC 

4CEC/3CNC 

6CEC/4CNC 

6CEC/4CNC 

5CEC/3CNC 

4CEC/3CNC 

 

Unităţi de competenţă generale 

Titlul unităţii 1: Organizarea activităţii proprii 

Titlul unităţii 2: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Titlul unităţii 3: Dezvoltarea propriei cariere 

 

4CEC/3CNC 

3CEC/2CNC 

 

5CEC/3CNC 

 

Unităţi de competenţă specifice 

Titlul unităţii 1: Crearea spaţiului de interacţiune cu persoanele consiliate 

Titlul unităţii 2: Investigarea situaţiilor problemă 

Titlul unităţii 3: Explorarea soluţiilor potenţiale ale situaţiilor problemă  

Titlul unităţii 4: Consilierea privind modalităţile de dezvoltare personală 

 

 

6CEC/4CNC 

6CEC/4CNC 

6CEC/4CNC 

6CEC/4CNC 
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UCG1 Organizarea activităţii proprii 

 (unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

4CEC/3CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Stabileşte priorităţile 

individuale 

 

1.1. Priorităţile individuale sunt 

stabilite în funcţie de activităţile 

profesionale de realizat. 

1.2. Priorităţile individuale sunt 

stabilite având în vedere 

estimarea realistă a timpului 

necesar pentru derularea fiecărei 

activităţi în parte. 

1.3. Priorităţile individuale sunt 

stabilite în funcţie de 

disponibilitatea celorlalte 

persoane implicate în derularea 

activităţilor. 

1.4. Priorităţile individuale sunt 

stabilite în mod coerent pentru 

asigurarea fluenţei în activitate şi 

evitarea disfuncţionalităţilor.  

Stabilirea priorităţilor 

individuale se face cu 

discernământ. 

 

2. Planifică etapele 

activităţilor 

 

2.1. Etapele activităţilor sunt 

planificate realist, în funcţie de 

tipul şi complexitatea acestora. 

2.2. Etapele activităţilor sunt 

planificate având în vedere  

încadrarea în termenele finale 

necesare. 

2.3. Etapele activităţilor sunt 

planificate urmărind alocarea 

raţională a resurselor necesare.  

Planificarea etapelor se face 

cu atenţie. 

3.Revizuieşte 

planificarea activităţilor 

3.1. Planificarea activităţilor este 

revizuită după caz, în funcţie de 

solicitările persoanelor abilitate. 

3.2. Planificarea activităţilor este 

revizuită în timp util, pentru 

încadrarea în termenele 

prestabilite. 

3.3. Planificarea activităţilor este 

revizuită, urmărind corelarea 

permanentă cu cele aflate în 

derulare, pentru evitarea unor 

suprapuneri generatoare de 

Revizuirea planificării 

activităţilor se face cu 

operativitate. 
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disfuncţionalităţi. 

Contexte: 

-organizarea activităţii proprii este făcută la începerea fiecărei zile de muncă şi se are în 

vedere pe tot parcursul consilierii care se desfăşoară în spaţii diverse, special amenajate 

pentru asigurarea confortului fizic şi psihic al participanţilor; 

-specialistul îşi asumă responsabilitatea pentru îndeplinirea obiectivelor şi îşi adaptează 

propriul comportament în diverse circumstanţe neprevăzute în cursul rezolvării problemelor. 

Gama de variabile: 

-priorităţi individuale: amenajarea spaţiului pentru sesiunile de consiliere, pregătirea fişelor 

pentru consemnarea informaţiilor din cadrul sesiunilor de consiliere, planificarea sesiunilor de 

consiliere, urmărirea evoluţiei clientului pe parcursul perioadei de consiliere etc.; 

-tipuri de activităţi profesionale: asigurarea spaţiului de relaţionare cu clienţii,  culegerea de 

informaţii privind situaţiile problemă ale clienţilor, explorarea soluţiilor potenţiale pentru 

situaţiile problemă, facilitarea adoptării de către client a soluţiei avantajoase, analizarea 

direcţiilor de dezvoltare, evaluarea adecvării soluţiilor aplicate de către clienţi etc.; 

-persoane implicate în derularea activităţilor: persoane fizice independente, angajaţii 

diverselor organizaţii/instituţii/companii cu domenii variate de activitate; 

-tipuri de resurse: materiale, financiare, umane, informaţionale; 

-persoane abilitate să solicite revizuirea planificării: reprezentanţii angajatorilor, persoanele 

consiliate. 

Cunoştinţe: 

-priorităţile în activitatea proprie; 

-activităţile profesionale specifice consilierului de dezvoltare personală; 

-particularităţile activităţii de consiliere; 

-noţiuni de planificare şi organizare; 

-tipuri de resurse necesare pentru desfăşurarea activităţii şi modalitatea de alocare a acestora; 

-situaţii de replanificare a activităţilor; 

-cerinţe referitoare la replanificarea activităţilor. 
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UCG2 Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

 (unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

3CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Identifică riscurile 

specifice activităţii  

 

1.1. Riscurile specifice activităţii 

sunt  identificate în corelaţie cu 

tipul acesteia şi condiţiile de 

derulare. 

1.2. Riscurile specifice activităţii 

sunt  identificate având în vedere 

toate particularităţile locului de 

muncă. 

1.3. Riscurile specifice activităţii 

sunt  identificate în conformitate 

cu prevederile legislaţiei în 

vigoare  

Identificarea riscurilor 

specifice activităţii se face cu 

atenţie. 

2. Aplică normele de 

sănătate şi securitate în 

muncă  

 

2.1 Normele de sănătate şi 

securitate în muncă sunt aplicate 

permanent, pe întreaga derulare a 

activităţilor. 

2.2. Normele de sănătate şi 

securitate în muncă sunt aplicate 

cu stricteţe, pentru asigurarea 

securităţii personale şi a celorlalţi 

participanţi la activităţi. 

2.3. Normele de sănătate şi 

securitate în muncă sunt aplicate 

conform procedurilor specifice ale 

angajatorilor. 

Aplicarea normelor de 

sănătate şi securitate în 

muncă se face cu 

responsabilitate. 

3. Respectă prevederile 

legale referitoare la 

situaţiile de urgenţă  

3.1. Prevederile legale referitoare 

la situaţiile de urgenţă sunt 

respectate conform cerinţelor 

formulate în instructaje. 

