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Cuvânt introductiv
Pe parcursul celei de a treia a întalniri trans-naționale (Perugia - Italia, 18-19 iunie 2013), partenerii ECVET ai Turismul de Sănătate au împărtășit o abordare comună pentru
a organiza activitățile pachetului de lucru 4, cu scopul de a proiecta calificările profesionale europene din sectorul turismului de sănătate, pornind de la perimetrului
calificări profesionale , identificat în mod comun de către parteneri peste sistemele de VET (sistemul de educație și formare profesională) al țărilor participante în cursul
activitățiilor WP 2 (pachet de lucru 2) . Obiectivul pachetului de lucru 2 (WP2) a fost de a analiza și de a crea cercetări pregătitoare în domeniul calificărilor profesionale în
turismul de sănătate. În cadrul studiului în cele 5 țări participante (Ungaria, Italia, Belgia, Slovacia și România)au colectat profesiile din domeniul turismului de sănătate în
țările lor din sistemul VET(sistemul de educație și formare profesională). Rezultatul analizării și cercetarii pregătitoare a fost de a alege următoarele trei calificări
profesionale din turismul de sănătate: maseur, manager în turismul de sănătate și asistent fitness-wellness. După a doua întâlnire, parteneriatul si-a dat seama că profesia
de maseur trebuie să fie ștearsa, pentru că deja există un alt proiect ECVET cu aceasta descriere. Pe parcursul celei de a 3 a întâlnire partenerii au discutat despre această
situație și au decis să aleagă calificarea profesională de cosmetician în loc de maseur.
Parteneriatul a decis și a finalizat sa lucreze cu următoarele calificări profesionale:
 Cosmetician
 Asistent fitness-wellness
 Manager în turismul de sănătate
În particular, partenerii au împărtășit în primul rând un cadru general al calificărilor profesionale, care demonstrează:
a) Domeniu de competență Europeană comună, transversală pentru cele trei calificări în cauză;
b) Trei domenii de competență comune europene, fiecare specifice pentru fiecare calificare;
c) Câteva competențe specifice teritoriale (regionale / naționale) privind calificările.
Conform acestei exprimari a calificărilor profesionale în cauză, partenerii au actionat cu definiția comună de activități, sarcini, cunoștințe, deprinderi, competențe, criterii de
realizare și puncte de credit ECVET pentru fiecare domeniu principal de activitate, prin intermediul unui instrument comun elaborat în mod special pentru acest scop.
Folosind acest instrument comun, partenerii au proiectat, din iunie până în noiembrie 2013, domeniile specifice de competență europene pentru fiecare calificare
profesională și domeniile specifice de competență teritorială.
În paginile următoare sunt prezentate calificările profesionale, proiectate de către parteneri, articulat prin urmărirea celor trei domenii de competență principale.Conținutul
primului și celui de al doilea domeniu de competență sunt comune pentru toate țările participante. Conținutul celui de al treilea domeniu de competență estearticulat în
mai multe "acte adiționale" (addendum), una pentru fiecare țară participantă, comune pentru calificările profesionale.
Punctele de credit ECVET totale sunt de 120 pentru cosmetician, 60 pentru asistent fitness-wellness, și 120 pentru managerul turismului de sănătate.
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Secțiunea A – Competențe comune europene transversale cu principalele calificări profesionale
O arie de competențe europene transversale a celor trei calificări profesionale în cauză;

Aria de
activitate

Sănătate și
siguranță la
locul de muncă

Afaceri și
activitati
economice

Activități

Sarcini

Cunoștinte

Deprinderi

Competențe

Directivele
europene
profesionale
de securitate
și sănătate și
anexele sale,
precum și
cerințele
locale

Să păstreze și să
mențină un mediu
de lucru sigur și
sănătoas,
respectarea
standardelor
europene și locale
de sănătate și
securitate la locul
de muncă.

Cunoștințele
teoretice a
directivelor europene
și naționale specifice
ocupaționale de
securitate și sănătate
și a anexelor ca și o
parte a formării

Abilități practice
pentru a aplica
directivele si
anexele
ocupaționale de
securitate și
sănătate
Europene si
specifice țării

Abilitatea de a pastra si a
aplica la locul de munca
standardele de securitate si
protectie a muncii la nivel
European si specifice tarii

Afaceri și
activitati
economice
într-o
întreprindere
de afaceri

Să participe la
afacerile și
activitățile
economice ale
unei întreprinderi
de afaceri

Cunostinte de Afaceri
Europene
Competente si licenta
EBCL
Obiective de afaceri
si raport de gestiune
Contabilitate
Costuri si preturi
Legi in afaceri

Antreprenoriat
Abilități
inițiative
Gândirea
numerică
Abilități
analitice

Intelegerea celor mai
importante obiective a
companiei
Abilitatea de a citi si a intelege
situatiile financiare anuale(
bilant, conturile de profit si
pierdere), in principiu si sa
concluzioneze
Sa inteleaga si sa fie capabil

Criterii de realizare

Abilitatea de a identifica, a
preveni, a diminua si a
elimina riscurile specifice
securitatii si protectiei
muncii
Abilitatea de a rezolva
problemele la nivelul
corespunzător, în cazul
incidentelor și riscurilor de
securitate

Puncte
de
credit
ECVET

2

Oportunitatea de a folosi
competentele EBCL in
practica
2
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de a explica obiectivele si
structura de baza a conturilor
de cheltuieli si pierderi si
motivele pentru care este
necesara constientizarea
acestoa si gandirea
antreprenoriala
Sa inteleaga si sa fie capabil sa
explice caracteristicile,
avantajele si dezavantajele
esentiale
Forme juridice in organizatii
de afaceri

(dreptul afacerilor)
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Sectiunea B – Competențe comune europene (activtăți, sarcini, cunoștințe, deprinderi, competențe, criterii de realizare și puncte de credit ECVET) specifice
pentru fiecare dintre principalele calificări profesionale (inclusiv învățarea informală / și non-formală)
Trei arii de competente comune Europene, specifice pentru fiecare calificare profesionala;
Cosmetician
Aria de
activitate

1. Retuşuri
cosmetice

Activități

1.1
Vopsirea
genelor și a
sprâncenelo
r

Sarcini

Cunoștinte

Deprinderi

1.1.1
Pregătirea în
vederea vopsirii
genelor şi
sprâncenelor:
produse,
materiale ,
instrumente;
pregătirea
clientului.

- să știe să pregătească, sa
selecteze și utilizeze
instrumente,
echipamente, produse şi
materiale specifice
- să cunoască capitole
relevante ale anatomiei și
fiziologiei umane.
-să creeze o ambianţă
plăcută pentru confortul
clientului.

• pregătire teoretică și
practică

1.1.2
Identificarea
particularităţi-or
clientului

Să –şi însuşească
cunoştinţe despre:
-forma feţei
-forma ochilor
-caracteristicile

• pregătire teoretică și
practică

Competențe

• să fie capabil de a utiliza
echipamentele şi produsele
pentru modelarea genelor și a
sprâncenelor
• să cunoască metoda, tehnica
de aplicare
• să aplice cunoștințele
teoretice

• să adapteze forma
sprâncenelor, pentru a se
potrivi diferitelor tipuri de față,
formei ochilor şi celorlalte
caracteristici

Criterii de realizare

• adaptarea cunoștințelor
teoretice și practice în cadrul
procedurii
Pregătirea clientului este
realizată prin aplicarea unor
metode specifice,utilizarea
unor echipamente şi
materiale adecvate,
prin crearea unei ambianţe
plăcute, relaxante şi
asigurarea confortului
acestuia.
•caracteristicile sprâncenelor
sunt hotărâte împreună cu
clientul.

Puncte
de
credit
ECVET

2

3
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștinte

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET

sprâncenelor:
*forma
*textura

1.1.3
Vopsirea
genelor şi a
sprâncenelor

1.1.4
Pensarea
sprâncenelor

1.2
Decolorarea
părului
facial,

1.2.1 Pregătire

Să cunoască noţiuni
despre:
-testul alergologic
- materialele utilizate
-procedura de vopsire
- tehnica de aplicare

• teoretice și
practice de
vopsire

Să aplice procedurile
specifice în corelaţie cu
particularităţile clientului

• teoretice și
practice abilități de
aplicare

• să știe cum să
pregătească, selecteze și
sa folosească instrumente,
echipamente și produse

• teoretice și
practice pregătitoare

• să efectueze testul alergologic
pentru a stabili produsele
folosite
• să aplice tehnica de vopsire
• să înțeleagă cum să adapteze
diferite nuanţe pentru a se
potrivi tipurilor de ten şi culorii
ochilor
• să modifice forma
sprâncenelor
• să îndepărteze surplusul de
păr prin pensare îndepărtare cu
ceară,
•să estompeze eventuale
defecte prin acoperire cu fard
sau redesenare .
• a adapta utilizarea
echipamentului pentru
decolorarea părului facial,
îndepărtare și epilare

Caracteristicile sprâncenelor
sunt verificate
împreună cu clientul
3

Caracteristicile sprâncenelor
sunt verificate
împreună cu clientul
3

• să înțeleagă cum să se
pregătească tratamentul și
importanța adaptării
cunoștințelor teoretice și

2
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

îndepărtare,
epilare

1.2.2
Decolorarea

1.2.3 Depilare

1.3 Îngrijirea
pielii potrivit
tipului său

1.3.1 Evaluarea
pielii

Cunoștinte

pentru decolorarea părului
facial, îndepărtare și
epilare
• să cunoască capitolele
relevante ale anatomiei și
fiziologiei umane,
dermatologie si stiințe
medicale
• Metoda de diluare a
peroxidului

Deprinderi

• diluare teoretică și
practică

• metoda decolorării
• tehnica de aplicare

• decolorare teoretica și
practica

• să cunoască criteriile și
metodele de evaluare a
pielii
• să știe cum să
pregătească, sa selecteze
și sa foloseasca
instrumentele,
echipamentele pentru a

• pregătire teoretică și
practică

Competențe

Criterii de realizare

• metoda, tehnica de de
aplicare
• să evalueze utilizarea
produselor
• a adapteze cunoștințele în
practică

practice în cadrul procedurii

• a înțelege modul diluării a
peroxidului
• a înțelege pericolele asociate
cu diluarea peroxidului
• adaptarea metodei de
decolorare
• să utilizeze tehnici de
decolorare
• a adapta utilizarea
echipamentelor și criteriile
pentru evaluare
• adaptarea metodei
• a adapta cunoștințele în
practică

• a fi capabil să dilueze
peroxidul

• să fie capabil să efectueze
procedura

• a putea descrie metodele și
echipamentele de evaluare
pielii
• a putea descrie criterii de
evaluare

Puncte
de
credit
ECVET

5

4

2
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștinte

evalua pielea
• să cunoască capitolele
relevante ale anatomiei și
fiziologiei umane,
dermatologie si stiințe
medicale
1.3.2 Aburire
• să cunoască diferite
tipuri de piele - uscat, gras,
combinate, matur,
sensibil, deshidratat,
pielea cu acnee
• să știe eventuale
probleme
1.3.3 Curățare / • să cunoască importanța
curățare
tonusului, turgescenței și
suprafață
sa explice modul în care se
adapteaza cunoștințele în
practică
1.3.4 Curățare în • să știe cum să
profunzime /
pregătească, sa selecteze
curățare
și să utilizeze uneltele,
echipamentele și
produsele pentru
procedura de aburire

Deprinderi

• Evaluarea
pielii - teoretică
și practică

Competențe

• a identifica tipurile de piele
• a diagnostica starea sa

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET

• a putea evalua pielea și a
diagnostica starea
2

•teoretice

• pregatire
teoretica și
practica manipularea
echipamentelor,
evaluare

• a adapta cunoștințele în
practică

• să adapteze utilizarea
echipamentelor pentru
tratamentele cu abur
• metodă, tehnica aplicării
• să evalueze utilizarea
produselor

• să explice termenii
tonusului, turgescenței și de
ce este important în
procedură
• a putea să efectueze
procedura de aburire
• să înțeleagă importanța
aburirii

