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PREMISĂ
Rezultatul principal a proiectului ECVET – HEALTH TOURISM (Noiembrie 2012 – Octombrie 2014)
este definirea și formalizarea pe nivel European (martie 2014) a Memorandumului de Înțetegere –
MoU ECVET, pentru calificarea europeană în domeniul turismului de sănătate, cu privire la figurile
profesionale sectoriale specifice ale Cosmeticianului, Asistent Fitness-Wellness și Manager în
Turismul de Sănătate, descrise în termeni de rezultate ale învățării (unităti, părți de unitate,
puncte de credite asociate), și stabilirea Corespondenței Europene pentru evaluare, transfer,
precum și acumularea a proceselor de rezultate ale învățării dobândite în contexte formale,
informale și non-formale.
Într-adevăr, cu scopul aplicării ECVET-Memorandum de Înțelegere la nivel teritorial și sectorial,
care este esențială pentru a oferi profesioniștilor interesați și stagiarii o posibilitatea eficientă
pentru a obține punerea în transparența și recunoașterea rezultatelor învățării dobândite descrise
de MoU, este necesar că în fiecare țară să se continuă procesul de MoU aderenta de actorii
principali competente și interesate, pornind proiectul cu aderența partenerilor de proiect și
organizații asociate: reprezentații și organizațiile VET, și, de asemenea, SMEs-urilor, sectorului
turismului de sănătate la nivel național, regional și local (în Ungaria Várnai Consulting Oktatási és
Munkaerő-piaci Szolgáltató Nonprofit Kft., International Wellness Institute Wellness – Fitness
Oktatási Központ and EFEB Üzleti Szakközépiskola; în Italia Aris Formazione e Ricerca Società
Cooperativa; în Romania COLEGIUL TEHNIC “TRAIAN VUIA”; în Slovakia Stredná odborná škola s
vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola)
(în Ungaria, asociație privată competentă în turismul de sănătate la nivel național, Asociația
Maghiară a Marketingului în Turismul de Sănătate și organizațiile europene specializate în
communicări (Diesis Coop scrl-fs din Belgia).
Implicarea în MoU-ECVET a noi figure de cheie competente și interesate este foarte important
pentu că au un efect asupra posibilitatea și cu privire la extinderea preconizată a procesului ECVET:
de exemplu participarea a instuțiilor publice competente în VET va determină extinderea
teritorială a aplicațiilor MoU, în timp ce participarea partenerilor sociale și VET sunt fundamentale
ca să fie asigurată pentru profesioniști și cursanții oportunități concrete a aplicări a prevederilor
stabilite în MoU, în ceea ce privește recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării, legate de
punctele de credite ECVET realizate în conformitate cu certificare națională și regională privind
regulile și procedurile de a modurilor de validare a învățarea formală non-formală și informală,
organismele de calificare.
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I. Introducere
Contextul general al Memorandumului de înțelegre reciprocă
Nevoia înnoirii continue a cunoștințelor, deprinderilor și competențelor individuale este vitală pentru
atingerea nivelului de competitivitate al UE și al coeziunii sociale, de aceea din acest punct de vedere
învățământul tehnic și instruirea practică au o contribuție majoră. Cu toate acestea, complexitatea și lipsa
de cooperare dintre diverșii furnizori, autorități și dintre diferitele sisteme naționale slăbesc acest impact.
Aceste bariere sunt cele care împiedică accesul echitabil al cetățenilor la educație și instruire practică în
sensul profitării din plin de rezultatele învățării obținute și acumulate în diverse contexte de învățare.De
asemenea aceste bariere îngreunează mișcarea liberă în cadrul ariei VET europene (învățământ tehnic și
instruire practică) și pe piața europeană de muncă.
Unul dintre principalele obstacole care apare este dificultatea identificării, validării și recunoașterii
rezultatelor învățării obținute pe parcursul șederii într-o țară din străinătate. Mai mult decât atât, învățarea
pe tot parcursul vieții se desfășoară într-o varietate de contexte în străinătate, formal, non-formal și
informal.
Ceea ce ar fi necesar, așadar, este găsirea unei modalități prin care oamenii ar putea beneficia de toate
cunoștințele achiziționate , chiar dacă se deplasează dintr-o țară în alta sau dintr-un context de învățare în
altul.
Unul dintre aspectele cele ma importante este diversitatea, chiar o anumită fragmentare a educației, a
sistemului VET și a sistemelor de calificare europeană. Sunt implicați o serie de calificări și diferite instituții
competente. Activitățile lor pot viza definirea calificărilor, a metodelor dee valuare și validare a învățării,
stabilirea unor obiective, determinarea conținutului unităților de învățare, implementarea programelor de
instruire practică. De asemenea, sunt implicați și o serie de furnizori, cum ar fi minstere, agenții, sectoare
ocupaționale, firme, parteneri sociali, camere, organizații non-guvernamentale și așa mai departe. În unele
cazuri, o autoritate națională poate acredita și însărcina anumiți formatori pentru a pregăti și elabora
calificări sau a acorda puncte. În alte cazuri, aceste funcții se pot extinde la nivel regional, sau la nivelul
furnizorilor. Țările au un cadru național de definire a nivelelor de calificare sau o clasificare a acestor nivele.
Aceste cadre pot fi direcționate sau nu spre organizațiile furnizoare de învățământ sau ciclurile de
învățământ.Mai mult decât atât, în funcție de sisteme, calificările se pot obține fie doar în urma unui singur
tip de pregătire formală, fie în urma a mai multor procese de învățare.Obținerea calificării se bazează, în
anumite sisteme, pe acumularea unităților de învățare, asociate cu puncte de credit (Anglia, Finlanda,
Suedia) fie fără puncte de credit (Franța, Spania). Sistemele de puncte credit se stabilesc într-un cadru mai
larg de calificări (cadrul de puncte de credit și calificări din Scoția și Țara Galilor) sau sunt stabilite doar
pentru calificări specifice (sistemul IFTS din Italia). În funcție de țară, există mai multe metode de utilizare a
acestor unități și puncte de credit asociate și în anumite țări pot coexista diferite practici de alocare a
punctelor de credit.
Dacă luăm în considerare această diversitate, ne dăm seama că este nevoie de niște convenții commune și
principii tehnice pentru a asigura încrederea reciprocă și realizarea transferului și recunoașterii rezultatelor
învățării obținute în contextul unor mobilități trans-naționale.
Concluzia Consiliului European de la Lisabona din 2000 a fost că cele două componente esențiale ale
efortului de adaptare a sistemelor de educație și instruire practică europene la cerințele de cunoștințe ale
societății și la nevoia pentru calitatea și un nivel superior de ocupare a forței de muncă sunt transparența
calificărilor și învățarea pe tot parcursul vieții.
Rezoluția Consiliului din 2002 privind promovarea cooperării europene în cadrul VET (Procesul Copenhaga),
a accentuat faptul că acordarea priorității unui sistem de transfer al punctelor de credit pentru VET a