3.2. Prevederile legale referitoare 

la situaţiile de urgenţă sunt 

respectate în corelaţie cu  

specificul locurilor în care se 

desfăşoară activităţile. 

3.3. Prevederile legale referitoare 

la situaţiile de urgenţă sunt 

respectate ţinând seama de  

procedurile interne ale 

angajatorilor. 

Respectarea prevederilor 

legale referitoare la situaţiile 

de urgenţă se realizează 

dovedind disciplină. 
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Contexte: 

-activitatea are caracter permanent şi este obligatorie în toate contextele de lucru, în spaţiile 

amenajate în cabinetele individuale de consiliere sau în cele puse la dispoziţie de către 

angajatori; 

-activităţile care comportă aplicarea prevederilor legale privind sănătatea şi securitatea în 

muncă şi în situaţii de urgenţă se desfăşoară conform unor proceduri stricte, sub coordonarea 

personalului cu atribuţii în domeniu din cadrul companiilor angajatoare sau în mod autonom 

în cazul activităţii desfăşurate în regim independent. 

Gama de variabile: 

-tipuri de riscuri: riscuri asociate reacţiilor potenţial violente ale clienţilor, expunere la 

activitate în mediu stresant, pericol de lovire, cădere, alunecare, electrocutări, răniri cu obiecte 

ascuţite sau cu părţi tăioase etc.; 

-tipuri de activităţi: asigurarea spaţiului de relaţionare cu clienţii,  culegerea de informaţii 

privind situaţiile problemă ale clienţilor, explorarea soluţiilor potenţiale pentru situaţiile 

problemă, facilitarea adoptării de către client a soluţiei avantajoase, analizarea direcţiilor de 

dezvoltare, evaluarea adecvării soluţiilor aplicate de către clienţi etc.;  

-condiţii de derulare a activităţilor: mediul ambiant, caracteristicile spaţiului fizic/emoţional, 

momentul zilei etc.; 

-particularităţile locului de muncă: amplasare, dimensiune, configuraţie, luminozitate, grad de 

aglomerare, vecinătăţi, căi de acces şi distribuirea în spaţiu a acestora etc.;  

-participanţi la activităţi: persoane fizice independente, angajaţi ai unor diverse organizaţii; 

-angajatori: instituţii, organizaţii, companii cu statut juridic divers din orice domeniu de 

activitate, persoane fizice; 

-situaţii de urgenţă: incendii, cutremure, inundaţii, explozii etc. 

Cunoştinţe: 

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

-tipuri de activităţi, contexte de desfăşurare şi riscuri potenţiale; 

-reguli de utilizare a spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru desfăşurarea activităţilor;  

-prevederi legale privind acţiunea în situaţii de urgenţă; 

-tipuri de situaţii de urgenţă; 

-servicii specializate pentru intervenţia în situaţii de accidente şi de urgenţă; 

-modalităţi de intervenţie în situaţii de urgenţă. 
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UCG3 Dezvoltarea propriei cariere 

(unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

3CEC/5CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Analizează nivelul 

pregătirii profesionale 

proprii 

 

1.1.Nivelul pregătirii profesionale 

proprii este analizat în raport cu 

evoluţia domeniului de activitate. 

1.2.Nivelul pregătirii profesionale 

proprii este analizat în corelaţie cu 

cerinţele care decurg din 

implementarea noilor metode şi 

tehnici de lucru. 

1.3.Nivelul pregătirii profesionale 

proprii este analizat pe baza 

informaţiilor utile obţinute  prin 

modalităţi diverse. 

Analizarea nivelului 

pregătirii profesionale proprii 

se face cu obiectivitate. 

2. Stabileşte priorităţile 

în dezvoltarea carierei  

2.1. Priorităţile în dezvoltarea 

carierei sunt stabilite ţinând cont 

de rezultatele analizei efectuate. 

2.2. Priorităţile în dezvoltarea 

carierei sunt stabilite în corelaţie 

cu obiectivele personale. 

2.3. Priorităţile în dezvoltarea 

carierei sunt stabilite având în 

vedere stadiul evoluţiei  

profesionale proprii. 

Stabilirea priorităţilor în 

dezvoltarea carierei se face 

cu atenţie şi preocupare. 

3. Consolidează cariera 

profesională proprie 
 

3.1. Cariera profesională proprie 

este consolidată ţinând seama de 

priorităţile stabilite. 

3.2. Cariera profesională proprie 

este consolidată prin metode 

adecvate, în concordanţă cu 

interesele şi nevoile personale. 

3.3. Cariera profesională proprie 

este consolidată având în vedere 

specificul domeniului de 

activitate. 

Consolidarea carierei 

profesionale proprii se 

realizează cu perseverenţă, 

dovedind deschidere către 

nou. 

Contexte:  

-activitatea se desfăşoară permanent, în mod individual, în contexte de timp şi locaţii variate, 

comportând un grad crescut de autonomie şi solicitând rezistenţă la efort intelectual susţinut; 

-specialistul gestionează activităţi sau proiecte complexe din punct de vedere profesional, 

asumându-şi răspunderea pentru stabilirea şi atingerea obiectivelor personale  şi în procesul 
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de luare a deciziilor în contexte de muncă sau de studiu imprevizibile. 

Gama de variabile: 

-tipuri de metode şi tehnici de lucru: explorări mentale, proiecţii mentale, identificarea şi 

transferul de resurse, simulări, interviuri structurate şi semistructurate etc.; 

-informaţii utile: metode, tehnici şi intrumente de lucru noi, cerinţe privind actualizarea 

cunoştinţelor de specialitate, nevoia de dezvoltare a unor noi abilităţi şi atitudini  profesionale 

etc.;  

-modalităţi de obţinere a informaţiilor: documentarea privind evoluţia domeniului de 

activitate, autoevaluarea, solicitarea de feed-back  din partea persoanelor consiliate, studiul 

concluziilor rapoartelor de evaluare întocmite de angajatori etc.; 

-priorităţi în dezvoltarea carierei: dobândirea de recunoaştere profesională la nivel 

local/naţional/internaţional, diversificarea serviciilor de consiliere, dezvoltarea brandului 

personal, obţinerea satisfacţiei din partea clienţilor, dezvoltarea contactelor profesionale etc.; 

-tipuri de obiective personale: actualizarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor de specialitate, 

dezvoltarea abilităţilor şi atitudinilor necesare pentru succesul în carieră, consolidarea poziţiei 

financiare, creşterea notorietăţii profesionale, creşterea numărului de clienţi satisfăcuţi etc.; 