2

3
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

1.3.5
Înregistrare

2. Îngrijire
corporală

2.1 Masaj

2.1.1 Masaj
facial și a
decolteului

Cunoștinte

• să cunoască importanța
evaluării
• metoda evaluării
• să cunoască capitolele
relevante ale anatomiei și
fiziologiei umane,
dermatologie si stiințe
medicale
• metoda curățării /
curățare
• tehnica curățării /
curățare
• să cunoască capitolele
relevante ale anatomiei și
fiziologiei umane,
dermatologie si stiințe
medicale
• să cunoască capitolele
relevante ale anatomiei și
fiziologiei umane,
dermatologie si stiințe
medicale
•sa cunoasca tipurile de
masaj in functie de tipul de

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET

• să adapteze cunoștințele în
practică

• Curățareateoretică și
practică,
evaluarea stării
pielii

• să utilizeze metodele și
tehnicile de curățare
•să adapteze cunoștințele în
practică

•teoretice

• să adapteze cunoștințele în
practică
• să evalueze beneficiile
tratamentului
• să înțeleagă cum să selecteze
anumite tipuri de masaj în
funcție de efectul său și tipul de

• a putea să efectueze
procedura curățării
• să înțeleagă importanța
curățării
3

• să înțeleagă efectele
tratamentului și importanța
adaptării a cunoștințelor
teoretice și practice în
procedura

3
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștinte

Deprinderi

piele si efectele sale
• să știe cum să
pregătească, sa selecteze
și să utilizeze
instrumentele,
echipamentele și
produsele pentru
tratamentul de masaj
• să cunoască efectele
fiziologice și substanțele
active ale uleiurilor si
produselor de masaj
• metoda masajului
•tehnica masjului

2.2
Reducerea
grăsimiilor,
întărirea
mușchilor și
tratamente
ale țesutului

2.2.1 Reducerea
grăsimii,
întărirea
mușchilor și
tratamente ale
țesutului
subcutanat

•să știe cum să selecteze,
sa pregătească și să
utilizeze echipamentele,
produse și unelte pentru
tratament de masaj
• să cunoască efectele
fiziologice , substanțele

Competențe

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET

piele / nevoi
•teoretice

• practica masaje,
utilizarea
echipamentelor
• teoretice și
practice masaje ,
utilizarea
echipamentelor

• să știe cum să pregătească, sa
selecteze și să utilizeze
instrumentele, echipamentele și
produsele pentru tratamentul
de masaj
• să cunoască efectele
fiziologice și substanțele active
ale măștilor și ale
impachetarilor

• a putea utiliza
echipamentele și produsele
corespunzător

• să aplice tehnici și metode
corespunzatoare masajelor

• a putea să efectueze
tratamentul

•să aplice tehnici și metode de
tratare în mod corespunzător
• să adapteze cunoștințele în
practică
• să evalueze beneficiile
tratamentului
• să știe cum să selecteze, sa

• a putea să efectueze
tratamentul
• să înțeleagă efectele
tratamentului și importanța
adaptării cunoștințelor
teoretice și practice în
procedura

2

3

6
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Acronim: ECVET - Health-Tourism (ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE)

Aria de
activitate

Activități

Sarcini

subcutanat

2.3 Depilare

2.3.1 Pregătirea

Cunoștinte

active ale uleiurilor si
produselor de masaj
• să cunoască capitolele
relevante ale anatomiei
umane și fiziologiei,
dermatologie si stiinte
medicale
• metode de reducere a
grasimi, întărirea
mușchilor și tratamente de
țesut
• tehnici de reducere a
grăsimii , întărirea
mușchilor subcutanati și
tratamente a țesutului
subcutanat
• să știe cum să selecteze,
sa pregăteasca și sa
foloseasca unelte,
echipamentele și produse
pentru depilare
• să cunoască capitole
relevante ale anatomiei
umane și fiziologiei,

Deprinderi

•pregatire
practica si
teoretica

Competențe

Criterii de realizare

pregătească echipamentele,
produsele pentru tratamentul
de masaj
• să cunoască efectele
fiziologice și substanțele active
ale uleiurile si a produselor de
masaj

• a putea să folosească
echipamentul și produsele în
mod corespunzător

•sa adapteze folosirea
echipametului pentru depilare
• sa aplice metode si tehnici
•sa evalueze folosirea
produselor
•sa adapteze cunostintele in
practica

•să înțeleagă efectele
tratamentului și importanța
adaptării a cunoștințelor
teoretice și practice în
procedura

Puncte
de
credit
ECVET

2

Proiect numărul 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Acronim: ECVET - Health-Tourism (ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE)

Aria de
activitate

Activități

Sarcini

2.3.2 Depilare

2.3.3 Ingrijirea
de dupa
tratament

3. Îngrijirea
mainilor

3.1. Masajul
mainilor

3.1.1 Masaj

Cunoștinte

dermatologie si stiinte
medicale
• metodă de depilare
• tehnică de aplicare
• tipuri de depilare / ceară

Deprinderi

•practica depilare

• metoda și tehnica de
îngrijire de dupa tratament
• să știe cum să selecteze,
pregătească și sa
foloseasca uneltele,
echipamentele și produse
pentru ingrijireade dupa
tratament

•teoreticepractice

• să cunoască capitole
relevante ale anatomiei
umane și fiziologiei,
dermatologie si stiinte
medicale
• să știe cum să
pregătească, sa selecteze
și folosească

•teoretice

Competențe

• sa poata utiliza tehnici
depilare
• adaptarea metodei de
depilare
• să înțeleagă de ce este
imporanta ingrijirea dupa
tratament
• să adapteze utilizarea
echipamentelor de ingrijire
dupa tratament
• metodă, tehnică de aplicare
• evaluarea utilizării produselor
• să adaptează cunoștințele în
practică
• să știe cum să selecteze, sa
pregătească și sa folosească
instrumentele, echipamentele și
produsele pentru tratamentul
de masaj
• să cunoască efectele
fiziologice și substanțele active
ale uleiurilor si produselor de

Criterii de realizare

• să poată efectua
procedurile

• să poată efectua procedura
de ingrijire dupa tratament
• să înțeleagă cum să
pregătească tratamentul și
importanța adaptării
cunoștințelor teoretice și
practice în cadrul procedurii

• să poată folosi
echipamentele și produsele în
mod corespunzător
• să înțeleagă efectele
tratamentului și importanța
adaptării cunoștințelor
teoretice și practice în cadrul
procedurii

Puncte
de
credit
ECVET

3

3

4
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Acronim: ECVET - Health-Tourism (ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE)

Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștinte

instrumentele,
echipamentele și
produsele pentru
tratamentul de masaj
• să cunoască efectele
fiziologice și substanțele
active ale uleiurilor si
produselor de masaj
• Metoda masajului
• Tehnica masajului

4.
Machiajul
(Make –
up)

4.1.
Pregătirea în
vederea
efectuării
machiajului
produse,
materiale ,
instrumente
-pregătirea
clientului.

4.1.1
Examinarea
clientei
Alcătuirea fişei
de machiaj

• să cunoască tipuri
morfologice ale feţei,
morfologia feţei pe
regiuni,tipurile de ten
•să ştie alcătui fişa de
machiaj
• să știe să selecteze și să
folosească instrumentele,
echipamentele și produse
pentru machiaj

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET

masaj
• să adapteze cunoștințele în
practică
• să evalueze beneficiile
tratamentului

• practica deprinderile
masajului (de
mișcare)

• să aplice tehnici și metode
pentru un masaj corespunzător

•teoretice și
practice

• să selecteze echipamente,
produse și materiale în funcţie
de machiaj
• să identifice particularităţile
clientului

• să poată sa efectueze
tratamentul
3

Pregătirea materialelor se
face în funcţie de nevoile
individuale ale clienţilor şi
resursele disponibile
respectându-se normele
igienico-sanitare.
Pregătirea clientului este
realizată prin asigurarea
confortului acestuia şi crearea
unei ambianţe plăcute,
relaxante.

2
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Aria de
activitate

Activități

4.2.
Conceperea
machiajului

Sarcini

4.2.1
Machiaj de zi

Cunoștinte

Deprinderi

• să cunoască principalele
caracteristici ale
machiajului de zi
•să posede noţiuni despre
culoare, tendinţele modei
•să îşi însuşească tehnicile
de machiaj
• să cunoască principalele
caracteristici ale
machiajului de ocazie

•teoretice

4.2.3 Machiajul
corrector

• să cunoască principalele
caracteristici ale
machiajului corector
•tipuri de faţă

•teoretice

4.2.4
Machiajul
special

•să cunoască produsele,
instrumente și tehnicile de
cosmetică decorativă
•să cunoască noţiuni de
culoare şi armonie

• teoretice

4.2.2
Machiajul de
ocazie

•teoretice

Competențe

Criterii de realizare

• să adapteze cunoștințele
despre principalele caracteristici
de machiaj, care se potrivesc
nevoilor, scopurilor și stilului
clientului

Planul de machiaj este
întocmit în concordanţă
cu contextul specific şi
de comun acord cu clienta.

• să adapteze cunoștințele
despre principalele caracteristici
de machiaj, care se potrivesc
nevoilor, scopurilor și stilului
clientului
• să adapteze cunoștințele
despre principalele caracteristici
care se potrivesc nevoilor,
scopurilor și stilului de machiaj
al clientului
• să adapteze utilizarea
echipamentelor și a
materialelor
• să evalueze utilizarea
produselor în funcţie de cerinţa
contextului.

Planul de machiaj este
întocmit în concordanţă
cu contextul specific şi
de comun acord cu clienta.

Puncte
de
credit
ECVET

5

Planul de machiaj este
întocmit în funcţie de nevoile
de camuflare a defectelor şi
în concordanţă
cu exigenţele clientului .
Planul de machiaj este
întocmit în funcţie de
contextul în care va fi purtat
şi scopul urmărit.

5
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Acronim: ECVET - Health-Tourism (ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE)

Aria de
activitate

Activități

4.3
Executarea
machiajului

Sarcini

4.3.1
Selectarea
produselor

4.3.2
Aplicarea
machiajului

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

• să cunoască principalele
caracteristici ale
produselor şi modalităţile
de aplicare

•teoretice şi
practice

• să adapteze cunoștințele
despre produse şi materiale
nevoilor, scopurilor și stilului
clientului, ocaziei,

Produsele şi instrumentele
sunt selecţionate în funcţie de
caracteristicile acestora
şi de scopul machiajului

• să cunoască tehnicile de
lucru pentru diferitele
tipuri de machiaj

• teoretice și
practice pictură /
colorare
creativă
•teoretice

• să analizeze contextul
• să utilizeze o gamă largă de
produse pentru aplicare
• să aplice tehnici specifice de
machiaj

Machiajul este realizat prin
aplicarea corectă a
produselor selectate

4.2.2
Machiajul de
ocazie

• să cunoască principalele
caracteristici ale
machiajului de zi
•să posede noţiuni despre
culoare, tendinţele modei
•să îşi însuşească tehnicile
de machiaj
• să cunoască principalele
caracteristici ale
machiajului de ocazie

4.2.3 Machiajul
corrector

• să cunoască principalele
caracteristici ale

4.2.1
Machiaj de zi

4.2.
Conceperea
machiajului

Cunoștinte

•teoretice

•teoretice

• să adapteze cunoștințele
despre principalele caracteristici
de machiaj, care se potrivesc
nevoilor, scopurilor și stilului
clientului

Planul de machiaj este
întocmit în concordanţă
cu contextul specific şi
de comun acord cu clienta.

• să adapteze cunoștințele
despre principalele caracteristici
de machiaj, care se potrivesc
nevoilor, scopurilor și stilului
clientului

Planul de machiaj este
întocmit în concordanţă
cu contextul specific şi
de comun acord cu clienta.