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însemnat o măsură comună necesară pentru promovarea transparenței, comparabilității, transferabilității
și a recunoașterii competențelor și/sau calificărilor, dintre diverse țări și diferite nivele.
În comunicatul de la Maastricht din 2004, ministerele responsabile pentru VET, Comisia și partenerii sociali
au stabilit să acorde prioritate dezvoltării și implementării ECVET. Acest aspect a fost confirmat de același
grup în 2006 prin Comunicatul de la Helsinki prin care în continuare se promovează dezvoltarea
instrumentelor comune europene, cu alte cuvinte ECVET.
În temeiul acestora, în 2009 a fost pubilcată Recomandarea specifică a Parlamentului și a Consiliului
European, în data de 18 iunie, 2009, pe baza Sistemului European de Credite pentru învățământul tehnic și
instruire practică. (ECVET)
Dispoziții existente privind Memorandumul de înțelegere la nivel european
Instrumentele europene commune ECVET aparțin unei serii de initiative europene, incluzând Sistemul
european de acumulare și transfer al punctelor credit (ECTS), Europass, documentul european de calitate
pentru mobilitate (EQM), principiile europene pentru identificarea și validarea învățării non-formale și
informale și Cadrul european de calificări pentru învățarea pe tot parcursul vieții (EQF):
– ECTS a fost promovat prin recomandarea Parlamentului și Consililului European din 10 iulie, 2001,
privind mobilitatea în cadrul comunității de student, persoane care participă la instruire practică,
voluntari, profesori, formatori, în învățământul superior. ECVET ar trebui să fie compatibil cu ECTS
pentru a realiza trecerea în mod adecvat de la învățământul tehnic și învățământul superior.
– Europass a fost creat prin Deciza No.2242/2004/EC al Parlamentului si Consiliului European din data de
15 decembrie 2004, privind realizarea unui cadru comun pentru transparența calificărilor și a
competențelor.
– Principiile europene pentru identificarea și validarea învățării formale și non-formale au fost stabilite
conform Concluziilor Consiliului din 2004. Implementarea ECVET va respecta aceste principii.
– EQM a fost adoptat prin Recomandarea Parlamentului și Consiliului European din 18 decembrie, 2006
privind mobilitatea trans-națională din cadrul Comunității pentru scopuri educaționale (Documentul
european de calitate privind mobilitatea). În acesta se precizează în punctul 8 din anexă faptul că, în
cazul mobilităților individuale “participanților trebuie să li se ofere posibilitatea de a obține
recunoașterea și certificarea” rezultatelor obținute. ECVET dorește să susțină calitatea mobilităților
individuale, așa cum este precizat în această recomandare.
– EQF a fost lansat în 2008 prin Recomandarea Parlamentului European și al Consiliului privind Cadrul
european de calificări (EQF), ca un instrument de referință pentru compararea nivelelor de calificare din
sistemele naționale de calificare și de asemenea în cadrul sistemelor de calificare dezvoltate de
organizații sectoriale internaționale. ECVET se va baza pe concepte și principii comune din EQF și va
folosi EQF drept nivel de referință pentru calificări.
– În final, stabilirea Sistemului European de Credite pentru învățământul tehnic și instruire practică
(ECVET) a fost obiectivul Recomandării Parlamentului și al Consiliului European din iunie, 2009.
– “De atunci, s-a acordat o importanță deosebită implementării progresive, încurajând statele mebre să
creeze condiții care permit ECVET să fie utlizat de toate persoanele beneficiare de VET. În 2008, Comisia
Europeană a realizat a doua etapă de testare și activitate experimentală ECVET, rezultând în final prin
alte 8 proiecte pilot, de data aceasta cu accentul pe implementarea națională. Mai mult decât atât,
ECVET a devenit prioritate națională pentru mai multe acțiuni din cadrul programelor sectoriale
Leonardo da Vinci (una dintre cele patru programe sectoriale ale Programului de învățare pe tot
parcursul vieții, 2007-2013, al Comisiei Europene).
– În 2011, un grup de 14 agenții responsabile pentru implementarea națională a Programului de Învățare
pe tot parcursul vieții s-a reunit, sub conducerea Agenției Naționale din Germania (NA BIBB), pentru a
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susține mobilitățile acelor persoane care au început să lucreze în aria ECVET: această rețea de agenții,
cunoscut ca Net ECVET, este responsabilă pentru producerea...Toolkit”
– În 2011 CEDEFOP (Centrul European pentru Dezvolatrea Instruirii Practice din domeniul tehnologic) a
pubilcat Documentul de muncă al Dezvoltării sistemului european de credite pentru educația tehnică și
instruirea practică (ECVET). Acest document se bazează pe analiza politicilor și a documentelor de
cercetare și pe rezultatele celor 45 de interviuri realizate în perioada mai-septembrie, 2011, adunând
viziunea a mai mult de 65 de experți și membri al grupului de utilizatori ECVET din Europa.
– “ În 2014, statelor membre, și Comisiei europene li s-a cerut să înmâneze un raport Parlamentului și
Consiliului European referitor la experiențele de până atunci și la implicațiile privind implementarea
ECVET în viitor, revizuind în același timp Recomandarea și anexele tehince”.
ECVET nu se referă la recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale, așa cum se menționează în
Directiva 2005/36/EC din data de 7 septembrie 2005, deoarece ECVET nu este un instrument care să ofere
drepturi de recunoașterea a calificărilor obținute într-o țară mebră persoanelor în vederea profesării întrun alt stat membru. Într-o astfel de situație, doar Directiva poate impune obligații aspura autorităților din
statele membre.
Definiții:
Definițiile termenilor din Memorandumul de înțelegere reciprocă sunt:
a) "Calificarea ": rezultatul formal al unei evaluări sau al unui proces de validare care se obține atunci când
o instituție competentă hotărăște că o persoană a obținut niște rezultate ale învățării conform unor
standarde prestabilite.
b) Rezultate ale învățării: expresia a ceea ce știe, înțelege și este capabil să facă o persoană în urma unui
proces de învățare și care este definit prin cunoștințe, deprinderi și competențe.
c) “Unitățile rezultatelor învățării” (unitate): componenta unei calificări, consistând dintr-un set coerent
de cunoștințe, deprinderi și competențe care pot fi evaluate și validate
d) "Puncte de credit pentru rezultatele învățării" (Puncte de credit): totalitatea rezultatelor învățării care
au fost evaluate și care pot fi acumulate în vederea obținerii unei calificări sau transferate unor alte
programe educaționale sau calificări;
e) “Instituție competentă”: instituția responsabilă pentru realizarea și înmânarea calificărilor sau
recunoașterea unităților sau a altor funcții legate de ECVET, cum ar fi alocarea punctelor ECVET
calificărilor și unităților, evaluarea, validarea și recunoașterea rezultatelor învățării, respectând regulile
și practicile țărilor participante.
f)