-metode de consolidare a carierei: participarea la programe de pregătire profesională, 

conferinţe şi reuniuni profesionale diverse, însuşirea de noi tehnici şi metode de lucru, 

înscrierea în asociaţii profesionale de profil, publicarea de articole şi lucrări de specialitate, 

organizarea de evenimente cu caracter profesional aplicativ, schimburi de experienţă cu 

specialişti/instituţii cu activitate în domeniu etc.; 

-interese personale: realizarea în plan profesional şi social, recunoaşterea în mediul 

profesional şi pe piaţa serviciilor de consiliere, obţinerea unei poziţii profesionale avantajoase 

etc.; 

-nevoi personale: actualizarea cunoştinţelor, asigurarea securităţii financiare, realizarea în 

plan profesional şi social etc.; 

-specificul domeniului de activitate: tipuri de activităţi profesionale, profesii subordonate, 

cerinţe de practicare a profesiilor aparţinând domeniului, tendinţele pieţei de profil, 

posibilităţile de diversificare a serviciilor oferite, legislaţie specifică etc. 

Cunoştinţe: 

-particularităţile domeniului de activitate; 

-oportunităţi de dezvoltare profesională specifice domeniului de activitate; 

-caracteristicile pieţei serviciilor de profil; 

-metode de culegere a informaţiilor privind stadiul evoluţiei profesionale personale; 

-metode şi tehnici de dezvoltare şi consolidare a carierei profesionale; 

-terminologie de specialitate. 
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UCS1 Crearea spaţiului de interacţiune cu persoanele consiliate 

 (unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

6CEC/4CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Amenajează spaţiul de 

lucru 

 

1.1. Spaţiul de lucru este amenajat 

respectând principiile generale de 

confort. 

1.2. Spaţiul de lucru este amenajat 

în funcţie de particularităţile 

locaţiei. 

1.3. Spaţiul de lucru este amenajat 

utilizând toate dotările necesare. 

Amenajarea spaţiului de lucru 

se face cu preocupare. 

2. Stabileşte contactul 

emoţional cu clientul 

 

2.1. Contactul emoţional cu 

clientul este stabilit în funcţie de 

atitudinea  percepută senzorial. 

2.2. Contactul emoţional cu 

clientul este stabilit în 

concordanţă cu starea emoţională 

exteriorizată de acesta şi limbajul 

utilizat. 

2.3. Contactul emoţional cu 

clientul este stabilit asigurând 

armonizarea stării acestuia cu 

obiectivele sesiunii de consiliere. 

Stabilirea contactului 

emoţional cu clientul se face 

cu atenţie. 

3. Prezintă condiţiile de 

colaborare 

3.1. Condiţiile de colaborare sunt 

prezentate având în vedere toate 

aspectele relevante pentru 

desfăşurarea activităţii de 

consiliere. 

3.2. Condiţiile de colaborare sunt 

prezentate oferind la solicitarea 

clientului, informaţii suplimentare 

necesare pentru eventuale 

clarificări . 

3.3. Condiţiile de colaborare sunt 

prezentate adaptând maniera de 

exprimare în funcţie de  nivelul de 

înţelegere al interlocutorului. 

Prezentarea condiţiilor de 

colaborare se face cu claritate 

şi acurateţe. 

Contexte: 

-activităţile se desfăşoară în mod independent, fără coordonare directă, în spaţii interioare 

special amenajate, în condiţii de linişte şi confort, necesitând un efort intelectual susţinut; 

-activitatea proprie este organizată în contexte de muncă previzibile, dar care pot suferi 

schimbări, specialistul adaptându-şi propriul comportament la diverse circumstanţe în cursul 
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rezolvării problemelor. 

Gama de variabile: 

-spaţiul de interacţiune: fizic, emoţional; 

-principii generale de confort: dispunerea mobilierului şi a accesoriilor, condiţii de 

luminozitate, ventilaţie, cromatică etc.; 

-particularităţile locaţiei: dimensiune, dispunerea planurilor, detalii de construcţie etc.; 

-dotări necesare: mese, scaune, canapea, fotolii, obiecte de iluminat, echipamente de birotică 

etc.; 

-tipuri de atitudini: deschisă/închisă, flexibilă/inflexibilă, participativă/nonparticipativă etc.; 

-tipuri de stări emoţionale: tristeţe, agitaţie, optimism, indiferenţă, relaxare, teamă, furie, 

inhibiţie etc.; 

-limbaj utilizat de client: verbal, non-verbal, para verbal; 

-tipuri de obiective ale sesiunilor de consiliere: înţelegerea situaţiei de fapt, alegerea situaţiei 

dorite, explorarea şi activarea resurselor interioare, identificarea punctelor slabe etc.; 

-condiţii de colaborare: obiectivele sesiunilor de consiliere, termenii colaborării; 

-aspecte relevante pentru desfăşurarea activităţii: periodicitatea întâlnirilor, durata sesiunilor,  

reguli de participare, aspecte financiare etc. 

Cunoştinţe: 

-noţiuni de ergonomie a spaţiilor; 

-cerinţe privind  asigurarea confortului fizic şi emoţional al persoanelor care solicită servicii de 

consiliere; 

-tehnici de comunicare; 

-noţiuni generale de consiliere; 

-tehnici de armonizare a stărilor emoţionale cu obiectivele sesiunilor de lucru; 

-noţiuni de organizare a activităţii de consiliere; 

-terminologie de specialitate. 
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UCS2 Investigarea situaţiilor problemă 

 (unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

6CEC/4CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Culege informaţii 

privind situaţia problemă 

1.1. Informaţiile privind situaţia 

problemă sunt culese aplicând 

tehnicile de lucru specifice în 

funcţie de caracteristicile persoanei 

consiliate. 

1.2. Informaţiile privind situaţia 

problemă sunt culese urmărind firul 

logic al expunerii. 

1.3. Informaţiile privind situaţia 

problemă sunt culese având în 

vedere obţinerea  tuturor detaliilor 

necesare pentru înţelegerea 

acesteia. 

Culegerea informaţiilor 

privind situaţia problemă se 

face cu preocupare şi 

deschidere. 

2. Stabileşte punctele 

cheie ale situaţiei 

problemă 

2.1. Punctele cheie ale situaţiei 

problemă sunt stabilite urmărind 

relevanţa acestora pentru 

persoanele consiliate. 