• să adapteze cunoștințele
Planul de machiaj este
despre principalele caracteristici întocmit în funcţie de nevoile
de camuflare a defectelor şi

Puncte
de
credit
ECVET

6

3

5
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Acronim: ECVET - Health-Tourism (ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE)

Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștinte

Deprinderi

machiajului corector
•tipuri de faţă

5.
Monitoriza
rea
proceduril
or de
control de
siguranță
în
operațiunil
e de lucru
în
conformita
te cu
instrucțiuni
le de igienă

5.1
Directivele
europene
profesionale
de
securitate și
sănătate si
anexele sale,
precum și
cerințele
locale
5.2
Curățarea și
menținere

4.2.4
Machiajul
special

•să cunoască produsele,
instrumente și tehnicile de
cosmetică decorativă
•să cunoască noţiuni de
culoare şi armonie

• teoretice

5.1.1 Să
păstreze și să
mențină un
mediu de lucru
sigur și sănătos
întrunind
standardele
europene și
locale de
sănătate și
siguranță la
locul de muncă.
5.2.1. Curățare /
menținerea

Cunostinte teoretice de
directive Europene si
specifice tarii, de
securitate si protectie la
locul de munca, anexate in
instructajul postului de
munca

Abilitati practice
de a aplica
directivele si
anexele
europene si cele
specifice tarii in
securitatea si
protectia muncii

• cunoștințe teoretice și
practice ale instrucțiunilor
de securitate și sănătate

• teoretice și
practice curățare,

Competențe

Criterii de realizare

care se potrivesc nevoilor,
scopurilor și stilului de machiaj
al clientului
• să adapteze utilizarea
echipamentelor și a
materialelor
• să evalueze utilizarea
produselor în funcţie de cerinţa
contextului.
Abilitatea de a pastra si a aplica
la locul de munca standardele
de securitate si protectie a
muncii la nivel European si
specifice tarii

în concordanţă
cu exigenţele clientului .

• abilitatea de a verifica
dacainstrucțiunile de sănătate și
securitate sunt respectate

• capacitatea de a verifica
faptul că instrucțiunile de
sănătate și securitate sunt

Puncte
de
credit
ECVET

Planul de machiaj este
întocmit în funcţie de
contextul în care va fi purtat
şi scopul urmărit.
Abilitatea de a identifica, a
inceta si a elimina riscurile
specifice securitatii si
protectiei muncii
Abilitatea de a verifica daca
reglementarile tehnice sunt
respectate

Puncte
de
credit
ECVET
apar în
secțiun
ea A

3
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Aria de
activitate

Activități

și de
siguranță

suprafețelor
de lucru
curate

6.
Consiliere

6.1
Consiliere
cosmetica

Sarcini

oferind sfaturi
privind îngrijirea
feței
oferind sfaturi
privind îngrijirea
corpului
oferind sfaturi
privind îngrijirea
mâinilor
oferind sfaturi
privind stilul de
machiaj

Cunoștinte

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

• să cunoască capitolele
relevante ale anatomiei
umane si fiziologiei,
dermatologie si stiinte
medicale
• să știe cum să mențină
metode de lucru sigure si
curate în timpul furnizării
serviciilor pentru a
îndeplini cerințele legale
de igienă
• să cunoască capitolele
relevante ale anatomiei
umane , fiziologiei,
dermatologie si stiinte
medicale
• cunoașterea produselor,
echipamentelor și
instrumentelor
• să cunoască nevoile
pacientului

menținerea
suprafețelor și
aechipamentelo
r de lucru curate

• să se adapteze practicile de
igienă și de siguranță acceptate
în zona servicilor

realizate

• consiliere
teoretică și
practică

• să adaptază cunoștințele în
practică, datorită nevoilor
clientului
• să explice factorii de stil de
viață și modificările care pot fi
necesare pentru a îmbunătăți
eficacitatea anumitor
tratamente
• a explica rutina
tratatamentului
• să oferă o listă cu posibile
produse care se potrivesc

• să poată să ofere sfaturi și
informații care se potrivesc
nevoilor clientului

Puncte
de
credit
ECVET

3
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Aria de
activitate

7.
Administra
re /
Registrare

Activități

7.1
Registrare

Sarcini

oferind sfaturi
privind igiena si
siguranța
personală
Înregistrarea
fișierele
clienților

• să cunoască principiile
de înregistrare a fișierele
clienților

Înregistrarea
echipamentelor
și a
instrumentelor

• să cunoască
echipamentele și
produsele utilizate în zona
de lucru

Înregistrarea
documentației
economice

• să cunoască nevoile de
aprovizionare

Înregistrarea
materiilor prime
(mărfuri) și
produse

8.
Afaceri si

8.1 Afaceri si
activitati

Cunoștinte

8.1.1 Să
participe în

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET

nevoilor clientului
• să folosescă tehnici efective
de consultare
• teoretice și
practice
înregistrarea și
manipularea
documentației

• să facă administrarea corect

• să poată crea un registru de
funcționare a fișierelor
clientului, echipamentelor,
instrumentelor, materialelor,
a produselor și a
documentației economice

1

1

1

• să cunoască cum să
completeze formulare de
cercetare și facturi
1

• să cunoască cum se
gestioneaza documentele
economice
Cunostinte de Afaceri

Antreprenoriat

Intelegerea celor mai
importante obiective a

Capabil sa foloseasca
competentele EBCL in

Puncte
de
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

activitati
economice

economice
într-o
întreprinder
e de afaceri

afaceri și
activități
economice ale
unei
întreprinderi de
afaceri

Cunoștinte

Europene
Competente si licenta
EBCL
Obiective de afaceri si
raport de gestiune
Contabilitate

Deprinderi

Abilități ale
inițiativei
Gândirea
numerică
Abilități
analitice

Competențe

companiei
Abilitatea de a citi si a intelege
situatiile financiare anuale(
bilant, conturile de profit si
pierdere), in principiu si sa
concluzioneze

Criterii de realizare

practica

Puncte
de
credit
ECVET
credit
ECVET
apar în
secțiun
ea A

Sa inteleaga si sa fie capabil de
a explica obiectivele si structura
de baza a conturilor de
cheltuieli si pierderi si motivele
pentru care este necesara
constientizarea acestoa si
gandirea antreprenoriala

Costuri si preturi
Legi in afaceri (dreptul
afacerilor)

Sa inteleaga si sa fie capabil sa
explice caracteristicile,
avantajele si dezavantajele
esentialeForme juridice in
organizatii de afaceri
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Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

20

TEZAURUL CALIFICĂRILOR PROFESIONALE EUROPENE ÎN SECTORUL TURISMULUI DE SĂNĂTATE(R10)
WP 4 -PROIECTAREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE ÎN TURISMUL DE SĂNĂTATE
Proiect numărul 2012-1-HU1-LEO05-05823

Acronim: ECVET - Health-Tourism (ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE)

Asistent fitness-wellness
Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștințe

Deprinderi

Competențe

1. Servicii
clienți

1.1 Oferă
informațiiServicii
clienți

1.1.1 Întâmpină
vechii și noii
clienți

Cunoștințe solide de
comunicare și
interacțiune
interpersonală

Teoretice și
practicecomunicare
interpersonală

-Inițierea dialogului cu noii
clienți în vederea atingerii
nivelului optim de satisfacție al
beneficiarilor
-Inițierea dialogului cu vechii
clienți în vederea atingerii
nivelului optim de satisfacție al
beneficiarilor
-Folosirea unor metode
politicoase de abordare a noilor
și vechilor clienți.
-Informează în mod exact și
profesionist noii clienți în
legătură cu echipamentele și
serviciile disponibile
-Oferă asistență imediată noilor
clienți pentru utilizarea în
condiții de siguranță a acestor
echipamente și accesorii
-Informează și descrie exact
serviciile și produsele oferite

1.1.2
Oferă informații
despre servicii și
facilități

Cunoștințe de bază și
cunoștințe aprofundate a
serviciilor și produselor
oferite

Teoretice și
practice- servicii
fitness și
wellness, produse
oferite

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET

- Înțelege dinamica
comunicării interpersonale.
-Înțelege nevoile clienților și
corespunde acestor cerințe
într-un mod excelent

2

- Cunoaște funcționarea
echipamentelor fitness
- Cunoaște funcționalitatea
acestor echipamente,
metodele de utilizare și
factorii de risc
- Cunoaște serviciile
generale de wellness, scopul
acestora, procesele și
finalitatea tratamentelor
aplicate

2
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

1.1. Informează
noii clienți cu
privire la
normele de
sănătate și
securitate

Cunoștințe

-Cunoștințe solide despre
serviciile de sănătate
oferite înaintea aplicării
sondajului de evaluare
preliminară.
-Cunoștințe solide despre
normele de securitate a
utlizării aparatelor,
echipamentelor,
echipamentelor auxiliare
și procesului de evacuare.

Deprinderi

Teoretice și
practice- evaluare
preliminară,
indicații și
contraindicații
medicale.
Teoretice și
practiceutilizarea și
funcțiile
aparatelor fitness
și wellness,
factori de risc.
Teoretice și
practice –

Competențe

Criterii de realizare

-cunoaște metodologia, scopul și
utilizarea procesului de evaluare
preliminară
-capabil să ia decizii în cazul unor
stări de sănătate nepotrivite
utilizării anumitor echipamente,
capabil să îndrume clientul spre
alte activități
-capabil să explice modul de
utilizare a aparatelor fitness și a
factorilor de risc.
-îndrumă clienții spre celelalte
departamente
-are experiență în domeniul
serviciilor wellness și fitness

- Cunoaște scopul
produselor wellness și
fitness, metodele de
utilizare, operațiile.
- Este capabil să ofere
informații privind
problemele legate de
facilități și informații
actualizate
-capabil să efectueze singur
procesul deevaluare
preliminară prin aplicarea
sondajului.
-capabil să introducă date în
sistemul computerizat în
vederea evaluărilor
ulterioare
-capabil să comunice și
informații nefavorabile
clienților
-capabil să îndrume clienții
spre alte tipuri de evaluare
sau la un specialist din
domeniu

Puncte
de
credit
ECVET

2
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștințe

1.1.4
Răspunde la
întrebările
clienților
personal, online sau la
telefon

- oferirea unor cunoștințe
solide în domeniul
serviciilor clienți, prin
telefon, e-mail sau
personal.

1.1.5
Comunică cu
colegii și cu
subcontractorii

-cunoștințe solide de
comunicare și
interacțiune
interpersonală

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

procesul de
evacuare și
acordarea
primului ajutor.
teoretice și
practicecomunicare
interpersonală
teoretice și
practicecorespondență
teoretice și
practicemanagementul
comunicării
telefonice

-are experiență în procesul de
evacuare

-capabil să efectueze
procesul de evacuare în caz
de nevoie

-utilizarea sistemului telefonic
- comunicare excelentă prin
telefon
- competențe excelente de
scriere în domeniul vizat.

- capabil să utilizeze
sistemul telefonic foarte
bine și în mod oportun
- capabil să efectueze
convorbiri telefonice în așa
fel încât să atragă clienții
spre serviciile oferite
-capabil să redacteze emailuri sau scrisori la un
nivel avansat.

Teoretice și
practicecomunicare
interpersonală

-experiență în domeniul
serviciilor și produselor wellness
și fitness oferite
-utilizarea structurilor
organizaționale, a nivelurilor de
decizie și a căilor de comunicație
-aplicarea operațională a

-capabil să ofere servicii
adecvate clienților într-un
mod profesionist, atingând
nivelul optim de satisfacție
al acestora.
-capabil să comunice cu
colegii și cu subcontractorii

Puncte
de
credit
ECVET

2

2
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

1.1.6 Rezolvă
probleme

2. Sevicii
fitness și

2.1
Promovarea

2.1.1 Evaluare
fizică

Cunoștințe

Deprinderi

-cunoștințe solide de
comunicare și
interacțiune
interpersonală
-cunoștințe solide a
metodelor de rezolvare a
situațiilor problematice.

teoretice și
practicecomunicare
interpersonală
teoretice și
practice- tehnici
de rezolvare a
problemelor

-cunoașterea capitolelor
relevante din domeniul

Teoretice:
anatomie și

Competențe

Criterii de realizare

acordurilor între facilități si
subcontractori

astfel încât să atingă nivelul
optim de satisfacție al
acestora
-capabil să propună
rezolvarea unei situații
problematice, dacă e cazul
-acționează conform fișei
postului întocmit de
departamentul HR.