“Evaluarea rezultatelor învățării”: metode și procese folosite pentru stabilirea măsurii în care
beneficiarii învățării au dobândit niște cunoștințe, deprinderi și competențe.

g) “Validarea rezultatelor învățării”: procesul de confirmare a faptului că anumite rezultate atinse și
evaluate corespund rezultatelor specifice cerute printr-o unitate sau o calificare anume
h) “Recunoașterea rezultatelor învățării” , procesul de atestare a anumitor performanțe atinse în mod
oficial prin acordarea unităților sau calificărilor corespunzătoare;
i)

“Puncte ECVET”: o reprezentare numerică a rezultatelor învățării prin calificarea și punctajele
corespunzătoare unităților calificării respective.
Obiective generale și specifice ale Memorandumului de Înțelegere Reciprocă

Conform recomandării UE din 2009, ECVET este un cadru tehnic pentru transferul, recunoașterea și
acumularea rezultatelor învățării în vederea obținerii unei calificări. Instrumentele și metodologia ECVET
consistă din descrierea calificărilor din punctul de vedere al rezultatelor învățării cu punctele de credit
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asociate, transferul și acumularea procesului și a documentelor complementare cum ar fi acordul asupra
învățării, transcrierea înregistrărilor și ghidurile utilizatorilor ECVET. ECVET este menit să faciliteze
recunoașterea rezultatelor învățării în conformitate cu legislația națională, în cadrul mobilității, în scopul
obținerii unei calificări.Trebuie să menționăm faptul că ECVET nu oferă recunoașterea automată a
rezultatelor învățării sau a punctelor de credit.Aplicarea acesteia pentru o calificare anume respectă
legislația, regulile și reglementările specifice statelor membre și se bazează pe următoarele principii și
specificări tehnice:
1. Unitățile rezultatelor învățării:
O unitate este o componentă a unei calificări, constând dintr-un set coerent de cunoștințe, deprinderi și
competențe care pt fi evaluate și validate printr-un număr de puncte de credit asociate. Astfel, beneficiarul
învățării poate obține o calificare acumulând unitățile cerute, învățate în diferite țări și diferite contexte
(formale, non-formale și informale), în același timp respectând legislația națională legată de acumularea
unităților și recunoașterea rezultatelor obținute.Unitățile componente ale unei calificări sunt: - descrise în
termeni inteligibili și se referă la cunoștințele, deprinderile și competențele conținute, -construite și
organizate într-un mod coerent în ceea ce privește calificarea în anasamblu, -construite în așa fel încât să
fie permisă evaluarea și validarea rezultatelor conținute în unitatea respectivă.
O unitate poate fi specifică unei singure calificări sau comună mai multor calificări. Rezultatele așteptate
care definesc unitatea pot fi obținute, indiferent de locul și de modalitatea în care aceste cunoștințe au fost
dobândite. Astfel, o unitate nu trebuie confundată cu o componentă a unui program de învățare formală
sau instruire practică.
Regulile și procedurile de definire a caracteristicilor unităților de învățare pentru combinarea și acumularea
unităților pentru o calificare anume sunt definite de instituțiile competente și partenerii implicați în
procesul de instruire practică conform reglementărilor naționale și regionale.
Specificările pentru o unitate ar trebui sa includă: - titlul generic al unității, -titlul generic al calificării (sau
calificărilor) la care se referă unitatea, - referința calificărilor conform nivelului EQF , respectiv cadrului
național de calificări (NQF), cu punctele de credit asociate calificării, -rezultatele învățării conținute în
unitate, -procedurile și criteriile de evaluare a acestor rezultate, -punctele ECVET asociate cu unitatea
respectivă, -validitatea în timp a unității unde este cazul.
2. Transferul și acumularea rezultatelor învățării, parteneriate ECVET:
În ECVET, unitățile rezultatelor obținute într-o locație sunt evaluate și pe urmă, după procesul de evaluare,
transferate unei alte locații. În acest al doilea context, sunt validate și recunoscute de către instituțiile
competente ca parte a cerințelor calificării vizate. Unitățile rezultatelor învățării pot fi pe urmă acumulate
în vederea calificării, conform reglementărilor regionale și naționale. Procedurile de evaluare, validare,
acumulare și recunoașterea a unităților de învățare sunt stabilite de instituțiile competente relevante în
procesul de instruire practică. Transferul punctelor de credit bazat pe ECVET și aplicat rezultatelor obținute
în contexte de învățare formală ar trebui facilitat prin stabilirea parteneriatelor și rețelelor care implică
instituții competente, fiecare dintre acestea având sarcina de a emite calificări și unități sau puncte de
credit pentru transferul și validarea rezultatelor.
Scopul stabilirii parteneriatelor este acela de : - a oferi un cadru general de cooperare și rețea între
parteneri, așa cum este stabilit în Memorandumurile de Înțelegere reciprocă (MoU) prin care se asigură un
climat de încredere reciprocă, -a oferi asistență în stabilirea metodelor speciale de transferare a punctelor
de credit. Memorandumul de înțelegere reciprocă ar trebui să confirme faptul că partenerii: -își acceptă
asigurarea calității, evaluarea, validarea și criteriile de recunoaștere și procedurile ca fiind satisfăcătoare
transferului de puncte de credit, -sunt de acord cu condițiile de lucru ale parteneriatului, cum ar fi
obiectivele, durata și metodele de revizuire ale Memorandumului de înțelegere reciprocă, -sunt de acord cu
comparabilitatea calificărilor implicate în scopul transferului de puncte de credit, folosind nivelurile de
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referință stabilite prin EQF, - identifică alți actori și instituții competente care pot fi implicate în acest
proces.
Pentru aplicarea ECVET în cazul învățării realizate în contexte non-formale și informale sau în afara cadrului
Memorandumului de înțelegere reciprocă, instituția competentă emițătoare de calificări, unități sau puncte
de credit trebuie să stabilească procedurile și mecanismele de identificare, validare și recunoaștere a
acestor rezultate prin certificatul corespunzător unității și punctelor de credit respective.