2.2. Punctele cheie ale situaţiei 

problemă sunt stabilite ţinând cont 

de relaţiile de interdependenţă 

dintre acestea. 

2.3. Punctele cheie ale situaţiei 

problemă sunt stabilite în funcţie de 

importanţa acordată de client. 

2.4. Punctele cheie ale situaţiei 

problemă sunt stabilite susţinând 

conştientizarea de către client a 

stării de fapt. 

Stabilirea punctelor cheie 

ale situaţiei problemă se 

face cu perseverenţă şi 

răbdare. 

3. Verifică ansamblul 

situaţiei problemă 

3.1. Ansamblul situaţiei problemă 

este verificat urmărind existenţa 

tuturor elementelor necesare pentru 

conştientizarea de către client a 

stării de fapt. 

3.2. Ansamblul situaţiei problemă 

este verificat respectând logica 

aspectelor definitorii în funcţie de 

tipul contextelor relaţionale 

prezentate. 

3.3. Ansamblul situaţiei problemă 

Verificarea ansamblului 

situaţiei problemă se face 

cu sensibilitate şi 

seriozitate. 
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este verificat în funcţie de mediile 

de manifestare a 

disfuncţionalităţilor. 

Contexte: 

-activităţile se desfăşoară în mod independent, fără coordonare directă, în spaţii interioare 

special amenajate, în condiţii de linişte şi confort, necesitând un efort intelectual susţinut; 

-specialistul administrează activităţi complexe din punct de vedere profesional, asumându-şi 

responsabilitatea pentru procesul de luare a deciziilor în contexte de relaţionare imprevizibile, 

pentru susţinerea dezvoltării personale a clienţilor independenţi sau a persoanelor care 

activează în cadrul unor diverse colective de muncă. 

Gama de variabile: 

-tipuri de situaţii problemă: lipsa unui loc de muncă, relaţii defectuoase în familie sau 

societate, blocaje emoţionale diverse, eşecuri profesionale etc.; 

-tipuri de informaţii: persoane implicate în situaţie, forme de manifestare a persoanei 

consiliate, frecvenţa şi poziţionarea în timp şi spaţiu a manifestărilor specifice situaţiei etc.; 

-tipuri de tehnici de lucru: interviu structurat, interviu semistructurat, interviu nestructurat, 

consemnarea de către client a unor categorii de informaţii, metode de explorare în vederea 

conştientizării etc.; 

-caracteristicile persoanelor consiliate: echilibrul emoţional, volumul şi dinamica verbală, 

atitudinea, reacţiile la stimuli diverşi etc.; 

-tipuri de puncte cheie: persoane implicate, intensitatea trăirilor manifestate, acţiunile 

întreprinse şi consecinţele/rezultatele acestora, resurse utilizate, viziunea asupra problemelor, 

diverse atitudini personale manifestate şi corelarea acestora cu anumite momente de timp etc.; 

-elemente necesare pentru conştientizarea stării de fapt: maniera de raportare la situaţie, 

maniera de raportare la persoanele implicate, efectele diverselor acţiuni întreprinse etc.; 

-tipuri de contexte relaţionale: interacţiuni cu persoane situate pe poziţii ierarhic 

superioare/inferioare şi pe poziţii similare în plan social, profesional şi familial; 

-tipuri de medii de manifestare: social, profesional, familial; publice/private; 

familiare/necunoscute etc.; 

-tipuri de disfuncţionalităţi: reacţii exagerate, generare de stres, diminuarea randamentului 

fizic şi emoţional, scaderea capacităţii de concentrare, tendinţe de izolare etc. 

Cunoştinţe: 

-tipuri de situaţii problemă; 

-tehnici şi instrumente de investigare specifice activităţii de consiliere; 

-categorii de informaţii necesare pentru descrierea situaţiilor problemă; 

-tehnici de comunicare; 

-tipuri de disfuncţionalităţi comportamentale; 

-tipuri de contexte şi medii de manifestare a disfuncţionalităţilor; 

-noţiuni generale de consiliere; 

-terminologie de specialitate. 
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UCS3 Explorarea soluţiilor potenţiale ale situaţiilor problemă 

 (unitate specifică)  

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

6CEC/4CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Facilitează 

identificarea soluţiilor 

potenţiale pentru situaţia 

problemă  

1.1. Identificarea soluţiilor 

potenţiale pentru situaţia problemă 

este facilitată în funcţie de 

interesele şi obiectivele persoanei 

consiliate. 

1.2. Identificarea soluţiilor 

potenţiale pentru situaţia problemă 

este facilitată ţinând cont de 

caracteristicile clientului şi ale 

situaţiei problemă. 

1.3. Identificarea soluţiilor 

potenţiale pentru situaţia problemă 

este facilitată asigurând numărul de 

alternative necesar conform 

cerinţelor uzuale din domeniul 

consilierii. 

Facilitarea identificării 

soluţiilor potenţiale pentru 

situaţia problemă se 

realizează cu obiectivitate şi 

grijă pentru client.  

2. Analizează 

alternativele de rezolvare 

a situaţiei problemă 

2.1. Alternativele de rezolvare a 

situaţiei problemă sunt analizate 

având în vedere toate aspectele 

relevante pentru persoana 

consiliată. 

2.2. Alternativele de rezolvare a 

situaţiei problemă sunt analizate 

urmărind criteriile de punere în 

practică specifice.  

2.3. Alternativele de rezolvare a 

situaţiei problemă sunt analizate 

stimulând alegerea soluţiei optime 

de către client. 

Analizarea alternativelor de 

rezolvare a situaţiei 

problemă se realizează cu 

răbdare şi seriozitate. 

3. Verifică adecvarea 

soluţiei finale 

3.1. Adecvarea soluţiei finale este 

verificată ţinând seama de 

implicaţiile potenţiale ale acesteia. 

3.2. Adecvarea soluţiei finale este 

verificată prin utilizarea unor 

metode de lucru specifice. 

3.3. Adecvarea soluţiei finale este 

verificată urmărind reacţiile 

clientului în contextele create.  

Verificarea adecvării 

soluţiei finale se realizează 

cu responsabilitate. 
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Contexte: 

-activităţile se desfăşoară în mod independent, fără coordonare directă, în spaţii interioare 

special amenajate, în condiţii de linişte şi confort, necesitând un efort intelectual susţinut; 

-specialistul administrează activităţi complexe din punct de vedere profesional, asumându-şi 

responsabilitatea pentru procesul de luare a deciziilor în contexte de relaţionare imprevizibile, 

pentru susţinerea dezvoltării personale a clienţilor independenţi sau a persoanelor care 

activează în cadrul unor diverse colective de muncă. 