-experiență concretă a
metodelor de rezolvare a
problemelor și capacitatea
alegerii celei mai adecvate
metode pentru atingerea
scopului dorit
-utilizarea structurilor
organizaționale, a nivelurilor de
decizie, a căilor de comunicație
pentru rezolvarea unor
probleme întâmpinate prin
identificarea și înlăturarea cauzei
problemei respective
-aplică metode și tehnici de
evaluare adecvate clienților și

-capabil să ofere servicii
adecvate clienților într-un
mod profesionist, atingând
nivelul optim de satisfacție
al acestora
- capabil să comunice întrun mod profesionist în cazul
apariției unor probleme
-capabil să găsească soluții
pe termen lung pentru
problemele survenite.
-capabil să efectueze
evaluarea fizică într-o

Puncte
de
credit
ECVET

2

2
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Aria de
activitate

Activități

wellness

serviciilor
fitness,
wellness, și
wellness
medical

Sarcini

2.1.2 Evaluare
psihică

2.1.3
Promovarea
serviciilor
fitness

Cunoștințe

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

anatomiei și fiziologiei
umane, epidemiologiei,
nutriției și științelor
medicale.

fiziologie umană,
epidemiologie și
sistemul de
îngrijire a
sănătății.

oaspeților
-transpune cunoștințele de ordin
teoretic în aplicații practice
-evaluează starea de sănătate a
clientului și asigură condiții de
securitate acestora.

manieră corectă, conform
procedurilornecesare.
- înțelege importanța
procesului de evaluare și
importanța aplicației
cunoștințelor teoretice și
practice în implementarea
procedurii.

- cunoașterea capitolelor
relevante din domeniul
psihologiei motivaționale
și a meditației

Teoretice și
practice:
psihologie
motivațională,
tehnici esențiale
de meditație.

-aplică tehnici și metode pentru
o evaluare motivațională în
vederea asigurării unei
experiențe desăvârșite din
partea clientului
-transpune cunoștințele de ordin
teoretic în aplicații practice
-evaluează beneficiile serviciilor
oferite

- teoretice și
practice- tipuri de
antrenamente
fitness, indicații și

- folosește tehnici de marketing
pentru a convinge clienții să
participe la antrenamentele
fitness

- capabil să efectueze
evaluarea motivațională
într-o manieră corectă,
conform procedurilor
necesare.
- înțelege importanța
procesului de evaluare și
importanța utilizării
cunoștințelor teoretice și
practice în implementarea
procedurii.
-capabil să efectueze
promovarea serviciilor
fitness într-o manieră
corectă, conform

-cunoștințe solide în
domeniul:
antrenamentelor fitness,
antrenamentelor de

Puncte
de
credit
ECVET

2

2
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

2.1.4
Promovarea
serviciilor
wellness

Cunoștințe

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

gimnastică aerobică,
orelor de meditație,
antrenamentelor
personale și a aparatelor
fitness.
-cunoștințe despre cele
mai recente trenduri din
domeniul fitnessului
- cunoașterea metodelor
de atingere a
performanțelor
- cunoașterea modului
ideal de prestare a
serviciilor fitness, prin
recomandarea și
descrierea adecvată a
serviciilor.
-cunoștințe solide din
domeniul serviciilor
wellness, cum ar fi:
masaj, consiliere
dietetică, servicii de
înfrumusețare, meditație
și ultimele trenduri

contraindicații
- teoretice și
practice, aparate
fitness,
antrenament
personal,
antrenament de
performanță
- teoretice:
descrierea celor
mai recente
trenduri din
domeniul
fitnessului.

-transpune cunoștințele
teoretice în aplicații practice
-evaluează beneficiile
antrenamentelor fitness și a
serviciilor oferite pe termen lung

procedurilor necesare.
-înțelege importanța
transpunerii cunoștințelor
teoretice și practice în
implementarea procedurii.

-teoretice și
practice- tipuri de
servicii wellness,
indicații și
contrainidicații,
- teoretice și
practice: servicii

-folosește tehnici de marketing
pentru a-i convinge pe clienți să
apeleze la servicii wellness
- transpune cunoștințele din
domeniul wellnessului în aplicații
practice
-evaluează beneficiile serviciilor

-capabil să efectueze
promovarea serviciilor și
produselor wellness într-o
manieră corectă, conform
procedurilor necesare.
- înțelege importanța
transpunerii cunoștințelor

Puncte
de
credit
ECVET

2
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

2.1.5
Promovarea
serviciilor de
wellness
medical

Cunoștințe

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

wellness.
-cunoașterea modului
ideal de promovare și
recomandare a serviciilor
wellness, prin descrierea
adecvată a acestor
servicii.

wellness și
tratamente.
- teoretice,
descrierea celor
mai recente
trenduri wellness.
- practice,
metode de
convingere a
clienților de a
apela la servicii
wellness.

și produselor wellness pe
termen lung.

teoretice și practice în
implementarea procedurii.

- cunoștințe solide din
domeniul serviciilor
medicale disponibile, cum
ar fi ( specialist în
problemele coloanei
vertebrale, medic
nutriționist, psiholog,
specialist în chirurgie
plastică, chirurgie
dentară, etc.)
- cunoștințe despre

-Teoretice și
practice- tipuri de
servicii medicale,
indicații și
contraindicații.
-Teoretice și
practice, servicii
medicale și
tratamente.
-Practice: metode
de convingere a

-folosește tehnici de marketing
pentru a-i convinge pe clienți să
apeleze la serviciile de wellness
medical.
-transpune cunoștințele din
domeniul wellnessului medical
în aplicații practice.
-evaluează beneficiile serviciilor
și produselor de wellness
medical pe termen lung

- capabil să efectueze
promovarea serviciilor și
produselor wellness medical
într-o manieră corectă,
conform procedurilor
necesare.
-înțelege importanța
transpunerii cunoștințelor
teoretice și practice în
implementarea procedurii.

Puncte
de
credit
ECVET

2
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Aria de
activitate

Activități

2.Activități
comerciale și
operațiuni
legate de
barul fitness

Sarcini

2.2.1 Servirea
băuturilor și a
produselor
alimentare

Cunoștințe

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

modalitățile de
promovare și
recomandare a serviciilor
pentru clienți, descrierea
serviciilor medicale
oferite.

clienților să
apeleze la
serviciile oferite.
-Teoretice:
descrierea celor
mai recente
trenduri din
domeniul
wellnessului
medical
-Practice: metode
de convingere a
clienților să
apeleze la
serviciile oferite.
Teoretice:
produse pentru
sănătate,
suplimente
alimentare,
cerințe HACCP
Teoretice și
practice:
păstrarea

-aplică regulile HACCP în barul
fitness, bucătărie și spațiul de
înmagazinare.
-face inventarul spațiului de
înmagazinare și în cadrul
- păstrează spațiul curat,
conform normelor igienicosanitare.
-gestionează stocurile în spațiul

-capabil să păstreze
curățenia conform normelor
igienico-sanitare și
prevederilor HACCP.
-capabil să efectueze
inventarul și să monitorizeze
statusul acestuia
-capabil să întocmească
rapoarte de inventariere în

-cunoștințe solide
referitoare la produse
pentru sănătate și
suplimente alimentare.
-cunoștințe solide
referitoare la modalitățile
de păstrare, preparare, și
servire a preparatelor
alimentare și a băuturilor.

Puncte
de
credit
ECVET

1
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

2.2.2
Comercializarea
produselor
alimentare și a
suplimentelor
alimentare.

Cunoștințe

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

-cunoașterea cerințelor
HACCP (Analiza riscului și
a punctelor critice de
control).
-cunoașterea procedeelor
de curățenie și a
cerințelor igienicosanitare a barurilor.

alimentelor și a
băuturilor,
împachetarea,
servirea și
prepararea.
Teoretice și
practice:
curățenia
spațiului, metode
și procedee de
dezinfecție
Teoretice:
suplimente
alimentare și
medicinale,
epidemiologie,
prevenirea
bolilor, alergii
alimentare.
Teoretice și
practice:
suplimente
alimentare și
alergii alimentare.

din magazie și în cadrul
programului specializat pentru
stocuri.

mod regulat.

-comercializarea suplimentelor
alimentare corespunzătoare
nevoilor clientului.
-oferă asistență clienților în
selectarea corectă a
suplimentelor alimentare.
-supravehegează clienții pentru
detectarea unor posibile reacții
alergice

-capabil să identifice nevoile
nutritive specifice ale
clienților
- capabil să facă
recomandări adecvate în
privința suplimentelor
alimentare.
-capabil să recunoască și să
identifice alergiile
alimentare.

-cunoașterea
modalităților de selecție
și prezentare a
suplimentelor alimentare.
- cunoștințe solide despre
alergiile alimentare și
modalitățile de tratament
ale acestora.
-cunoștințe despre
alimentația corectă și
aplicațiile acesteia.

Puncte
de
credit
ECVET

2
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștințe

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

2.2.3 Vânzarea
produselor
comerciale

-cunoștințe în domeniul
operațiilor cu casa de
marcat și a procedurilor
de vânzare
- cunoștințe solide legate
de produsele serviciului
respectiv.
-cunoștințe legate de
managementul
inventarierii.

Teoretice și
practice: operații
cu casa de
marcat, produse,
servicii și produse
ale facilității
fitness-wellness,
managementul
inventarierii.

-vânzarea produselor
-comercializarea serviciilor
fitness, wellness și wellness
medical.

-capabil să execute în mod
profesionist operații de
vânzare pentru produse și
servicii fitness, wellness și
wellness medical.

-cunoștințe legate de
vânzare, operații și
proceduri cu casa de
marcat.
-cunoștințe solide legate
de metodele de abonare
și procedurile de încasare
a abonamentelor.
-cunoștințe legate de
tehnici de vânzare și
atragere a noilor membri.

teoreticeși
practice:
operarea cu casa
de marcat,
gestionarea
abonamentelor,
atragerea
clienților și
metode de
încasare.

-vânzarea abonamentelor și
biletelor zilnice.
-promovarea ofertelor speciale
și motivarea clienților pentru
reînnoirea abonamentelor sau
cumpărarea abonamentelor pe
termen lung.

2.2.4 Vânzarea
abonamentelor
zilnice și lunare.

Puncte
de
credit
ECVET

2

-capabil să realizeze
tranzacții financiare în
vederea cumpărării și
reînnoirii unor abonamente.
-capabil să promoveze
ofertele actuale clienților și
să vândă produsele și
serviciile oferite.
-capabil să îi motiveze pe
clienți să își reînnoiască
abonamentele, sau să

2
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștințe

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET

cumpere din produsele și
serviciile oferite.
2.2.5 Activități
post-vânzare și
vânzare
încrucișată

3.
Administra
rea și
manageme
ntul
datelor

3.1
Introducerea
datelor

3.1.1
Introducerea
datelor
clienților

-cunoștințe legate de
vânzare, operații și
procedure
-cunoștințe solide legate
de politica
abonamentelor și
procedurile de reținere a
abonamentelor.
-cunoașterea tehnicilor
de vânzare pentru
vânzarea încrucișată a
produselor și a serviciilor.
-cunoștințe de operare a
calculatorului
-cunoașterea aplicațiilor
Office.
-cunoștințe legate de
CRM, managementul
datelor și aplicații
- editarea documentelor,
a tabelelor și a

Teoretice și
practice: vânzări
și cunoștințe
comerciale
Teoretice și
practice: metode
de vânzare
încrucișată

-aplicarea tehnicilor de vânzare
încrucișată clienților.

practice: utilizare
calculator, Office.
Practice: utilizare
CRM și bază de
date.

- cunoștințe avansate de
utilizare a calculatorului
-utilizare Office
-utilizare CRM și bază de date.

-capabil să aplice
procedurile de vânzare
încrucișată în cursul
operațiilor zilnice și a
activităților de vânzare.
1

-capabil să utilizeze
calculatorul și aplicațiile
Office la nivel avansat.
-capabil să utilizeze CRM și
baze de date

1
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștințe

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Practice și
teoretice:
procedure de
securitate a
datelor și cerințe
normative
Practice și
teoretice:
salvarea datelor și
proceduri de
securitate.
practice și
teoretice:
gestionarea
datelor pentru
generarea
rapoartelor
practice și
teoretice:
transfer de date
între sisteme

-evaluarea serviciului din punctul
de vedere al normelor legale.
-salvarea computerizată a
datelor și tehnici de securitate,
utilizarea procedurilor adecvate

-capabil să evalueze și să
mențină standardele de
igienă ale locului de muncă
-capabil să utilizeze
echipamentele într-o
manieră ecologică.