3. Contract de studii şi fişa personală: Pentru aplicarea transferului de credite, se implică doi parteneri și un
cursant mobil specific, un acord de învățare este încheiat de către cele două instituții competente implicate
în procesul de formare și validare și cursant, în cadrul unui Memorandum de înțelegere. Acesta ar trebui:
-să distingă competenţele dintre instituţia “de origine” şi instituţiile “gazdă”. Instituţia “de origine” este
instituţia care validează şi recunoaşte rezultatele învăţării obţinute de student. Instituţia “gazdă” este cea
care furnizează cursuri pentru rezultatele învăţării în cauză şi evaluează rezultatele învăţării dobândite.
-specific condiţiilor particulare pentru o perioadă de mobilitate, cum ar fi identitatea cursantului, durata
perioadei de mobilitate, rezultatele învăţării se preconizează a fi dobândite şi punctele ECVET asociate.
Contractul de studii ar trebui să stabilească faptul că, în cazul în care cursantul a dobândit rezultatele
așteptate și acestea au fost evaluate în mod pozitiv de către instituția "gazdă", instituția “de origine" ar
trebui să valideze și să le recunoască ca parte a cerințelor pentru calificare, în conformitate cu normele și
procedurile stabilite de către instituția competentă. Transferul între parteneri se poate aplica la rezultatele
învățării dobândite în contexte formale și, dacă este cazul, in contexte non-formale sau informale. Astfel,
transferul de credite pentru rezultatele învățării dobândite are trei etape:
— Instituția "gazdă" evaluează rezultatele învățării dobândite și atribuie credite cursantului,
rezultatele învățării dobândite și punctele ECVET corespunzătoare sunt înregistrate în "fișa
personală" a cursantului (document care detaliază cursanţilor evaluarea rezultatelor învățării,
unitățile și punctele ECVET acordate);
— Instituția "de origine" validează creditele ca o înregistrare adecvată a realizărilor cursantului;
— Instituția "de origine" recunoaște apoi rezultatele învățării care au fost dobândite. Această
recunoaștere dă naștere atribuirii unităților și punctelor ECVET corespunzătoare, conform normelor
sistemului "de origine".
Validarea și recunoașterea de către instituția competentă "de origine" depinde de evaluarea cu succes a
rezultatelor învățării de către instituția competentă "gazdă", în conformitate cu procedurile și criteriile de
asigurarea calității.
4. Punctele ECVET: punctele ECVET furnizează informații complementare asupra calificărilor și unităților în
formă numerică. Acestea nu au valoare independent de rezultatele învățării dobândite pentru calificarea
specifică căreia îi corespund și reflectă realizarea și acumularea de unități. Pentru a permite o abordare
comună pentru utilizarea punctelor ECVET, se utilizează o convenție potrivit căreia 60 de puncte sunt
alocate rezultatelor învățării preconizate a fi dobândite pe parcursul unui an, cu normă întreagă, in
formarea VET. În ECVET, alocarea punctelor are de obicei două etape: punctele ECVET sunt alocate inițial
unei calificări ca întreg și apoi unităților sale. Pentru o anumită calificare, un context de învățare formal este
luat drept referință și, pe baza convenției, numărul total de puncte este alocat pentru această calificare.Din
acest total, punctele ECVET sunt apoi alocate fiecărei unități în conformitate cu ponderea relativă a
acestora în cadrul calificării. Pentru calificările care nu au o referință formală a traiectoriei învățării,
punctele de credit ECVET pot fi alocate prin estimarea prin comparație cu o altă calificare care are un
context de referință formal. Pentru stabilirea comparabilității calificărilor, instituția competentă trebuie să
se raporteze la nivelul EQF echivalent sau, eventual, la nivelul specific NQF sau la similaritatea rezultatelor
învățării dintr-un domeniu profesional apropiat. Ponderea relativă a unei unități a rezultatelor învățării, în
ceea ce privește calificarea, ar trebui să fie stabilite în funcție de următoarele criterii sau o combinație a
acestora:
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— Importanța relativă a rezultatelor învățării care constituie unitatea pentru participarea pe piața
muncii, pentru progresare la alte nivele de calificare sau pentru integrare socială;
— Complexitatea, scopul și volumul rezultatelor învățării în unitate;
— Efortul necesar al cursantului pentru dobândirea cunoștințelor, abilităților și competențelor
necesare pentru unitate.
Ponderea relativă a oricărei unități comune mai multor calificări, așa cum este exprimată în puncte ECVET,
poate varia de la una dintre aceste calificări la alta. Alocarea punctelor ECVET fac în mod normal parte din
proiectarea calificărilor și unităților. Acestea sunt produse de instituțiile competente responsabile pentru
crearea și menținerea calificării sau împuternicite pentru această sarcină. În țările în care există deja un
sistem național de puncte, instituțiile competente relevante stabilesc aranjamente pentru conversia
punctelor de credit naționale în puncte ECVET. Realizarea cu succes a unei calificări sau a unei unități atrage
după sine atribuirea punctelor ECVET asociate, independent de timpul efectiv necesar pentru a le obţine.
De obicei, transferul unei unități implică transferul punctelor ECVET corespunzătoare astfel încât acestea să
fie incluse în momentul în care rezultatele învățării transferate sunt recunoscute, în conformitate cu
normele naționale sau regionale. Acesta este la atitudinea instituției competente să reconsidere, dacă este
necesar, punctele ECVET care trebuie luate în considerare, atâta timp cât normele și metodologiile care
sunt prevăzute în acest scop sunt transparente și respectă principiile pentru asigurarea calității. Orice
calificare dobândită prin învățare non-formală sau informală pentru care poate fi identificată o referință
formală a traiectoriei învățării, și unitățile corespunzătoare, poartă aceleași puncte ECVET ca referință, din
moment ce rezultatele învățării au fost dobândite. Proiectul multilateral ‘’ECVET - SĂNĂTATE-TURISM" de
transfer de inovație (MP TOI), care este în curs de desfășurare în cadrul programului sectorial Leonardo da
Vinci din cadrul Programului de învățare pe tot parcursul vieții al UE 2007-13, a fost conceput pentru a
atinge obiectivele generale menționate mai sus în special cu referire la sectorul turismului de sănătate,
concentrându-se pe punerea în transparența și recunoașterea competențelor a următoarelor calificări
profesionale sectoriale: cosmetician, manager de turism de sănătate şi asistent Fitness / wellness. Proiectul
este finanțat în cadrul prioritar 5 " ECVET pentru transparența și recunoașterea rezultatelor învățării și
calificărilor " ( LEO - TraInno - 11 ) a proiectelor numite Leonardo da Vinci MP ToI 2012, și , ca atare, are
drept scop să aplice instrumentele europene și cadrele EQF și ECVET pentru a pune în transparență și a
recunoaşte în Europa rezultatele învățării și calificările profesionale interesate din sectorul turismului de
sănătate , în special prin instituirea unui memorandum de înțelegere ECVET, care definește domeniul de
calificare în termenii rezultatelor învățării , trasate în EQF prin intermediul unor cadre și sisteme naționale
de calificări , proiectarea calificărilor în unități transferabile ale rezultatelor învățării prin alocarea de
credite , precum și prin aplicarea acesteia ( contracte de studiu , credite de acordare, transfer de validare și
acumulare ) prin programe de educație și formare profesională legate de instrumente flexibile de validare ,
transfer și recunoaștere a rezultatelor învățării dobândite în contexte formale, non-formale si informale de
învățare , de asemenea, integrarea și multiplicarea acestor rezultate . Consorțiul de proiect și partenerii
asociaţi includ organizații importante, reprezentanţi ai organizaţiilor VET și de asemenea ai IMM-urilor, ai
sectorului de turism de sănătate la nivel național, regional și local (in Ungaria, Várnai Consulting Oktatási és
Munkaerő-piaci Szolgáltató Nonprofit Kft, International Wellness Institute, EFEB Üzleti Szakközépiskola; în
Italia, Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa and Consorzio Itaca; în România, COLEGIUL TEHNIC
“TRAIAN VUIA”; în Slovacia, Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským), instituțiile publice
competente în turismul de sănătate la nivel național (în special, în Ungaria, Magyar Egészségturizmus
Marketing Egyesület) și, de asemenea, organizațiile specializate de comunicare europeană (belgian Diesis
Coop SCRL-FS).
Proiectul are ca scop organizarea și realizarea a 4 etape fundamentale ale procesului ECVET:
- Etapa 1 - Instituirea Parteneriatului european: pentru a stabili corespondenţa între calificări (unități și
unități de credit), precum și rezultatele învățării interesate de transfer, precum și evaluarea, transferul
și validarea (unitaţi /parţi de unități ), partenerii de proiect , partenerii sociali din sectorul turismului de
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sănătate și instituțiile publice competente în VET, sănătate, și turism indiferent de diferitele nivele ale
țărilor participante vor semna acest memorandum de înțelegere - MoU ECVET;
- Etapa 2 – Contractele de învăţare ECVET: definiție și semnătura (de profesioniști și cursanți interesați
de recunoașterea calificărilor profesionale în cauză, de către intreprinderile afiliate și de către furnizorii
de formare profesională în cauză), contractele individuale de invăţare ECVET descriu, în conformitate cu
memorandumul de înțelegere, procesul de instruire în contexte formale, non-formale si informale și
creditele ECVET aferente, care trebuie să fie obținute pentru a dobândi calificarea;
- Etapa 3 – creditele de acordare ECVET: acordate la implicarea profesioniștilor și cursanților, de către
furnizorii de formare profesională în cauză, la sfârșitul procesului de formare, credite ECVET care
relatează şi validează rezultatele învăţării, utilizând Suplimentul Europass la Certificatul profesional;
- Etapa 4 - Transferul, validarea și acumularea creditelor ECVET în sistemele sectoriale și teritoriale VET
implicate în memorandumul de înțelegere, în conformitate cu normele naționale și regionale de
certificare a modalităţilor și procedurilor formale, non-formale și informale a validarii învăţării se va
face de către organismele de certificare.
Până acum, procesul de implementare a proiectului a fost axat pe pregătirea documentației utile în scopul
de a înţelege Memorandumul de înțelegere - semnarea Memorandumului de înțelegere, în special pentru
calificările de cosmetician, manager în turismul de sănătate, și de asistent fitness / wellness, definit într-un
fel pornind de la un perimetru de calificări profesionale care activează în domeniul profesional al turismului
de sănătate din țările participante, precum și ca urmare a strategiilor, activităților și instrumentelor
necesare pentru a fi utilizate de către parteneri pentru a activa și a dezvolta procesul ECVET, definit pe baza
celor mai bune practici colectate, analizate și selectate pentru procesul ECVET în turism și în alte sectoare.
În principal, activitățile proiectului au avut până în prezent de alocat definirea unui document de transnațional, împărtășită de către toți partenerii europeni participanţi, care să descrie în termeni de activități,
sarcini, competențe și cunoștințe, unități ale rezultatelor învățării și a corespondenței între unități și
punctele asociate de credit, calificările profesionale de cosmetician, manager de turism de sanatate, si
asistent fitness / wellness (a se vedea Anexa 1 a prezentului memorandum de înțelegere).