Gama de variabile: 

-tipuri de situaţii problemă: lipsa unui loc de muncă, relaţii defectuoase în familie sau 

societate, blocaje emoţionale diverse, eşecuri profesionale etc.; 

-tipuri de soluţii potenţiale: înlăturarea blocajelor, stimularea resurselor personale, generarea 

de noi comportamente, schimbarea atitudinilor etc.; 

-tipuri de interese ale clientului: înlăturarea/ transformarea situaţiei problemă, generarea unei 

situaţii optime în raport cu problema semnalată etc.; 

-obiective: inserţia/reinserţia pe piaţa muncii, ameliorarea relaţiilor în cadrul familiei şi 

societăţii, explorarea resurselor proprii, atingerea potenţialului personal maxim în diverse 

contexte etc.; 

-număr de alternative: trei sau mai multe; 

-aspecte relevante: tipul locului de muncă, nivelul câştigurilor, poziţia socială, eficienţa 

comunicării, înţelegerea stărilor persoanelor cu care se realizează contacte 

frecvente/importante, confortul personal etc.; 

-criterii de punere în practică: adecvare la client şi la contexte, grad  de realizare, posibilitate 

de măsurare etc.; 

-implicaţii potenţiale ale soluţiilor alese: ameliorarea/agravarea stării de fond, afectarea 

persoanelor implicate, consecinţe de timp şi financiare etc.; 

-metode de verificare a adecvării soluţiei finale: proiectarea mentală a persoanei consiliate în 

scenariul previzionat, simularea cadrului agreat în medii reale sau construite etc.; 

-tipuri de reacţii: spaimă, frică, angoasă, plăcere, entuziasm, naturaleţe, detaşare, implicare 

etc.; 

-tipuri de contexte: reale, imaginate. 

Cunoştinţe: 

-noţiuni generale de consiliere; 

-tehnici şi instrumente pentru facilitarea identificării alternativelor de rezolvare a situaţiilor 

problemă şi pentru analizarea acestora; 

-tehnici de comunicare; 

-metode de verificare a compatibilităţii soluţiilor alese de persoanele consiliate cu planul de 

dezvoltare personală a acestora; 

-terminologie de specialitate. 
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UCS4 Consilierea privind modalităţile de dezvoltare personală  

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

6CEC/4CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Identifică direcţiile de 

dezvoltare  

 

1.1. Direcţiile de  dezvoltare sunt 

identificate respectând obiectivele 

urmărite de persoana consiliată. 

1.2. Direcţiile de  dezvoltare sunt 

identificate având în vedere 

disfuncţionalităţile relevate în urma 

explorării situaţiei problemă. 

1.3. Direcţiile de  dezvoltare sunt 

identificate în corelaţie cu 

particularităţile individuale ale 

persoanei consiliate şi contextul 

situaţiei problemă. 

Identificarea direcţiilor de 

dezvoltare se realizează cu 

răbdare. 

2. Analizează prioritatea 

direcţiilor de dezvoltare 

2.1. Prioritatea direcţiilor de 

dezvoltare este analizată în funcţie 

de nevoile personale ale clientului. 

2.2. Prioritatea direcţiilor de 

dezvoltare este analizată ţinând 

seama de detaliile situaţiei 

problemă. 

2.3. Prioritatea direcţiilor de 

dezvoltare este analizată respectând 

sistemul de valori şi convingeri al 

persoanei consiliate. 

Analizarea priorităţii 

direcţiilor de dezvoltare se 

face cu atenţie. 

3. Acordă sprijin pentru 

dezvoltarea personală a 

clientului 

3.1.  Sprijinul pentru dezvoltarea 

personală a clientului este acordat 

prin intermediul unor tehnici 

adecvate. 

3.2. Sprijinul pentru dezvoltarea 

personală a clientului este acordat 

în funcţie de direcţiile de dezvoltare 

alese. 

3.3. Sprijinul pentru dezvoltarea 

personală a clientului este acordat 

urmărind stimularea acţiunii 

nemijlocite a acestuia pentru 

corectarea deficienţelor personale 

pe care şi le-a identificat anterior. 

Acordarea de sprijin pentru 

dezvoltarea personală a 

clientului se face cu 

perseverenţă şi 

responsabilitate. 

 

4. Evaluează adecvarea 

soluţiei adoptate pentru 

4.1. Adecvarea soluţiei adoptate 

pentru dezvoltarea personală a 

Evaluarea adecvării soluţiei 

adoptate pentru dezvoltarea 
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dezvoltarea personală a 

clientului 

clientului este evaluată continuu pe 

parcursul perioadei de consiliere, în 

funcţie de etapele de lucru stabilite 

de comun acord. 

4.2. Adecvarea soluţiei adoptate 

pentru dezvoltarea personală a 

clientului este evaluată prin 

aplicarea unor tehnici specifice 

diverse. 

4.3. Adecvarea soluţiei adoptate 

pentru dezvoltarea personală a 

clientului este evaluată având în 

vedere toate aspectele relevante 

pentru acesta. 

personală a clientului se 

realizează cu obiectivitate şi 

discernământ. 

 

Contexte: 

-activităţile se desfăşoară în mod independent, fără coordonare directă, în spaţii interioare 

special amenajate, în condiţii de linişte şi confort, necesitând un efort intelectual susţinut; 

-specialistul administrează activităţi complexe din punct de vedere profesional, asumându-şi 

responsabilitatea pentru procesul de luare a deciziilor în contexte de relaţionare imprevizibile, 

pentru susţinerea dezvoltării personale a clienţilor independenţi sau a persoanelor care 

activează în cadrul unor diverse colective de muncă. 