Puncte
de
credit
ECVET

programelor de editare
imagini
3.2
Mangamene
ntul și
securitatea
datelor

3.2.1
Managementul
și securitatea
datelor

3.3
3.3.1 Generarea
Management rapoartelor și a
ul
statisticilor
rapoartelor

-cunoașterea
managementului
securității datelor
-cunoașterea cerințelor și
procedurilor referitoare
la gestionarea datelor
personale

-cunoștințe despre
gestionarea datelor și
modul de raportare
-cunoștințe avansate de
utilizare a tabelelor.
-cunoștințe de extragere
a datelor din sistemele
CRM și analiza acestora în
formatul cerut.

-obținerea și gestionarea
datelor, gestionarea sistemelor
și a datelor clienților.

-capabil să gestioneze
datele de bază în scopul
întocmirii rapoartelor
interne.
- capabil să genereze
rapoarte despre indicatorii
de performanță cheie, în
mod regulat.

1

3
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștințe

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

3.4
Pregătirea
materialelor
scrise și
listate în
vederea
comunicării
interne

3.4.1 Răspunsul
la e-mailuri

-cunoașterea folosirii
programelor de e-mail
-cunoașterea tehnicilor
de corespondență de
afaceri

practice și
teoretice:
comunicarea prin
e-mail cu clienții
teoretice și
practice:
cunoașterea
cerințelor formale
ale
corespondenței
de afaceri
practice și
teoretice: editare
texte și
efectuarea
corespondenței
cu clienții
teoretice și
practice:
cunoștințe despre
cerințele formale
ale

-folosirea programelor de e-mail
-corespondență de afaceri în
contextual cerut.

-capabil să utilizeze
programele de e-mail și să
realizez corespondența
-capabil să folosească
tehnicile scrisorilor de
afaceri.

3.4.2 Răspunsul
la scrisori

-cunoștințe de editare
text
-cunoștințe de tehnici
folosite în corespondența
de afaceri

- utilizarea eficientă a
programelor de editare de texte
pentru realizarea unor
corespondențe formale.
- corespondența de afaceri

Puncte
de
credit
ECVET

1

- capabil să editeze texte și
să realizeze corespondența
- capabil să folosească
tehnicile corespondenței de
afaceri.
1
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Aria de
activitate

4. Igiena și
resuscitare
a cardiopulmonară

Activități

4.1
Igienizarea și
păstrareaîn
condiții
igienice a
suprafețelor
de lucru.

Sarcini

Cunoștințe

3.4.3 Realizarea
plaiantelor, a
panourilor și a
materialelor
informative
pentru scopuri
de comunicare
internă.

-cunoașterea unor
programe de design
pentru generarea
materialelor publicitare.

4.1.1 Igienizarea
și păstrarea
curățeniei

-cunoașterea
instrucțiunilor privind
igiena și securitatea
-cunoașterea unor
metode eficiente de
păstrare a igienei și a
securității, conform
standardelor
-cunoașterea unor
metode ecologice de
operare și de păstrare a
curățeniei

Deprinderi

corespondenței
de afaceri.
practice și
teoretice:
realizarea
programelor
pentru
informarea prin
marketing-ul
materialelor
publicitare
Teoretice și
practiceigienizarea ,
organizarea și
păstrarea în
condiții igienice a
suprafețelor de
lucru și a
aparatelor.
Teoretice și
practicerespectarea
normelor igienice.

Competențe

Criterii de realizare

- utilizarea efectivă a
programelor de editare de
imagini, în vederea generării
reclamelor și materialelor
publicitare (panouri,pliante)

-capabil să folosească
programul word și să
realizeze materialul cerut
-capabil să aplice cele mai
creative tehnici de
promovare.

-capabil să verifice respectarea
instrucțiunilor de sănătate și
securitate.
- adaptează cerințele de igienă și
de securitate în zona de lucru.
-capabil să folosească metode
ecologice de colectare și
păstrare a deșeurilor

-capabil să verifice
respectarea instrucțiunilor
de sănătate și de securitate.
-adaptarea cerințelor de
igienă și de securitate în
zona de lucru.
-capabil să gestioneze
colectarea și păstrarea
deșeurilor în condiții
ecologice.

Puncte
de
credit
ECVET

3

4
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Aria de
activitate

Activități

4.2
Resuscitare
cardiopulmonară și
acordarea
primului
ajutor.

Sarcini

4.2.1
Oferă asistență
imediată în caz
de urgență.

Cunoștințe

Deprinderi

teoretice și
practicecolectarea
selectivă a
deșeurilor și
consumul
energiei electrice
practice:
utilizarea
programelor de
editare de imagini
-cunoașterea procedurilor Teoretice și
necesare în caz de
practice,
urgență.
cunoaștereanumă
-cunoaștere tehnicilor de rului apelului de
BLS și resuscitare cardiourgență Teoretice
pulmonară.
și practice,
-cunoașterea defibrilării
cunoașterea
automate sau semitehnicilor și
automate.
procedurilor de
acordare a
primului ajutor și
a resuscitării
cardio-pulmonare

Competențe

Criterii de realizare

-capabil să acorde primul ajutor
și să utilizeze tehnici de
resuscitare cardio-pulmonară în
caz de urgență.
-capabil să efectueze apelul de
urgență

-capabil să acorde primul
ajutor și să utilizeze tehnici
de resuscitare cardiopulmonară în caz de
urgență.
-capabil să efectueze apelul
de urgență.
-capabil să utilizeze
defibrilarea automata sau
semi-automată.

Puncte
de
credit
ECVET

6
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Aria de
activitate

Activități

4.3
Directivele,
anexele și
cerințele
locale de
sănătate și
securitate a
muncii
specifice
Europei
5. Afaceri
și
economie

5.1 Afaceri
din cadrul
unei
întreprinderi.

Sarcini

4.3.
Păstrarea unui
mediu sigur și
sănătos de lucru
conform
standardelor
europene și
locale de
sănătate și de
securitate a
muncii.
5.1.1
Participarea la
activitățile
financiare din
cadrul unor
întreprinderi.

Cunoștințe

- Teoretice
Cunoașterea directivelor
și anexelor de sănătate și
securitate a muncii
specifice Europei și țării
de proveniență.

Cunoașterea
Competențelor de afaceri
europene- Licență EBC* L:
Obiectivele afacerii și
rapoartele de
management.
Contabilitate

Deprinderi

Teoretice și
practice:
cunoașterea
defibrilării semiautomate și
automate.
-practice:
aplicarea
directivelorde
sănătate și
securitate a
muncii specifice
Europei și țării
respective

Antreprenoriat
Spirit de inițiativă
Gândire numerică
Competențe
analitice

Competențe

Criterii de realizare

-capabil să păstreze la locul de
muncă standardele de sănătate
și de securitate europene și cele
specifice țării respective

-capabil să identifice și să
eliminde riscurile specific e
de la locul de muncă.
-capabil să analizeze și să
evalueze la nivelul adecvat
incidentele și factorii de risc.

-Înțelege cele mai importante
obiective ale unei companii
- Capabil să citească și să
înțeleagă actele contabile anuale
(bilanțul, contul profit și
pierderi) și să tragă primele
concluzii.

-capabil să utilizeze
competențe EBC * L și să le
pună în practică.

Puncte
de
credit
ECVET

Punctel
e de
credit
ECVET
apar în
secțiun
ea A

Punctel
e de
credit
ECVET
apar în
secțiun
ea A
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștințe

Deprinderi

Cheltuieli și prețuri
Drept financiar

Competențe

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET

- Înțelege și este capabil să
explice obiectivele și structura
de bază a contabilității
cheltuielilor și a contabilității
profitului, și să explice de ce
gândirea antreprenorială este
necesară.
- Înțelege și este capabil să
explice caracteristicile ,
avantajele și dezavantajele
principalelor forme legale de
organizare a afacerilor.
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Manager in turismul de sanatate

Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștinte

Deprinderi

Competențe

1.
Manageme
nt si
organizare

1.1 Sarcini
medii de
management
in institutiile
care ofera
servicii de
turism de
sanatate

1.1.1
Gestionarea
intreprinderii de
afaceri

Cunoștințe financiare
Cunoștințe de gestionare
a turismului de sănătate
Administrarea afacerilor
Cunoștințe de
management
Cunoștințe
despreparticipanții de pe
piață

1.1.2 Elaborarea
planurilor
strategice ale
instituției de
turism de
sănătate

Cunoștințe de gestionare
a turismului de sănătate
Cunoștințe de planificare
strategică
Cunoștințe despre
participanții de pe piață
Cunoștințe financiare

Abilități
manageriale
Abilități de
rezolvare a
problemelor
De control
(pentru a fi un
supraveghetor
excelent)
Abilități de
planificare
Abilitati excelente
de analiza
Abilități
manageriale
Abilități de
planificare
Amploarea
punctelor de
vedere

Abilitatea de a supraveghea o
instituție
Abilitatea de a lua decizii rapide
și în cunoștință de cauză
Abilitatea de a aduna în mod
eficient informații
Atitudine inovatoare, care este
deschis la idei și soluții noi
Abilitatea de a lucra
independent
Abilitatea de a convinge pe alții
Posibilitatea de a vedea prin
procese
Abilitatea de a-și asuma riscuri
Abilitatea de a aduna în mod
eficient informații
Abilitatea de a planifica etapele
de viitor
Atitudine inovatoare, care este
deschis la idei și soluții noi
Abilitatea de a formula
scopurile, planurile

Criterii de realizare

Abilitatea de a gestiona o
afacere de turism de
sănătate în mod
independent

Abilitatea de a pregăti un
plan strategic matur a unei
instituții de turism de
sănătate

Puncte
de
credit
ECVET
5

3
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

1.1.3 Pregatirea
strategiei de
afaceri si a
planurilor
financiare

1.1.4 Elaborarea
statutului /
reguli de
organizare și
funcționare

1.1.5
Supraveghează
fluxul de

Cunoștinte

Cunoștințe financiare
Cunoștințe de gestionare
a turismului de sănătate
Cunoștințe de bază de
contabilitate
Cunoștințe matematice
Cunoștințe de planificare
a strategiei de afaceri
Cunoștințe de planificare
financiară
Cunoștințe despre
participanții de pe piață
Cunoștințe de gestionare
a turismului de sănătate
Cunoștințe de
management
Cunoașterea
reglementărilor și
cerințelor
Cunoștințe financiare
Cunoștințe de bază de
contabilitate

Deprinderi

Abilități
manageriale
Abilități de
planificare
Gândirea
numerică
Abilități analitice
excelente

Competențe

Posibilitatea de a vedea prin
procese
Abilitatea de a aduna în mod
eficient informații
Abilitatea de a planifica etapele
de viitor
Atitudine inovatoare, care este
deschis la idei și soluții noi
Abilitatea de a formula
scopurile, planurile
Posibilitatea de a vedea prin
procese
Competențe digitale

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET

Abilitatea de a pregăti o
strategie de afaceri matura și
un plan financiar a unei
instituții de turism de
sănătate

3

Abilitati
manageriale
Abilitati de
planificare

Abilitatea de a formula
funcționarea unei întreprinderi
Posibilitatea de a vedea prin
procese

Capabil să elaboreze norme
Statut / de organizare și
funcționare ale unei instituții
de turism de sănătate în
mod independent

3

Abilități
manageriale
Abilități de

Posibilitatea de a vedea prin
procese
Posibilitatea de a vedea prin

Abilitatea de a supraveghea
fluxul de numerar a unei
întreprinderi de afaceri

3
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Aria de
activitate

Activități

1.2 Afaceri si
economie
intr-o
intreprindere
de afaceri

Sarcini

Cunoștinte

numerar al
întreprinderii de
afaceri

Managementul timpului
Administrarea afacerilor
Cunoștințe matematice

1.1.6
Desfășoara
activități legate
de gestionarea
activelor

Cunoștințe financiare
Cunoștințe de bază in
contabilitate
Credite de management
Cunoștințe de gestionare
a activelor