I.

Forma și conținutul Memorandumului de Înțelegere

Participanţi
Memorandumul de înțelegere este un acord deschis pentru toate organizațiile interesate și, în special, a
autorităților publice competente în VET, sănătate și turism, a partenerilor sociali și furnizorii de VET care
operează în sectorul turismului de sănătate și a altor părți interesate, pentru a pune în aplicare
memorandumul de înțelegere la nivel european, naţional, regional, local și sectorial, pornind de la
partenerii de proiect Leonardo da Vinci TOI "ECVET - turismul de sănătate" și de către organizația de
aderare și colaborare la aceasta.

Scopul Memorandumului de Înțelegere
Pentru aplicarea ECVET în țările participante a rezultatelor învățării dobândite în contexte de învățare
formale, non-formale și informale în special pentru sectorul turismului de sănătate, in deosebi pentru
calificarile profesionale de operare ca asistent fitness-wellness, cosmetician și manager în turismul de
sănătate, acest Memorandum de Înțelegere stabilește ca fiecare participant:
- acceptă statutul celuilalt ca actori interesați și / sau instituțiile competente;
- acceptă reciproc asigurarea calității, evaluarea, validarea, criteriile de recunoaștere și procedurile ca
fiind satisfăcătoare în scopul transferului de credite;
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-

este de acord cu condițiile de funcționare a parteneriatului, ca de exemplu obiectivele, durata și
aranjamentele pentru reexaminarea Memorandumului de înțelegere;
este de acord cu privire la comparabilitatea de calificare în cauză în scopul transferului de credite,
utilizând EQF pentru stabilirea nivelului de referință;
identifică alți actori și instituții competente care pot fi implicate în proces și funcțiile acestora;

Ratificarea și eficiența Memorandumului de Înțelegere
Acest memorandum de înțelegere a fost semnat în mod corespunzător și semnat de un reprezentant oficial
al fiecăruia dintre semnatari. Memorandum de Înțelegere va intra în vigoare pentru fiecare parte de la data
semnării sale.
Acest memorandum de înțelegere și anexele sale vor fi executate în limba engleză și în limbile naționale ale
semnatarilor.
Acest memorandum de Înțelegere include două Anexe:
— Anexa 1 - descrie în termenii activităților, sarcinilor, competențelor și cunoștințelor, unitățile
rezultatelor învățării și corespondența dintre unitățile și punctele de credit asociate, calificările
profesionale de cosmetician, asistent fitness-wellness, manager de sănătate-turism;
— Anexa 2 - menită de a sublinia mecanismele de punere în aplicare a memorandumului de
Înțelegere.
-
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II. Anexa
Anexa 1: Noile calificări europene stabilite prin Memorandum de Înțelegere: cosmetician, asistent
fitness / wellness și manager în turismul de sănătate

Activități, sarcini, cunoștințe, abilități, competențe, unităţi ale rezultatelor învăţării care,
caracterizează calificările profesionale, și de corespondență între unități și de punctele
asociate de credit ECVET
Secțiunea A - Competențe Europene comune (activități, sarcini, cunoștințe, abilități, competențe, unităţi
ale rezulatelor învățării și puncte de credit ECVET) transversal pentru calificările de cosmetician, asistent
fitness-wellness și manager în turismul de sănătate.
Section B – Common European competences (Activities, tasks, knowledge, skills, competences, learning
outcomes units and ECVET credit points) specific for each one of the qualifications of Cosmetician, Fitnesswellness assistant, and Health-tourism manager
Secțiunea B - Competențe Europene comune (activități, sarcini, cunoștințe, abilități, competențe, unităţi
ale rezultatelor învăţării și puncte de credit ECVET), specifice pentru fiecare dintre calificările de
cosmetician, asistent fitness-wellness, și manager în turismul de sănătate.

- Cosmetician
- Asistent Fitness-wellness
- Manager în tursimul de sănătate
Section C –Specific territorial (national/regional) competences for the qualifications of Cosmetician, Fitnesswellness assistant and Health-tourism manager
Secțiunea C - Competențe teritoriale (naționale / regionale) pentru calificările de cosmetician, asistent
fitness-wellness și manager în turismul de sănătate.
-

Addendum Maghiară

-

Addendum Italiană

-

Addendum Belgian

-

Addendum Slovacă

-

Addendum Română

Tabel de recapitulare a punctelor de credit ECVET

WP5 - MoU ECVET for the European
qualification in the health tourism sector
(R11)
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET - Health-Tourism

III. Secțiunea A – Competențe comune europene transversale cu principalele calificări profesionale
14

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

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

Afaceri și
activitati
economice
într-o
întreprindere
de afaceri

Cunoștinte

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

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

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

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

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
de a explica obiectivele si
structura de baza a

Punct
e de
credit
ECVET

2

Oportunitatea de a folosi
competentele EBCL in
practica

2
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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
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1. 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)
2. Trei arii de competente comune Europene, specifice pentru fiecare calificare profesionala;
3. Cosmetician
Aria de
activitate

1.
Retuşuri
cosmetice

Activități

1.1
Vopsirea
genelor și a
sprâncenel
or

Sarcini

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

1.1.2
Identificarea
particularităţior clientului

Cunoștinte

Deprinderi

- 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

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

• 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.