Gama de variabile: 

-modalităţi de dezvoltare personală: înţelegerea situaţiilor problemă, schimbarea unor 

atitudini, dezvoltarea capacităţilor individuale, valorificarea potenţialului propriu etc.;  

-tipuri de obiective: inserţia/reinserţia pe piaţa muncii, ameliorarea relaţiilor în cadrul familiei 

şi societăţii, explorarea resurselor proprii, atingerea potenţialului personal maxim în diverse 

contexte etc.; 

-tipuri de clienţi: persoane fizice independente, angajaţii diverselor organizaţii/instituţii/ 

companii cu domenii variate de activitate; 

-tipuri de disfuncţionalităţi: lipsă de adaptabilitate în diverse situaţii, reacţii exagerate, reacţia 

la stres, diminuarea randamentului fizic şi emoţional, scaderea capacităţii de concentrare, 

tendinţe de izolare, neînţelegerea situaţiilor de fapt etc.; 

-situaţii problemă: lipsa unui loc de muncă, relaţii defectuoase în familie sau societate, blocaje 

emoţionale diverse, eşecuri profesionale etc.; 

-particularităţile individuale ale persoanei consiliate: vârsta, particularităţile fizice şi 

emoţionale, sexul, religia, poziţia socială şi/sau profesională, rolurile asumate în societate şi 

familie, atitudinile şi dinamica acestora, reacţiile la stimuli diverşi, valorile personale, 

convingerile, prejudecăţile, situaţia materială etc.; 

-detaliile situaţiei problemă: persoane implicate în situaţie şi acţiunile acestora, forme de 

manifestare a persoanei consiliate, frecvenţa şi poziţionarea în timp şi spaţiu a manifestărilor 

specifice situaţiei, constrângeri şi oportunităţi, context social/familial/ profesional etc.; 

-tehnici pentru dezvoltare personală: explorarea mentală a situaţiilor, proiecţii mentale în 

situaţii specifice, transferul de resurse din cadrul situaţiilor funcţionale în situaţii 

disfuncţionale, activarea resorturilor interioare, susţinere, ascultare activă, interviu structurat 

etc.; 

-deficienţe personale: incapacitate de comunicare eficientă în public, timiditate, agresivitate, 

necorelări ale reacţiilor personale cu stimulii externi, lipsa motivaţiei, lipsa curajului, 

neasumarea răspunderii, neînţelegerea realităţii etc.; 

-tehnici utilizate pentru evaluare: investigarea experienţei concrete în urma implementării 

soluţiei de dezvoltare agreate, proiectarea mentală în situaţia dorită, simularea situaţiilor 
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considerate anterior ca fiind generatoare de probleme etc.; 

-aspecte relevante pentru persoana consiliată: congruenţa soluţiei cu sistemul propriu de 

valori şi convingeri, consecinţe ale diverselor acţiuni întreprinse asupra propriei persoane şi 

asupra persoanelor implicate, aportul soluţiei în realizarea personală/socio-profesională, 

contribuţia soluţiei de dezvoltare în atingerea idealurilor proprii etc. 

Cunoştinţe: 

-noţiuni generale de consiliere; 

-tehnici pentru dezvoltare personală; 

-tehnici de comunicare; 

-tehnici de evaluare a compatibilităţii soluţiei adoptate cu planul de dezvoltare personală a 

clienţilor; 

-terminologie de specialitate. 
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Titlul calificării profesionale: Consilier pentru dezvoltare personală 

 

Descriere  

Calificarea consilier pentru dezvoltare personală, de nivel 4CNC/6CEC, este practicată de 

specialişti care oferă servicii de consiliere persoanelor fizice independente sau celor angrenate 

cu statut de angajaţi în oricare domeniu al activităţilor din economia naţională, sănătoase din 

punct de vedere psihic, care au nevoie să exploreze sau să depăşească  diverse stări sau situaţii 

cu care se confruntă în evoluţia personală şi profesională, valorificând şi dezvoltând resursele 

şi potenţialul propriu sau care, sub impactul unor factori perturbatori foarte variaţi, se 

confruntă într-o anumită perioadă din viaţa lor cu diverse situaţii în urma cărora sunt generate 

blocaje şi disfuncţionalităţi manifestate atât în plan personal cât şi în relaţiile socio-

profesionale. Intervenţia specializată a consilierului pentru dezvoltare personală constă în 

ghidarea, susţinerea şi încurajarea interlocutorilor, prin intermediul unor tehnici şi instrumente 

specifice, în vederea sondării şi relevării propriilor capacităţi şi resurse, a conştientizării  

punctelor critice din existenţa proprie şi a posibilităţilor de depăşire a situaţiilor  

neconvenabile într-o manieră particularizată, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora, 

progresul în plan individual sau colectiv şi realizarea obiectivelor asumate.  
 

Motivaţie  

Calificarea este necesară pe fondul creşterii complexităţii cerinţelor din toate sectoarele de 

activitate şi a responsabilităţilor sociale ale indivizilor şi, implicit, a presiunilor la care sunt 

supuse persoanele active care sunt nevoite să facă faţă unor situaţii profesionale şi de viaţă 

solicitante din punct de vedere psihic şi fizic.  

În contextul existent, se evidenţiază necesitatea unor specialişti în consiliere pentru dezvoltare 

personală, care să exploreze de pe poziţii de neutralitate,  împreună cu persoanele interesate, 

aspectele critice ale  situaţiilor problemă identificate şi care să încurajeze stabilirea de către 

clienţi a celor mai bune soluţii  pentru înlăturarea barierelor, blocajelor şi a 

disfuncţionalităţilor, având ca obiectiv final dezvoltarea personală largă a acestora şi 

progresul în plan profesional. Pentru realizarea acestor obiective, este necesară pregătirea 

unor specialişti în consiliere capabili să utilizeze tehnici şi instrumente  de lucru moderne, 

prin care să susţină, să stimuleze şi să îndrume beneficiarii interesaţi în sensul identificării 

unor alternative de dezvoltare viabile conforme cu caracteristicile individuale ale acestora, cu 

preferinţele exprimate şi posibilităţile de acţiune care pot fi în mod real valorificate. 
 

Condiţii de acces 

Pentru practicarea calificării consilier pentru dezvoltare personală, orice persoană interesată 

trebuie să fie sănătoasă din punct de vedere psihic, echilibrată emoţional şi rezistentă la efort 

intelectual susţinut. De asemenea, sunt necesare foarte  bune capacităţi de comunicare, 

socializare şi interrelaţionare. O condiţie specifică pentru practicarea calificării este legată de 

obligativitatea şi, implicit, capacitatea de asigurare a confidenţialităţii privind situaţiile 

clienţilor. 

 

Nivelul de studii minim necesar 

Persoanele interesate pot deveni consilieri pentru dezvoltare personală în urma absolvirii 

învăţământului superior finalizat prin examen de licenţă (indiferent profilul de activitate) şi a 

specializării în consiliere pentru dezvoltare personală prin participare la programe de formare 

profesională continuă a adulţilor autorizate conform legii. 