1.2.1 A face
parte din
afacere si
activitati
economice a
unei
intreprinderi de

Cunostinte de Afaceri
Europene
Competente si licenta
EBCL
Obiective de afaceri si
raport de gestiune
Contabilitate

Deprinderi

rezolvare a
problemelor
Gândire numerică
Abilități analitice
excelente
Capacități
excelente de
analiza
Capacități
excelente de
analiza
Abilități
manageriale
Abilități analitice
excelente
Gândirea
numerică
Antrepreniriat
Abilitati de
initiativa
Gandire numerica
Abilitati analitice

Competențe

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET

scopul si efectele relatiilor
Abilitatea de a lucra
independent
Competențe digitale

Abilitatea de a vedea prin
procese
Abilitatea de a desfasura
activitati in mod independent

Abilitatea de a desfășura
activități legate de
managementul activelor

Intelegerea celor mai
importante obiective a
companiei
Abilitatea de a citi si a intelege
situatiile financiare anuale(
bilant, conturile de profit si
pierdere), in principiu si sa

Capabil sa foloseasca
competentele EBCL in
practica

2

Punctel
e de
credit
Ecvet
apar in
sectiun
ea A
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Aria de
activitate

Activități

1.3
Planificarea,
organizarea
in grup a
serviciului in
turismul de
sanatate

Sarcini

Cunoștinte

afaceri

Costuri si preturi
Legi in afaceri (dreptul
afacerilor)

1.3.1
Organizarea in
mod eficient a
fluxului de lucru

Cunostinte de gestionare
a turismul de sanatate
Gestionarea timpului
Cunostinte de baza de
psihologie

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET

concluzioneze
Sa inteleaga si sa fie capabil de a
explica obiectivele si structura
de baza a conturilor de
cheltuieli si pierderi si motivele
pentru care este necesara
constientizarea acestoa si
gandirea antreprenoriala
Sa inteleaga si sa fie capabil sa
explice caracteristicile,
avantajele si dezavantajele
esentiale
Forme juridice in organizatii de
afaceri
Aptitudini
organizatorice
Excelente abilitati
de comunicare
Abilități
manageriale
Capacitatea de a
rezolva în mod
eficient

Abilitatea de a motiva colucrătorilor
Capabili de a verifica și de a
evalua
Abilitatea de a lucra
independent
Abilitatea de a convinge pe alții
Posibilitatea de a vedea prin
procese

Abilitatea de a organiza în
mod eficient fluxul de lucru

3
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

1.3.2 A
manipula și a
transmite
informații
confidențiale în
conformitate cu
reglementările
1.3.3
Cooperarea cu
membrii echipei
de turism de
sănătate și
departamentul
de vânzări

Cunoștinte

Cunoștințe de gestionare
a turismului de sănătate
Cunoașterea
reglementărilor și
cerințelor

Cunoștințe de
comunicare
interpersonale și
interacțiuni
Cunoștințe de gestionare
a turismului de sănătate
Cunoștințe de bază de

Deprinderi

conflictele
Abilitati de
rezolvare a
problemelor
Control (pentru a
fi un
supraveghetor
excelent)
Abilități de
planificare
Excelente abilitati
de comunicare
Abilitati de
rezolvare a
problemelor
Incredere
Aspect placut
Excelente abilitati
de comunicare
Flexibilitate
Capacitatea de a
rezolva în mod
eficient

Competențe

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET

Abilitatea de a transmite exact
informațiile
Abilitatea de a comunica cu
oamenii în mod eficient
Capabil să urmeze reguli

Capabil să se ocupe și să
transmită informații
confidențiale în conformitate
cu reglementările

1

Abilitatea de a motiva colucrătorii
Atitudine inovatoare, care este
deschis la idei și soluții noi
Abilitatea de a convinge pe alții
Abilitatea de a lucra în echipă

Abilitatea de a coopera întro echipă, capabil de a lucra
împreună cu membrii
echipei de turism de
sănătate și departamentul
de vânzări

2
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștinte

psihologie

1.3.4
Supraveghează
activitatea de zi
cu zi a
asistenților de
turism de
sănătate

Cunoștințe de gestionare
a turismului de sănătate
Managementul timpului
Cunoștințe de
comunicare
interpersonale și
interacțiune

Deprinderi

conflictele
Abilitati de
rezolvare a
problemelor
Incredere
Aptitudini
organizatorice
Capacități
excelente de
analiza
Abilități
manageriale
Capacitatea de a
rezolva în mod
eficient
conflictele
Abilitati de
rezolvare a
problemelor
Abilitati de
control (de a fi un
supraveghetor
excelent)
Abilități de

Competențe

Abilitatea de a aduna în mod
eficient informații
Capabili de a verifica și de a
evalua
Abilitatea de a lucra
independent
Abilitatea de a convinge pe alții

Criterii de realizare

Abilitatea de a supraveghea
activitatea de zi cu zi a
asistenților de turism de
sănătate

Puncte
de
credit
ECVET

4
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștinte

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET

planificare
1.3.5 A menține
legături bune în
interiorul
instituției

Cunostinte interpersonale
de comunicare si
interactiune
Cunostinte de baza de
psihologie

1.3.6 A motiva
echipa instituiei,
asistenții și
departamentul
de vânzări

Cunoștințe de gestionare
a turismului de sănătate
Cunoștințe de bază de
psihologie
Cunoștințe de
comunicare
interpersonale și
interacțiuni
Cunoștințe de tehnici de
motivare
Cunoasterea unor

Excelente abilitati
de comunicare
Flexibilitate
Capacitatea de a
rezolva în mod
eficient
conflictele
Abilitati de
rezolvare a
problemelor
Incredere
Aspect placut
Excelente abilitati
de comunicare
Flexibilitate
Capacitatea de a
rezolva în mod
eficient
conflictele
Abilitati de
rezolvare a
problemelor

A aplica terapii de soluționare a
conflictelor
Abilitatea de a convinge pe alții
Capabil să înțeleagă problemele
de co-lucrătorilor
Abilitatea de a comunica cu
oamenii în mod eficient

Abilitatea de a menține
legături bune în interiorul
unei instituții de turism de
sănătate

2

Abilitatea de a motiva colucrătorii
Atitudine inovatoare, care este
deschis la idei și soluții noi
Abilitatea de a convinge pe alții

Abilitatea de a motiva o
echipă de turism de
sănătate, asistenți și
departamentul de vânzări

2

Proiect numărul 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

44

TEZAURUL CALIFICĂRILOR PROFESIONALE EUROPENE ÎN SECTORUL TURISMULUI DE SĂNĂTATE(R10)
WP 4 -PROIECTAREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE ÎN TURISMUL DE SĂNĂTATE
Proiect numărul 2012-1-HU1-LEO05-05823

Acronim: ECVET - Health-Tourism (ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE)

Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștinte

capitole relevante ale
psihologiei

1.4
Management
ul resurselor
umane

Deprinderi

1.4.1 Sa
pregateasca
planurile de
resurse umane

Cunostinte de resurse
umane
Cunostinte de gestionare
a turismului de sanatate
Cunostinte de planificare
a resurselor umane

Creativitate
Incredere
Control (abilitatea
de a fi un
supraveghetor
excelent)
Personalitate de
convingator
Abilitati
manageriale
Abilitati de
planificare
Amploare in
gandire

1.4.2 Sa ia parte
la procesul de
selectare a
fortei de munca

Cunostinte in resurse
umane
Cunostinte de a face
interviuri si alte metode
de selectie
Cunostinte de baza in
psihologie

Excelente abilitati
de comunicare
A putea gasi
oameni usor si
rapid
Reactivitate
rapida

Competențe

Abilitatea de a aduna în mod
eficient informații
Atitudine inovatoare, care este
deschis la idei și soluții noi
Abilitatea de a lucra
independent
Posibilitatea de a vedea prin
procese
Abilitatea de a aduna în mod
eficient informații

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET

Capabil sa pregateasca un
plan bine gandit de resurse
umane

2

Abilitatea de a organiza un
proces de selectare a forței
de muncă

1
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștinte

1.4.3 Sa
proiecteze
contracte
pentru angajari

Cunostinte in resurse
umane
Cunoașterea
reglementărilor și
cerințelor
Cunostinte in resurse
umane
Cunostinte de gestionare
a turismului de sanatate
Cunoasterea
reglementarilor si a
cerintelor
Cunostinte financiare
Cunostinte in resurse
umane
Cunoasterea
reglementarilor si
cerintelor
Cunoștințe financiare
Cunoștințe de resurse
umane
Cunoașterea
reglementărilor și
cerințelor

1.4.4 Sa
defineasca
descrierea
locurilor de
munca

1.4.5
Indeplinirea
sarcinilor in
legataura cu
gestionarea
salariilor
1.4.6 Face
propuneri cu
privire la
pachetele de
compensare a
angajaților

Deprinderi

Precizie
Corectitudine

Competențe

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET
1

Abilitatea de a folosi
cunoștințele de resurse umane
în practică
Abilitatea de a folosi MS Office
la un nivel ridicat
Abilitatea de a folosi resursele
umane in practica
Abilitatea de a folosi MS Office
la un nivel inalt
Abilitatea de avedea prin
procese

Abilitatea de a pregăti
contracte de angajări în mod
independent

Abilitatea de a pregati
independent descrierea
locurilor de munca a
angajatilor

1

Abilitati analitice
excelente
Precizie
Corectitudine

Abilitatea de a folosi
cunostintele de resurse umane
in practica
Abilitatea de a folosi MS Office
la un nivel ridicat

Abilitatea de a desfășura
activități în legătură cu
gestionarea salarizarii

1

Abilități analitice
excelente
Corectitudine
Loialitate

Abilitatea de a folosi
cunoștințele de resurse umane
în practică
Abilitatea de a evalua
activitatea angajaților

Abilitatea de a pregăti
pachetele de compensare a
angajaților

1

Abilitati de
planificare
Precizie
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Aria de
activitate

2.Evaluare
a si
proceduril
e de
calitate

Activități

2.1 Sa
analizeze si
evalueze
functionarea
afacerii

Sarcini

Cunoștinte

1.4.7 A pregati
controalele de
performanta

Cunostinte de resurse
umane

1.4.8 A organiza
si a conduce
traininguri de
educatie

Cunostinte de resurse
umane
Cunostinte de gestionare
a turismului de sanatate
Cunostinte in educatia
adultilor

2.1.1 A indeplini
sarcini care
implica o analiza
statistica

Cunostinte financiare
Cunostinte de baza a
controului de calitate
Cunostinte matematice

Deprinderi

Competențe

Capacitati
excelente de
analiza
Corectitudine
Loialitate
Abilitati
organizatorice
Abilitati excelente
de comunicare
Creativitate
Abilitati de
planificare

Abilitatea de a motiva angajatii
Abilitatea de a verifica si a
evalua

Abilitatea de a pregati
controale de performanta

Abilitatea de auto-dezvoltare
Abilitatea de a motiva angajatii
Atitudine inovatoare, care este
deschis la idei și soluții noi
Abilitatea de a lucra
independent
Abilitatea de a folosi
cunoștințele de resurse umane
în practică
Abilitatea de a folosi
cunoștințele educație pentru
adulți în practică
Abilitatea de a colecta eficient
informații
Abilitatea de a verifica si a
evalua

Capabil sa organizeze si sa
conduca traninguri de
educatie

2

Abilitatea de a intelege si a
lucra cu analize statistice

2

Capacități de
vizualizare
excelente
Gandire numerica
Excelente abilități
analitice
Precizie

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET
1
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Aria de
activitate

3.Markenig
, Relatii
publice,
comunicar
e

Activități

2.2
Desfasurarea
de activitati
a controlului
de calitate
3.1
Marketing
Activitati de
vazare

Sarcini

Cunoștinte

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

2.1.2 Sa ia parte
la activitatile de
monitorizare

Cunostinte de baza aunor
metode de monitorizare
Cunoașterea
reglementărilor și
cerințelor