Punct
e de
credit
ECVET
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Acronimul proiectului: ECVET – Turism de Sănătate

Aria de
activitate

Activități

Sarcini

1.1.3
Vopsirea
genelor şi a
sprâncenelor

1.1.4
Pensarea
sprâncenelor

1.2
Decolorare
a părului
facial,
îndepărtar
e, epilare

1.2.1 Pregătire

Cunoștinte

Deprinderi

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
pentru decolorarea
părului facial,
îndepărtare și epilare
• să cunoască capitolele

• teoretice și
practice pregătitoare

Competențe

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

Criterii de realizare

Caracteristicile
sprâncenelor sunt
verificate
împreună cu clientul

Caracteristicile
sprâncenelor sunt
verificate
împreună cu clientul

• să înțeleagă cum să se
pregătească tratamentul și
importanța adaptării
cunoștințelor teoretice și
practice în cadrul
procedurii

Punct
e de
credit
ECVET
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

1.2.2
Decolorarea

1.2.3 Depilare
1.3
Îngrijirea
pielii
potrivit
tipului său

Cunoștinte

relevante ale anatomiei
și fiziologiei umane,
dermatologie si stiințe
medicale
• Metoda de diluare a
peroxidului

• metoda decolorării
• tehnica de aplicare

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Punct
e de
credit
ECVET

practică

• diluare teoretică și
practică

• decolorare teoretica și
practica

1.3.1 Evaluarea • să cunoască criteriile și • pregătire pielii
metodele de evaluare a
teoretică și
pielii
practică
• să știe cum să
pregătească, sa
selecteze și sa foloseasca
instrumentele,
echipamentele pentru a
evalua pielea
• să cunoască capitolele
relevante ale anatomiei
și fiziologiei umane,
dermatologie si stiințe
medicale

• 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
5

• să fie capabil să efectueze
procedura

4

• a putea descrie metodele
și echipamentele de
evaluare pielii
• a putea descrie criterii de
evaluare
2
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

1.3.2 Aburire

1.3.3 Curățare
/ curățare
suprafață

1.3.4 Curățare
în profunzime
/ curățare

Cunoștinte

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

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

• Evaluarea
pielii teoretică și
practică

• a identifica tipurile de piele
• a diagnostica starea sa

• a putea evalua pielea și a
diagnostica starea

•teoretice

• a adapta cunoștințele în
practică

• pregatire
teoretica și
practica manipularea
echipamentelo
r, evaluare

Punct
e de
credit
ECVET

2

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

• să explice termenii
tonusului, turgescenței și
de ce este important în
procedură

2

• a putea să efectueze
procedura de aburire
• să înțeleagă importanța
aburirii

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

Deprinderi

Competențe

• 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 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

• 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 piele / nevoi
• 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

•teoretice

Criterii de realizare

Punct
e de
credit
ECVET

• 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

• a putea utiliza
echipamentele și produsele
corespunzător
2
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștinte

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Punct
e de
credit
ECVET

produselor de masaj
• metoda masajului
•tehnica masjului

2.2
Reducerea
grăsimiilor,
întărirea
mușchilor
și
tratamente
ale
țesutului
subcutanat

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
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

• practica masaje,
utilizarea
echipamentelo
r
• teoretice și
practice masaje ,
utilizarea
echipamentelo
r

• să aplice tehnici și metode
corespunzatoare masajelor

• a putea să efectueze
tratamentul
3

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

• a putea să efectueze
tratamentul
• să înțeleagă efectele
tratamentului și importanța
adaptării cunoștințelor
teoretice și practice în
procedura
• a putea să folosească
echipamentul și produsele
în mod corespunzător

6
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Aria de
activitate

Activități

2.3
Depilare

Sarcini

2.3.1
Pregătirea

2.3.2 Depilare

2.3.3 Ingrijirea
de dupa
tratament

Cunoștinte

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,
dermatologie si stiinte
medicale
• metodă de depilare
• tehnică de aplicare
• tipuri de depilare /
ceară
• metoda și tehnica de
îngrijire de dupa
tratament
• să știe cum să
selecteze, pregătească și
sa foloseasca uneltele,
echipamentele și
produse pentru

Deprinderi

•pregatire
practica si
teoretica

•practica depilare

•teoreticepractice

Competențe

Criterii de realizare

•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

• 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

• să poată efectua
procedurile

Punct
e de
credit
ECVET

2

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

3
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștinte

Deprinderi

ingrijireade dupa
tratament
3.
Îngrijirea
mainilor

4.
Machiajul
(Make –

3.1.
Masajul
mainilor

4.1.
Pregătirea
în vederea

3.1.1 Masaj

4.1.1
Examinarea
clientei

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

• să cunoască tipuri
morfologice ale feţei,
morfologia feţei pe

Competențe

Criterii de realizare

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

procedurii

• practica deprinderile
masajului (de
mișcare)

• să aplice tehnici și metode
pentru un masaj
corespunzător

• să poată sa efectueze
tratamentul

•teoretice și
practice

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

Pregătirea materialelor se
face în funcţie de nevoile
individuale ale clienţilor şi

•teoretice

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

Punct
e de
credit
ECVET
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Aria de
activitate

up)

Activități

Sarcini

Cunoștinte

efectuării
machiajului
produse,
materiale ,
instrument
epregătirea
clientului.

Alcătuirea fişei
de machiaj

regiuni,tipurile de ten
•să ştie alcătui fişa de
machiaj
• să știe să selecteze și
să folosească
instrumentele,
echipamentele și
produse pentru machiaj

4.2.
Concepere
a
machiajului

4.2.1
Machiaj de zi

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

•teoretice

4.2.2
Machiajul de
ocazie

Deprinderi

•teoretice

Competențe

Criterii de realizare

• să identifice particularităţile
clientului

resursele disponibile
respectându-se normele
igienico-sanitare.
Pregătirea clientului este
realizată prin asigurarea
confortului acestuia şi
crearea unei ambianţe
plăcute, relaxante.

• 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

Planul de machiaj este
întocmit în concordanţă
cu contextul specific şi
de comun acord cu clienta.
Planul de machiaj este
întocmit în funcţie de
nevoile de camuflare a
defectelor şi în
concordanţă

Punct
e de
credit
ECVET
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

4.2.4
Machiajul
special

4.3
Executarea
machiajului

Deprinderi

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

• teoretice

4.3.1
Selectarea
produselor

• să cunoască
principalele caracteristici
ale produselor şi
modalităţile de aplicare

•teoretice şi
practice

4.3.2
Aplicarea
machiajului

• să cunoască tehnicile
de lucru pentru
diferitele tipuri de
machiaj

• teoretice și
practice pictură /
colorare
creativă
•teoretice

4.2.1
Machiaj de zi
4.2.
Concepere
a

Cunoștinte

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

Competențe

Criterii de realizare

clientului

cu exigenţele clientului .

• să adapteze utilizarea
echipamentelor și a
materialelor
• să evalueze utilizarea
produselor în funcţie de
cerinţa contextului.
• să adapteze cunoștințele
despre produse şi materiale
nevoilor, scopurilor și stilului
clientului, ocaziei,

Planul de machiaj este
întocmit în funcţie de
contextul în care va fi
purtat şi scopul urmărit.

• să analizeze contextul
• să utilizeze o gamă largă de
produse pentru aplicare
• să aplice tehnici specifice
de machiaj
• să adapteze cunoștințele
despre principalele
caracteristici de machiaj, care
se potrivesc nevoilor,
scopurilor și stilului clientului

Punct
e de
credit
ECVET

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

Machiajul este realizat prin
aplicarea corectă a
produselor selectate

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

Activități

machiajului

Sarcini

4.2.2
Machiajul de
ocazie

5.1
Directivele
europene
profesional
e de
securitate
și sănătate
si anexele
sale,

Deprinderi

• să cunoască
principalele caracteristici
ale machiajului de ocazie

•teoretice

4.2.3 Machiajul • să cunoască
corrector
principalele caracteristici
ale machiajului corector
•tipuri de faţă

•teoretice

4.2.4
Machiajul
special

5.
Monitoriz
area
proceduril
or de
control de
siguranță
în
operațiuni

Cunoștinte

5.1.1 Să
păstreze și să
mențină un
mediu de lucru
sigur și sănătos
întrunind
standardele
europene și
locale de

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

• teoretice

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

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 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

Planul de machiaj este
întocmit în funcţie de
nevoile de camuflare a
defectelor şi în
concordanţă
cu exigenţele clientului .