Competenţele dobândite pe alte căi decât cele formale pot fi evaluate pe baza standardului 

ocupaţional. 
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Rute de progres 

În urma acumulării de experienţă şi prin continuarea studiilor, consilierul pentru dezvoltare 

personală se poate orienta spre diverse specializări din domeniul consilierii, comunicării,  

resurselor umane sau al relaţiilor publice. 

 

Cerinţe legislative specifice 

Nu este cazul. 
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Titlul calificării profesionale: Consilier pentru dezvoltare personală 

Cod RNC:  

Nivel: 6CEC/4CNC 

 

 

 

Lista competenţelor profesionale 

Cod Denumirea competenţei profesionale Nivel Credite 

 C1.Comunicare în limba oficială 6CEC/4CNC  

 C2.Comunicare în limbi străine 4CEC/3CNC  

 C3.Competenţe de  bază în matematică, ştiinţe şi 

tehnologie 

4CEC/3CNC 

 

 

 C4.Competenţe informatice 4CEC/3CNC  

 C5.Competenţa de a învăţa 6CEC/4CNC  

 C6.Competenţe sociale şi civice 6CEC/4CNC  

 C7.Competenţe antreprenoriale 5CEC/3CNC  

 C8.Competenţa de exprimare culturală 4CEC/3CNC  

 G1.Organizarea activităţii proprii 4CEC/3CNC  

 G2.Aplicarea prevederilor legale referitoare la 

sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul 

situaţiilor de urgenţă 

3CEC/2CNC  

 G3. Dezvoltarea propriei cariere 5CEC/3CNC  

 S1. Crearea spaţiului de interacţiune cu persoanele 

consiliate 

6CEC/4CNC 

 

 

 S2. Investigarea situaţiilor problemă 6CEC/4CNC  

 S3. Explorarea soluţiilor potenţiale ale situaţiilor 

problemă 

6CEC/4CNC  

 S4. Consilierea privind modalităţile de dezvoltare 

personală 

6CEC/4CNC  
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Competenţa profesională: Organizarea activităţii proprii 

Cod:  
Nivel: 4CEC/3CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Stabileşte cu discernământ priorităţile 

individuale în funcţie de activităţile profesionale 

de realizat şi disponibilitatea celorlalţi specialişti 

implicaţi în rezolvarea problemelor, în mod 

coerent, pentru asigurarea fluenţei în activitate şi 

evitarea disfuncţionalităţilor şi având în vedere 

estimarea realistă a timpului necesar pentru 

derularea fiecărei activităţi în parte. 

2. Planifică etapele activităţilor realist, cu atenţie, 

în funcţie de tipul şi complexitatea acestora, de 

comun acord cu ceilalţi membri ai echipei, după 

caz şi având în vedere  încadrarea în termenele 

finale necesare. 

3. Alocă resursele eşalonat, cu pragmatism, pentru 

fiecare etapă în parte, în funcţie de necesităţi, 

ţinând seama de solicitările persoanelor abilitate şi 

contextul în care se derulează activitatea. 

4. Revizuieşte planificarea activităţilor cu 

operativitate, în timp util, pentru încadrarea în 

termenele prestabilite, urmărind corelarea 

permanentă cu cele aflate în derulare şi evitarea 

suprapunerilor generatoare de disfuncţionalităţi. 

-priorităţile în activitatea proprie; 

-activităţile profesionale specifice consilierului 

pentru dezvoltare personală; 

-particularităţile activităţii de consiliere; 

-noţiuni de planificare şi organizare; 

-tipuri de resurse necesare pentru desfăşurarea 

activităţii şi modalitatea de alocare a acestora; 

-situaţii de replanificare a activităţilor; 

-cerinţe referitoare la replanificarea activităţilor. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea 

în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

 

Cod:  
Nivel: 3CEC/2CNC  

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică riscurile specifice activităţii cu 

atenţie, în conformitate cu prevederile legislaţiei 

în vigoare, în funcţie de tipul activităţii 

desfăşurate, condiţiile de derulare şi 

particularităţile locului de muncă. 

2. Aplică normele de sănătate şi securitate în 

muncă, permanent, pe întreaga derulare a 

activităţilor, cu responsabilitate şi stricteţe, pentru 

asigurarea securităţii personale şi a celorlalţi 

participanţi la activităţi, respectând procedurile 

specifice ale angajatorilor. 

3. Respectă prevederile legale referitoare la 

situaţiile de urgenţă dovedind responsabilitate şi 

disciplină, conform cerinţelor formulate în 

instructaje şi procedurilor interne ale angajatorilor,  

ţinând seama de specificul locurilor în care se 

desfăşoară activităţile. 

-norme generale şi specifice de sănătate şi 

securitate în muncă; 

-tipuri de activităţi, contexte de desfăşurare şi 

riscuri potenţiale; 

-reguli de utilizare a spaţiilor şi echipamentelor 

necesare pentru desfăşurarea activităţilor;  

-prevederi legale privind acţiunea în situaţii de 

urgenţă; 

-tipuri de situaţii de urgenţă; 

-servicii specializate pentru intervenţia în situaţii 

de accidente şi de urgenţă; 

-modalităţi de intervenţie în situaţii de urgenţă. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Dezvoltarea propriei cariere 

 

Cod:  

Nivel: 5CEC/3CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Analizează cu obiectivitate nivelul pregătirii 

profesionale proprii în raport cu evoluţia 

domeniului de activitate, în corelaţie cu cerinţele 

care decurg din implementarea noilor metode şi 

tehnici de lucru şi pe baza informaţiilor utile 

obţinute  prin modalităţi diverse. 

2. Stabileşte cu atenţie şi preocupare priorităţile în 

dezvoltarea carierei ţinând cont de rezultatele 

analizei efectuate, în corelaţie cu obiectivele 

personale şi având în vedere stadiul evoluţiei  

profesionale proprii. 

3. Consolidează cariera profesională proprie cu 

perseverenţă, prin metode adecvate, dovedind 

deschidere către nou, ţinând seama de priorităţile 

stabilite în concordanţă cu interesele şi nevoile 

personale şi având în vedere specificul domeniului 

de activitate. 