Capabil de a verifica si a evalua

Capabil să organizeze și să ia
parte la activitățile de
monitorizare

2.2.1 Sa
desfasoare
activitati a
controlului de
calitate
3.1.1 Pregatirea
planurilor de
marketing

Cunoștințe de bază de
controlul calității
Cunoașterea
reglementărilor și
cerințelor
Cunoașterea conceptului
și caracteristicilor de
marketing turistic
Cunoștințe de
instrumente de
marketing, de marketingmix
Cunoștințe financiare
Cunoștințe de gestionare
a turismului de sănătate
Cunoașterea conceptului
și caracteristicile de
marketing si vanzari in

Capacități
excelente de
recenzare
Abilități analitice
excelente
Precizie
Capacități de
vizualizare
excelente Abilități
analitice
excelente
Abilități
manageriale
Creativitate
Abilități de
planificare
Amploare
ingandire

Abilitatea de a verifica si a
evalua

Abilitatea de a desfasura
activitati de controlul calitatii

2

Abilitatea de a aduna în mod
eficient informații
Atitudine inovatoare, care este
deschis la idei și soluții noi
Posibilitatea de a vedea prin
procese
Posibilitatea de a vedea cauza si
efectele relatiilor

Abilitatea de a pregăti un
plan de marketing a unei
instituții de turism de
sănătate

3

Abilități
manageriale
Creativitate

Abilitatea de a aduna în mod
eficient informații
Atitudine inovatoare, care este

Abilitatea de a pregăti o
strategie de vanzari a unei
instituții de turism de

3

3.1.2 Pregatirea
strategiei de
vanzari

Puncte
de
credit
ECVET
3
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștinte

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET

turism
Cunoștințe de
instrumente de
marketing
Cunoștințe financiare
Cunoștințe de gestionare
a turismului de sănătate

Abilități de
planificare
Amploare in
gandire

deschis la idei și soluții noi
Posibilitatea de a vedea prin
procese
Posibilitatea de a vedea cauza si
efectele relațiilor

sănătate

3.1.3 A face
cercetare de
piata(concurenți
, clienți,
parteneri de
afaceri)

Cunoaștere a conceptului
și caracteristicile de
marketing turistic
Cunoștințe de gestionare
a turismului de sănătate
Cunoștințe de cercetare
de piata
Cunoașterea relevanta de
piață (concurenți, clienți,
parteneri de afaceri)

Amploare in
gandire
Excelente abilitati
de comunicare
Creativitate
Personalitate de
convingator

Abilitatea de a aduna în mod
eficient informații
Abilitatea de a căuta și selecta
piețele-cheie
Abilitatea de a folosi MS Office
la un nivel ridicat

Abilitatea de a desfasura
activitati de cercetare de
piata (cu actorii relevanți de
turism de sănătate)

3

3.1.4 Să
organizeze și să
supravegheze
activitățile de
marketing ale
instituției de

Cunoașterea conceptului
și caracteristicile de
marketing turistic de
sănătate
Cunoștințe de
instrumente de

Aptitudini
organizatorice
Excelente abilitati
de comunicare
Abilități
manageriale

Abilitatea de a-si asuma riscuri
Atitudine inovatoare care e
deschis la idei si solutii noi
Abilitatea de a cauta si a selecta
pietele cheie
Abilitatea de a folosi

Abilitatea de a organiza si a
supraveghea activitatile de
marketing a unei institutii in
turismul de sanatate, in mod
independent

4
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștinte

Deprinderi

Competențe

turism de
sănătate

marketing, de marketingmix
Cunoștințe de gestionare
a turismului de sănătate
Cunoașterea pietei
(concurenți, clienți,
parteneri de afaceri)
Cunoștințe de psihologie
de marketing
Cunoasterea unor
capitole relevante ale
psihologiei motivaționale

Abilitati de
rezolvare a
problemelor
Creativitate
Control (pentru a
fi un
supraveghetor
excelent)
Abilități de
planificare
Abilități de
vânzare

comunicarea de marketing
Abilitatea de a lucra
independent
Abilitatea de a convinge pe altii

3.1.5 Sa
monitorizeze si
sa verifice daca
targhetele de
vanzare sunt
atinse

Cunostinte financiare
Cunostinte de gestionare
a turismului de sanatate
Cunoasterea conceptului
si a caracteristicilor de
marketing turistic de
sanatate
Cunoasterea
instrumentelor de
marketing, marketing –
mix

Capacitate
excelenta de
analiza
Abilitati de
rezolvare a
problemelor
Abilitati analitice
excelente
Control (pentru a
fi un
supraveghetor
excelent)

Abilitatea de auto-dezvoltare
Abilitatea de a aduna in mod
eficient informatii
Abilitatea de a verifica si a
evalua
Abilitatea de a convinge pe altii

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET

Capabil sa monitorizeze si sa
verifice daca obiectivele de
vazari sunt atinse

2
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștinte

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

3.2 Acrivitati
de relatii
publice

3.2.1 A organiza
si a
supraveghea
activitatile de
relatii publice
intr-o institutie
de turism de
sanatate

Cunoasterea
instrumentelor de relatii
publice
Cunostinte de
gestionarea turismului de
sanatate
Cunoasterea conceptului
si caracteristicile de
marketing si relatii
publice in turismul de
sanatate
Cunostinte de psihilogie

Abilitatea de a-si asuma riscuri
Atitudine inovatoare care este
deschis la idei si solutii noi
Abilitatea de a cauta si a selecta
pietele cheie
Abilitatea de a folosi
comunicarea in relatii publice
Abilitatea de a lucra
independent
Abilitatea de a convinge pe altii

Abilitatea de a organiza si a
supraveghea independent
activitatile de relatii publice
a unei institutii de turism de
sanatate

3.2.2 A publica
opinia oficiala a
institutiei, daca
este cazul

Cunoasterea conceptului
si caracteristicile de
marketing si relatii
publice in turismul de
sanatate
Cunoasterea detaliata a
serviciilor facilitare si a
produselor
Cunostinte de

Aptitudini
organizatorice
Abilitati excelente
de comnunicare
Abilitati
manageriale
Abilitati de
rezolvare a
problemelor
Creativitate
Control(a fi un
supraveghetor
excelent)
Abilitati de
planificare
Aspect placut
Abilitati excelente
de comunicare
Creativitate
Personalitate de
invingator

Abilitatea de a utiliza
comunicarea in relatii publice
Abilitatea de a convinge pe altii
Abilitatea de a formula opinia
proprie si oficiala a institutiei in
mod independent

Abilitatea de a publica opinia
oficiala a institutiei, in mod
independent

Puncte
de
credit
ECVET
4

2
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

3.2.3 A mentine
legaturi bune in
afara institutiei

3.2.4 Reprezinta
intreprinderea
(vis a vis de
partenerii de
afaceri)

Cunoștinte

comunicare
interpersonala si
interactiune
Cunostinte de
comunicare
interpersonala si
interactiune
Cunostinte de baza de
psihologie
Cunoasterea conceptului
si caracteristicile de
marketing si relatii
publice in turismul de
sanatate

Cunostinte de gestionare
a turismului de sanatate
Cunostinte detaliate a
serviciilor facilitare si a
produselor
Cunostinte de
comunicare
interpersonale si

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET

Aspect placut
Abilitati excelente
de comunicare
Flexibilitate
Capacitatea de a
rezolva
in mod efficient
conflictele
Abilitatea de a
rezolva
problemele
Incredere
Politete
Aspect placut
Abilitati excelente
de comunicare
Flexibilitate
Abilitatea de a
rezolva eficient
conflictele
Incredere

Abilitatea de a folosi tehnici de
comunicare eficient
Abilitatea de a folosi
comunicarea in relatii publice
Abilitatea de a convinge pe altii

Abilitatea de a mentine
legaturi bune in afara
institutiei de turismul de
sanatate

4

Sa aplice tehnici de prezentare
Abilitatea de a utiliza
comunicarea in relatii publice
Abilitatea de a lucra
independent
Abilitatea de a convinge pe altii
Abilitatea de a negocia eficient

Abilitatea de a reprezenta
institutia de turism de
sanatate eficient (vis a vis de
partenerii de afaceri)

4
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

3.2.5 Sa
conduca
reuniunile, sa
pregăteasca
protocoale,
proiecte și note
4.
Operatiile
de
functionar
e de zi cu zi
a unei
institutii de
invatamant

4.1 A furniza
informatiiserviciul
clienti

4.1.1 A furniza
informatii cu
privire la
serviciile oferite
de institutia
turismului de
sanatate

4.1.2 A
raspunde
intrebarilor
clientilor in
direct, on-line si

Cunoștinte

Deprinderi

Competențe

interactiuni
Cunostinte de baza a
tehnicilor de negociere
Cunoasterea conceptului
si caracteristicile
turismului de sanatate
Cunostinte de
comunicare
interpersonala si
interactiuni
Cunostinte de gestionare
a turismului de sanatate
Cunoasterea detaliata a
serviciilor facilitare si a
produselor
Cunostinte de
comunicare
interpersonala si
interactiune
Cunostinte detaliate
despre serviciile facilitare
si produse
Cunostinte de
comunicare

Politete
Abilitati de
negociere
Aspect placut
Abilitati excelente
de comunicare
Politete

Abilitatea de auto-dezvoltare
Abilitatea de a convinge pe altii
Abilitatea de a folosi MS Office
la nivel ridicat

Abilitatea de a lua parte la
sedintele turismului de
sanatate si de a pregati
documentele necesare,
protocoalele, proiectele si
memoriile despre aceasta

1

Abilitatea de a căuta și selecta
pe piețele-cheie
Abilitatea de a utiliza
comunicarea de marketing
Abilitatea de a convinge pe alții
Abilitatea de a iniția o
conversație cu clienții / oaspetii
pentru a realiza cea mai mare
satisfacție a acestora
Abilitatea de a convinge pe altii
Abilitatea de a initia o
conversatie cu clientii/invitatii
obtinand satisfactia maxima a
clientilor

Abilitatea de a furniza
informații cu privire la
serviciile oferite de instituția
de turism de sănătate,
pentru a atinge satisfacția
clienților

4

Abilitatea de a raspunde
intrebarilor clientilor in
direct, on-line si prin telefon

3

Aspect placut
Abilitati excelente
de comunicare
Incredere
Politete

Abilitatea de a
lucra sub
presiune si stress
Abilitati excelente
de comunicare

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET
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Aria de
activitate

Activități

4.2
Pregatirea
pachetelor
de programe
a turismului
de sanatate

Sarcini

Cunoștinte

prin telefon

interpersonala si
interactiune

4.2.1 Sa ia parte
la pregatirea
ofertelor si a
documentelor
corespunzatoar
e

Sa aiba o buna
cunoastere a
reglementarilor legale
privind turismul de
sanatate
Legile – EU
Cunostinte detaliate a
serviciilor facilitare si a
produselor
Cunostinte financiare
Cunostinte financiare
Cunostinte de gestionare
a turismului de sanatate

4.2.2 A se
interesa de
cursurile de
schimb, a
compara, a
analiza si a
selecta cele mai
bune oferte
4.2.3 Pregatirea
calculelor

Cunostinte financiare
Cunostinte de baza in

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET

Abilitatea de a aduna in mod
eficient informatii
Abilitatea de a pregati bugetul
real
Competente bune de a scrie un
text

Abilitatea de a pregati oferte
si documente
corespunzatoare

3

Abilitati analitice
excelente
Amploare in
gandire

Sarcini practice de interpretare
Abilitatea de a aduna in mod
eficient informatii
Abilitatea de a cauta si selecta
pietele cheie

Abilitatea de a se interesa de
cotatii, a compara, analiza si
a selecta cele mai bune
oferte

2

Gandire numerica
Abilitati analitice

Abilitatea de a aduna in mod
eficient informatii

Abilitatea de a pregati un
calcul realist

2

Abilitati de
rezolvare a
problemelor
Politete
Abilitati de
planificare
Creativitate
Precizie

Proiect numărul 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

54

TEZAURUL CALIFICĂRILOR PROFESIONALE EUROPENE ÎN SECTORUL TURISMULUI DE SĂNĂTATE(R10)
WP 4 -PROIECTAREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE ÎN TURISMUL DE SĂNĂTATE
Proiect numărul 2012-1-HU1-LEO05-05823

Acronim: ECVET - Health-Tourism (ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE)

Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștinte

contabilitate
Cunostinte de
matematica
4.2.4 Pregatirea
pachetelor de
programe
turistice de
sanatate pentru
clienti

4.3
Administrati
e

4.3.1 A genera
rapoarte si
statistici

4.3.2
Management si
securitate a
datelor

Cunostinte de
management a turismului
de sanatate
Cunostinte detaliate de
servicii facilitare si
produse
O buna cunoastere a
reglementarilor legale in
domeniul turismului de
sanatare
Cunostinte de statistica
Cunostinte financiare

Cunostinte de baza a
legilor de asigurare

Deprinderi

Competențe

excelente
Precizie
Abilitati de
planificare
Creativitate
Abilitati de
planificare
Amploare in
gandire

Abilitatea de a pregati un buget
realist
Abilitatea de a folosi MS Office
la nivel inalt
Atitudine inovatoare care este
deschis la idei si solutii noi
Abilitatea de a cauta si selecta
pietele cheie
Abilitatea de a convinge pe alti
Competente bune de a scrie un
text

Abilitati analitice
excelente
Toleranta
monotoniei

Abilitatea de a aduna informatii
in mod eficient
Abilitatea de a intelege
rapoartele si statisticile
Abilitatea de a incheia rapoarte
si statistici
Abilitatea de a verifica si a
evalua

Abilitati analitice
excelente
Toleranta
monotoniei

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET

Abilitatea de a pregati
pachete cu programe
turistice de santate pentru
clienti

3

Abilitatea de a genera
rapoarte si statistici si de
incheiere a acestora

2

Abilitatea de a efectua
gestionarea datelor si
securitatea institutiei

1
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștinte

4.3.3 A pregati
pliante, panouri
publicitare si
materiale de
informare

Cunostinte de gestionare
a turismului de sanatate
Cunostinte detaliate a
serviciilor facilitare si a
produselor
Cunostinte relevante a
pietelor (concurenti,
clienti, parteneri de
afaceri)
Cunostinte financiare
Cunostinte de baza in
contabilitate
Administrarea afacerilor
Cunostinte matematice

4.3.4 Verifica
documentele si
facturile de
intrare, iesire

5.
Protectia
muncii si
reglement
arile
medicale

5.1
Directivele
Europene
profesionale
de securitate
si sanatate si

5.1.1 A mentine
si a pastra
mediul de lucru
sigur si sanatos,
conform
standardelor

Cunostinte teoretice de
directive Europene si
specifice tarii, de
securitate si protectie la
locul de munca, anexate
in instructajul postului de

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET
2

Creativitate
Precizie
Sentiment de
frumusete

Atitudine inovatoare care este
deschis la idei si solutii noi
Abilitatea de a folosi MS Office
la nivel inalt

Abilitatea de a pregati
pliante, panouri publicitare si
materiale de informare

Capacitati
excelente de
analiza
Gandire numerica
Abilitati analitice
excelente
Tolerant la
monotonie
Precizie
Abilitati practice
de a aplica
directivele si
anexele europene
si cele specifice
tarii in securitatea

Abilitatea de a verifica
Abilitatea de a intelege
continutul facturilor

Abilitatea de a verifica
documentele si facturile de
intrare, iesire

2

Abilitatea de a pastra si a aplica
la locul de munca standardele
de securitate si protectie a
muncii la nivel Europea si
specifice tarii

Abilitatea de a identifica, a
inceta si a elimina riscurile
specifice securitatii si
protectiei muncii

Punctel
e de
credit
ECVET
apar in
sectiun

Proiect numărul 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

56

TEZAURUL CALIFICĂRILOR PROFESIONALE EUROPENE ÎN SECTORUL TURISMULUI DE SĂNĂTATE(R10)
WP 4 -PROIECTAREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE ÎN TURISMUL DE SĂNĂTATE
Proiect numărul 2012-1-HU1-LEO05-05823

Acronim: ECVET - Health-Tourism (ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE)

Aria de
activitate

Activități

Sarcini

anexele sale
precum si
cerintele
locale

Europene si
locale de
sanatate si
siguranta la
locul de munca
5.2.1 A verifica
daca
reglementarile
tehnice sunt
respectate

munca

si protectia
muncii

Cunostinte de baza a
legilor de asigurare
Cunoasterea
reglementarilor si
cerintelor

Abilitatea de a verifica si evalua

Abilitatea de a verifica daca
reglementarile tehnice sunt
respectate

2

5.2.2 A verifica
daca
reglementarile
de siguranta
sunt respectate

Cunostinte de baza a
legilor de asigurare
Cunoasterea
reglementrilor si
cerintelor Europene a
directivelor si anexelor de
securitate si protectie a
muncii
Cunostinte de baza a
legilor de asigurare
Cunosterea
reglementarilor si
cerintelor

Capacitati
excelente de
analiza
Abilitati analitice
excelente
Precizie
Capacitati
excelente de
analiza
Abilitati analitice
excelente
Precizie

Abilitatea de a verifica si a
evalua

Abilitatea de a verifica daca
reglemantarile de siguranta
sunt respectate

2

Capacitati
excelente de
analiza
Abilitati analitice
excelente

Abilitatea de a verifica si a
evalua

Abilitatea de a verifica daca
reglementarile medicale sunt
respectate

2

5.2
Supravegher
ea protectiei
muncii si a
normelor
medicale

5.2.3 A verifica
daca
reglementarile
medicale sunt
respectate

Cunoștinte

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET
ea A
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștinte

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Puncte
de
credit
ECVET

Precizie
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Secțiunea C - Competențe specifice teritoriale (naționale / regionale) pentru principalele calificări profesionale
Câteva domenii specifice teritoriale (regionale / naționale) de competență pentru calificări
Hungarian Addendum
Aria de activitate

Comunicare în
limba maghiară

Activități

Comunicare în
limba maghiară

Sarcini

Comunicare în
limba maghiară în
cadrul activităților
profesionale în
turismul de
sănătate

Cunoștinte

Deprinderi

Competențe

Cunoasterea limbii
maghiare
corespunzator
nivelului B2
CEFR(Cadrul
European Comun
de referinta pentru
limbi)

Utilizarea
abilitatilor in limba
maghiara,
corepunzator
nivelului B2 CEFR
(Cadrul European
Comun de
referinta pentru
limbi), in timp ce
isi exercita
activitatea
profesionala

Competente de
comunicare in
limba maghiara la
nivel minim B2
CEFR(Cadrul
European Comun
de referinta pentru
limbi)

Criterii de
realizare

Comunicarea in
limba maghiara

Puncte de credit
ECVET

6
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Italian Addendum (Umbria Region)
Aria de activitate

Comunicare in
limba Italiana

Activități

Comunicare in
limba Italina

Sarcini

Comunicare in
limba Italiana in
activitati
profesionale in
turismul de
sanatate

Cunoștinte

Deprinderi

Competențe

Cunoasterea limbii
Italiene
corespunzator
nivelului B2
CEFR(Cadrul
European Comun
de referinta pentru
limbi)

Utilizarea
abilitatilor in limba
Italiana,
corepunzator
nivelului B2 CEFR
(Cadrul European
Comun de
referinta pentru
limbi), in timp ce
isi exercita
activitatea
profesionala

Competente de
comunicare in
limba Italiana la
nivel minim B2
CEFR(Cadrul
European Comun
de referinta pentru
limbi)

Criterii de
realizare

Comunicarea in
limba Italiana

Puncte de credit
ECVET

6
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Belgian Addendum
Aria de activitate

Comunicare: limba
in functie de
cerintele regionale

Activități

Comunicare: limba
in functie de
cerintele regionale

Sarcini

Comunicare: limba
in functie de
cerintele regionale
in activitati
profesionale legate
de turismul de
sanatate

Cunoștinte

Deprinderi

Competențe

Cunostinte de
limba in functie de
cerintele regionale
corespunzator
nivelului B2 CEFR
(Cadrul European
Comun de
referinta pentru
limbi)

Utilizarea
abilitatilor in limba
ceruta de unitatile
regionale,
corepunzator
nivelului B2 CEFR
(Cadrul European
Comun de
referinta pentru
limbi), in timp ce
isi exercita
activitatea
profesionala

Competente de
comunicare in
limba ceruta de
unitatile regionale,
la nivel minim B2
CEFR(Cadrul
European Comun
de referinta pentru
limbi)

Criterii de
realizare

Puncte de credit
ECVET

Comunicare: limba
in functie de
cerintele regionale

6
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Slovakian Addendum
Aria de activitate

Comunicare in
limba Slovaca

Activități

Comunicare in
limba Slovaca

Sarcini

Comunicare in
limba Slovaca in
activitati
profesionale in
turismul de
sanatate

Cunoștinte

Deprinderi

Competențe

Cunoasterea limbii
Slovace
corespunzator
nivelului B2
CEFR(Cadrul
European Comun
de referinta pentru
limbi)

Utilizarea
abilitatilor in limba
Slovaca,
corepunzator
nivelului B2 CEFR
(Cadrul European
Comun de
referinta pentru
limbi), in timp ce
isi exercita
activitatea
profesionala

Competente de
comunicare in
limba Slovaca la
nivel minim B2
CEFR(Cadrul
European Comun
de referinta pentru
limbi)

Criterii de
realizare

Comunicarea in
limba Slovaca

Puncte de credit
ECVET

6
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Romanian Addendum
Aria de activitate

Comunicare in
limba Romana

Activități

Comunicare in
limba Romana

Sarcini

Comunicare in
limba Romana in
activitati
profesionale in
turismul de
sanatate

Cunoștinte

Deprinderi

Competențe

Cunoasterea limbii
Romane
corespunzator
nivelului B2
CEFR(Cadrul
European Comun
de referinta pentru
limbi)

Utilizarea
abilitatilor in limba
Romana,
corepunzator
nivelului B2 CEFR
(Cadrul European
Comun de
referinta pentru
limbi), in timp ce
isi exercita
activitatea
profesionala

Competente de
comunicare in
limba Romana la
nivel minim B2
CEFR(Cadrul
European Comun
de referinta pentru
limbi)

Criterii de
realizare

Comunicarea in
limba Romana

Puncte de credit
ECVET

6
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Tabel cu recapitularea punctelor de credit ECVET
Puncte de credit ECVET pentru Cosmetician
Puncte de credit ECVET pentru
competente comune tuturor tarilor
participante
Sectiunea A – puncte de credit ECVET asociate
competentelor Europene comune transversale pentru
calificarile profesionale
Sectiunea B – puncte de credit ECVET asociate
competentelor Europene comune specifice pentru
calificarile profesionale
Sectiunea C – puncte de credit ECVET legate de
competente specific teritoriale(nationale/regionale) ale
calificarilor profesionale
Total

Puncte de credit ECVET pentru
competentele specifice fiecarei tari
participante

Totalul punctelor
de credit ECVET

4

4

110

110

114

6

6

6

120
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Puncte de credit ECVET pentru asistent deFitness-wellness
Puncte de credit ECVET pentru
competente comune tuturor tarilor
participante
Sectiunea A – puncte de credit ECVET asociate
competentelor Europene comune transversale pentru
calificarile profesionale
Sectiunea B – puncte de credit ECVET asociate
competentelor Europene comune specifice pentru
calificarile profesionale
Sectiunea C – puncte de credit ECVET legate de
competente specific teritoriale(nationale/regionale) ale
calificarilor profesionale
Total

Puncte de credit ECVET pentru
competentele specifice fiecarei tari
participante

Totalul punctelor
de credit ECVET

4

4

50

50

54

6

6

6
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Puncte de credit ECVET pentru manager in turismul de sanatate
Puncte de credit ECVET pentru
competente comune tuturor tarilor
participante
Sectiunea A – puncte de credit ECVET asociate
competentelor Europene comune transversale pentru
calificarile profesionale
Sectiunea B – puncte de credit ECVET asociate
competentelor Europene comune specifice pentru
calificarile profesionale
Sectiunea C – puncte de credit ECVET legate de
competente specific teritoriale(nationale/regionale) ale
calificarilor profesionale
Total

Puncte de credit ECVET pentru
competentele specifice fiecarei tari
participante

Totalul punctelor
de credit ECVET

4

4

110

110

114

6

6

6

120
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