Punct
e de
credit
ECVET

3

5

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
secțiu
nea A
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Aria de
activitate

le de lucru
în
conformit
ate cu
instrucțiu
nile de
igienă și
de
siguranță

6.
Consiliere

Activități

precum și
cerințele
locale
5.2
Curățarea
și
menținere
suprafețelo
r de lucru
curate

6.1
Consiliere
cosmetica

Sarcini

sănătate și
siguranță la
locul de
muncă.
5.2.1. Curățare
/ menținerea

oferind sfaturi
privind
îngrijirea feței
oferind sfaturi
privind
îngrijirea
corpului

Cunoștinte

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Punct
e de
credit
ECVET

protectia
muncii

• cunoștințe teoretice și
practice ale
instrucțiunilor de
securitate și sănătate
• 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,

• teoretice și
practice curățare,
menținerea
suprafețelor și
aechipamentel
or de lucru
curate

• abilitatea de a verifica
dacainstrucțiunile de
sănătate și securitate sunt
respectate
• să se adapteze practicile de
igienă și de siguranță
acceptate în zona servicilor

• 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

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

3

• să poată să ofere sfaturi
și informații care se
potrivesc nevoilor clientului
3
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Aria de
activitate

7.
Administr
are /
Registrare

Activități

7.1
Registrare

Sarcini

oferind sfaturi
privind
îngrijirea
mâinilor
oferind sfaturi
privind stilul
de machiaj
oferind sfaturi
privind igiena
si siguranța
personală
Înregistrarea
fișierele
clienților
Înregistrarea
echipamentelo
r și a
instrumentelor
Înregistrarea
documentației
economice
Înregistrarea
materiilor
prime
(mărfuri) și
produse

Cunoștinte

Deprinderi

echipamentelor și
instrumentelor
• să cunoască nevoile
pacientului

• să cunoască principiile
de înregistrare a fișierele
clienților
• să cunoască
echipamentele și
produsele utilizate în
zona de lucru
• să cunoască nevoile de
aprovizionare
• să cunoască cum să
completeze formulare
de cercetare și facturi
• să cunoască cum se
gestioneaza
documentele economice

Competențe

Criterii de realizare

Punct
e de
credit
ECVET

anumitor tratamente
• a explica rutina
tratatamentului
• să oferă o listă cu posibile
produse care se potrivesc
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
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

8.
Afaceri si
activitati
economic
e

8.1 Afaceri
si activitati
economice
într-o
întreprinde
re de
afaceri

8.1.1 Să
participe în
afaceri și
activități
economice ale
unei
întreprinderi
de afaceri

Cunoștinte

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

Deprinderi

Competențe

Antreprenoriat
Abilități ale
inițiativei
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
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
esentialeForme juridice in
organizatii de afaceri

Criterii de realizare

Punct
e de
credit
ECVET

Capabil sa foloseasca
competentele EBCL in
practica

Puncte
de
credit
ECVET
apar în
secțiu
nea A
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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

Punct
e de
credit
ECVET

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

- 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
- Cunoaște scopul
produselor wellness și
fitness, metodele de

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
practiceevaluare
preliminară,
indicații și
contraindicații
medicale.
Teoretice și
practiceutilizarea și
funcțiile
aparatelor
fitness și
wellness, factori
de risc.
Teoretice și
practice –
procesul de
evacuare și
acordarea
primului ajutor.

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
-are experiență în procesul de
evacuare

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
-capabil să efectueze
procesul de evacuare în
caz de nevoie

Punct
e de
credit
ECVET

2
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștințe

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

1.1.4
Răspunde la
întrebările
clienților
personal, online sau la
telefon

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

teoretice și
practicecomunicare
interpersonală
teoretice și
practicecorespondență
teoretice și
practicemanagementul
comunicării
telefonice

-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.

1.1.5
Comunică cu
colegii și cu
subcontractorii

-cunoștințe solide de
comunicare și
interacțiune
interpersonală

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
acordurilor între facilități si
subcontractori

-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 astfel
încât să atingă nivelul
optim de satisfacție al
acestora
-capabil să propună
rezolvarea unei situații
problematice, dacă e
cazul

Punct
e de
credit
ECVET

2
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștințe

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Punct
e de
credit
ECVET

-acționează conform fișei
postului întocmit de
departamentul HR.
1.1.6 Rezolvă
probleme

2. Sevicii
fitness și
wellness

2.1
Promovarea
serviciilor
fitness,
wellness, și
wellness
medical

2.1.1 Evaluare
fizică

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

Teoretice:
anatomie și
fiziologie
umană,
epidemiologie și
sistemul de
îngrijire a
sănătății.

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

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

2
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștințe

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

2.1.2 Evaluare
psihică

- cunoașterea
capitolelor relevante
din domeniul
psihologiei
motivaționale și a
meditației

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

-cunoștințe solide în
domeniul:
antrenamentelor
fitness,
antrenamentelor de
gimnastică aerobică,
orelor de meditație,
antrenamentelor
personale și a
aparatelor fitness.
-cunoștințe despre cele
mai recente trenduri
din domeniul fitnessului
- cunoașterea

- teoretice și
practice- tipuri
de
antrenamente
fitness, indicații
și contraindicații
- teoretice și
practice,
aparate fitness,
antrenament
personal,
antrenament de
performanță
- teoretice:

-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
- folosește tehnici de
marketing pentru a convinge
clienții să participe la
antrenamentele fitness
-transpune cunoștințele
teoretice în aplicații practice
-evaluează beneficiile
antrenamentelor fitness și a
serviciilor oferite pe termen
lung

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

2.1.3
Promovarea
serviciilor
fitness

Punct
e de
credit
ECVET

2
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

2.1.4
Promovarea
serviciilor
wellness

Cunoștințe

Deprinderi

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

descrierea celor
mai recente
trenduri din
domeniul
fitnessului.

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

Competențe

Criterii de realizare

-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 și produselor
wellness pe termen lung.

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

Punct
e de
credit
ECVET

2
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștințe

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

-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.

Punct
e de
credit
ECVET

wellness.
2.1.5
Promovarea
serviciilor de
wellness
medical

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

-Teoretice și
practice- tipuri
de servicii
medicale,
indicații și
contraindicații.
-Teoretice și
practice, servicii
medicale și
tratamente.
-Practice:
metode de
convingere a
clienților să
apeleze la
serviciile oferite.
-Teoretice:
descrierea celor
mai recente
trenduri din
domeniul
wellnessului
medical
-Practice:
metode de

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

2.2.2
Comercializare

Cunoștințe

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

Deprinderi

convingere a
clienților să
apeleze la
serviciile oferite.
Teoretice:
produse pentru
sănătate,
suplimente
alimentare,
cerințe HACCP
Teoretice și
practice:
păstrarea
alimentelor și a
băuturilor,
împachetarea,
servirea și
prepararea.
Teoretice și
practice:
curățenia
spațiului,
metode și
procedee de
dezinfecție
Teoretice:
suplimente

Competențe

Criterii de realizare

-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 din magazie și în cadrul
programului specializat
pentru stocuri.