-particularităţile domeniului de activitate; 

-oportunităţi de dezvoltare profesională 

specifice domeniului de activitate; 

-caracteristicile pieţei serviciilor de profil; 

-metode de culegere a informaţiilor privind 

stadiul evoluţiei profesionale personale; 

-metode şi tehnici de dezvoltare şi consolidare a 

carierei profesionale; 

-terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 Portofoliu 
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Competenţa profesională: Crearea spaţiului de interacţiune cu persoanele consiliate 

 

Cod:  

Nivel: 6CEC/4CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Amenajează cu preocupare spaţiul de lucru în 

funcţie de particularităţile locaţiei, respectând 

principiile generale de confort şi utilizând toate 

dotările necesare. 

2. Stabileşte cu atenţie contactul emoţional cu 

clientul, în funcţie de atitudinea  percepută 

senzorial, în concordanţă cu starea emoţională 

exteriorizată de acesta şi limbajul utilizat şi 

urmărind armonizarea stării acestuia cu 

obiectivele sesiunii de consiliere. 

3. Prezintă cu claritate şi acurateţe condiţiile de 

colaborare, având în vedere toate aspectele 

relevante pentru desfăşurarea activităţii de 

consiliere, oferind la solicitarea clientului 

informaţiile suplimentare necesare pentru 

eventuale clarificări şi adaptând maniera de 

exprimare în funcţie de  nivelul de înţelegere al 

acestuia. 

-noţiuni de ergonomie a spaţiilor; 

-cerinţe privind asigurarea confortului fizic şi 

emoţional al persoanelor care solicită servicii de 

consiliere; 

-tehnici de comunicare; 

-noţiuni generale de consiliere; 

-tehnici de armonizare a stărilor emoţionale cu 

obiectivele sesiunilor de lucru; 

-noţiuni de organizare a activităţii de consiliere; 

-terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Investigarea situaţiilor problemă  

Cod: 
Nivel: 6CEC/4CNC 

Credite: 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Culege informaţii privind situaţia problemă cu 

preocupare şi deschidere, aplicând tehnicile de 

lucru specifice în funcţie de caracteristicile 

persoanei consiliate, urmărind firul logic al 

expunerii şi având în vedere obţinerea  tuturor 

detaliilor necesare pentru înţelegerea acesteia. 

2. Stabileşte cu perseverenţă şi răbdare punctele 

cheie ale situaţiei problemă în funcţie de relevanţa 

pentru persoana consiliată şi importanţa ce le este 

acordată, ţinând cont de relaţiile de 

interdependenţă dintre acestea şi susţinând 

conştientizarea de către client a stării de fapt. 

3. Verifică ansamblul situaţiei problemă cu 

sensibilitate şi seriozitate, în funcţie de mediile de 

manifestare a disfuncţionalităţilor, urmărind 

existenţa tuturor elementelor necesare pentru 

conştientizarea de către client a stării de fapt, 

respectând logica aspectelor definitorii în funcţie 

de tipul contextelor relaţionale prezentate. 

-tipuri de situaţii problemă; 

-tehnici şi instrumente de investigare specifice 

activităţii de consiliere; 

-categorii de informaţii necesare pentru 

descrierea situaţiilor problemă; 

-tehnici de comunicare; 

-tipuri de disfuncţionalităţi comportamentale; 

-tipuri de contexte şi medii de manifestare a 

disfuncţionalităţilor; 

-noţiuni generale de consiliere; 

-terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 Portofoliu 
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Competenţa profesională: Explorarea soluţiilor potenţiale ale situaţiilor problemă  

Cod:  
Nivel: 6CEC/4CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Facilitează cu obiectivitate şi grijă identificarea 

soluţiilor potenţiale pentru situaţia problemă, în 

funcţie de interesele şi obiectivele persoanei 

consiliate, ţinând cont de caracteristicile acesteia 

şi ale situaţiei investigate şi asigurând numărul de 

alternative necesar conform cerinţelor uzuale din 

domeniul consilierii. 

2. Analizează cu răbdare şi seriozitate alternativele 

de rezolvare a situaţiei problemă având în vedere 

toate aspectele relevante pentru persoana 

consiliată, urmărind criteriile specifice de punere 

în practică şi stimulând alegerea soluţiei optime de 

către client. 

3. Verifică în mod responsabil adecvarea soluţiei 

finale prin utilizarea unor metode specifice, ţinând 

seama de implicaţiile potenţiale ale acesteia şi 

urmărind reacţiile clientului în contextele create. 

-noţiuni generale de consiliere; 

-tehnici şi instrumente pentru facilitarea 

identificării alternativelor de rezolvare a 

situaţiilor problemă şi pentru analizarea acestora; 

-tehnici de comunicare; 

-metode de verificare a compatibilităţii soluţiilor 

alese de persoanele consiliate cu planul de 

dezvoltare personală a acestora; 

-terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 Portofoliu 
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Competenţa profesională: Consilierea privind modalităţile de dezvoltare personală 

Cod:  
Nivel: 6CEC/4CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică direcţiile de dezvoltare cu răbdare, 

ţinând seama de  particularităţile individuale ale 

persoanei consiliate şi contextul situaţiei 

problemă, respectând obiectivele urmărite şi având 

în vedere disfuncţionalităţile relevate în urma 

explorării situaţiei problemă. 

2. Analizează cu atenţie prioritatea direcţiilor de 

dezvoltare în funcţie de nevoile personale ale 

clientului, respectând sistemul de valori şi 

convingeri al acestuia şi ţinând seama de detaliile 

situaţiei problemă.  

3. Acordă sprijin cu perseverenţă şi 

responsabilitate pentru dezvoltarea personală a 

clientului, prin intermediul unor tehnici adecvate, 

în funcţie de direcţiile de dezvoltare alese şi 

urmărind stimularea acţiunii nemijlocite a acestuia 

pentru corectarea deficienţelor personale pe care şi 

le-a identificat anterior. 

4. Evaluează cu obiectivitate şi discernământ, în 

mod continuu pe parcursul perioadei de consiliere, 

adecvarea soluţiei adoptate pentru dezvoltarea 

personală a clientului, având în vedere toate 

aspectele relevante pentru acesta şi aplicând 

diverse  tehnici specifice, în funcţie de etapele de 

lucru stabilite de comun acord.  

-noţiuni generale de consiliere; 

-tehnici pentru dezvoltare personală; 

-tehnici de comunicare; 

-tehnici de evaluare a compatibilităţii soluţiei 

adoptate cu planul de dezvoltare personală a 

clienţilor; 

-terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 Portofoliu 
 

 

 

 