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

-comercializarea
suplimentelor alimentare

-capabil să identifice
nevoile nutritive specifice

Punct
e de
credit
ECVET

1

2

WP8 Disemianre –
Compendium (R31)
Nr. Proiect: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronimul proiectului: ECVET – Turism de Sănătate

Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștințe

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

a produselor
alimentare și a
suplimentelor
alimentare.

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

alimentare și
medicinale,
epidemiologie,
prevenirea
bolilor, alergii
alimentare.
Teoretice și
practice:
suplimente
alimentare și
alergii
alimentare.

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

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

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 fitnesswellness,
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

teoreticeși
practice:
operarea cu

-vânzarea abonamentelor și
biletelor zilnice.
-promovarea ofertelor

2.2.4 Vânzarea
abonamentelo
r zilnice și

-capabil să realizeze
tranzacții financiare în
vederea cumpărării și

Punct
e de
credit
ECVET

2

2
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Aria de
activitate

3.
Administr

Activități

3.1
Introducere

Sarcini

Cunoștințe

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

lunare.

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.

casa de marcat,
gestionarea
abonamentelor,
atragerea
clienților și
metode de
încasare.

speciale și motivarea clienților
pentru reînnoirea
abonamentelor sau
cumpărarea abonamentelor
pe termen lung.

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
cumpere din produsele și
serviciile oferite.

2.2.5 Activități
post-vânzare și
vânzare
încrucișată

-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

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

-aplicarea tehnicilor de
vânzare încrucișată clienților.

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

practice:
utilizare

- cunoștințe avansate de
utilizare a calculatorului

3.1.1
Introducerea

Punct
e de
credit
ECVET

1

-capabil să utilizeze
calculatorul și aplicațiile

1
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștințe

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

area și
managem
entul
datelor

a datelor

datelor
clienților

-cunoașterea
aplicațiilor Office.
-cunoștințe legate de
CRM, managementul
datelor și aplicații
- editarea
documentelor, a
tabelelor și a
programelor de editare
imagini

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

-utilizare Office
-utilizare CRM și bază de date.

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

3.2
Mangamen
entul și
securitatea
datelor

3.2.1
Managementu
l și securitatea
datelor

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

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

-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.

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

-capabil să gestioneze
datele de bază în scopul
întocmirii rapoartelor
interne.

3.3
Manageme
ntul
rapoartelor

3.3.1
Generarea
rapoartelor și
a statisticilor

-cunoștințe despre
gestionarea datelor și
modul de raportare
-cunoștințe avansate de

Punct
e de
credit
ECVET

1

3
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

3.4
3.4.1
Pregătirea
Răspunsul la ematerialelor mailuri
scrise și
listate în
vederea
comunicării
interne

3.4.2
Răspunsul la
scrisori

Cunoștințe

Deprinderi

utilizare a tabelelor.
-cunoștințe de
extragere a datelor din
sistemele CRM și
analiza acestora în
formatul cerut.

generarea
rapoartelor
practice și
teoretice:
transfer de date
între sisteme

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

Competențe

Criterii de realizare

Punct
e de
credit
ECVET

- capabil să genereze
rapoarte despre
indicatorii de performanță
cheie, în mod regulat.

-folosirea programelor de email
-corespondență de afaceri în
contextual cerut.

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

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

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

1

1
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Aria de
activitate

4. Igiena
și
resuscitar
ea cardiopulmonar
ă

Activități

4.1
Igienizarea
și
păstrareaîn
condiții
igienice a
suprafețelo
r de lucru.

Sarcini

3.4.3
Realizarea
plaiantelor, a
panourilor și a
materialelor
informative
pentru scopuri
de comunicare
internă.
4.1.1
Igienizarea și
păstrarea
curățeniei

Cunoștințe

-cunoașterea unor
programe de design
pentru generarea
materialelor
publicitare.

-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

cunoștințe
despre cerințele
formale ale
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

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.

Punct
e 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

-cunoașterea
procedurilor necesare
în caz de urgență.
-cunoaștere tehnicilor
de BLS și resuscitare
cardio-pulmonară.
-cunoașterea defibrilării
automate sau semiautomate.

Deprinderi

igienice.
teoretice și
practicecolectarea
selectivă a
deșeurilor și
consumul
energiei
electrice
practice:
utilizarea
programelor de
editare de
imagini
Teoretice și
practice,
cunoaștereanu
mărului apelului
de urgență
Teoretice și
practice,
cunoașterea
tehnicilor și
procedurilor de
acordare a
primului ajutor
și a resuscitării
cardio-

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
cardio-pulmonară în caz
de urgență.
-capabil să efectueze
apelul de urgență.
-capabil să utilizeze
defibrilarea automata sau
semi-automată.

Punct
e de
credit
ECVET
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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
întreprinder
i.

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 europeneLicență EBC* L:
Obiectivele afacerii și
rapoartele de
management.
Contabilitate
Cheltuieli și prețuri

Deprinderi

pulmonare
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.
- Înțelege și este capabil să
explice obiectivele și structura

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

Punct
e de
credit
ECVET

Puncte
le de
credit
ECVET
apar în
secțiu
nea A

Puncte
le de
credit
ECVET
apar în
secțiu
nea A
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștințe

Drept financiar

Deprinderi

Competențe

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.

Criterii de realizare

Punct
e de
credit
ECVET
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Manager in turismul de sanatate
Aria de
activitate

Activități

1.
Managem
ent si
organizar
e

1.1 Sarcini
medii de
manageme
nt in
institutiile
care ofera
servicii de
turism de
sanatate

Sarcini

Cunoștinte

Deprinderi

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

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

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
planificare
Amploarea
punctelor de
vedere

Competențe

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

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

Punct
e de
credit
ECVET
5
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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

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

Deprinderi

Abilități
manageriale
Abilități de
planificare
Gândirea
numerică
Abilități
analitice
excelente

Competențe

scopurile, planurile
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

Punct
e 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

Posibilitatea de a vedea prin
procese

Abilitatea de a
supraveghea fluxul de

3
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Aria de
activitate

Activități

1.2 Afaceri
si economie
intr-o
intreprinder
e de afaceri

Sarcini

Cunoștinte

fluxul de
numerar al
întreprinderii
de afaceri

contabilitate
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

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

Deprinderi

Abilități de
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

Competențe

Criterii de realizare

Posibilitatea de a vedea prin
scopul si efectele relatiilor
Abilitatea de a lucra
independent
Competențe digitale

numerar a unei
întreprinderi de afaceri

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

Capabil sa foloseasca
competentele EBCL in
practica

Punct
e de
credit
ECVET

2

Puncte
le de
credit
Ecvet
apar in
sectiu
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Aria de
activitate

Activități

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

Sarcini

Cunoștinte

Deprinderi

Competențe

intreprinderi
de afaceri

Contabilitate
Costuri si preturi
Legi in afaceri (dreptul
afacerilor)

analitice

profit si pierdere), in principiu
si sa 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

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

Aptitudini
organizatorice
Excelente
abilitati de
comunicare
Abilități
manageriale
Capacitatea de a
rezolva în mod
eficient
conflictele

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

Criterii de realizare

Punct
e de
credit
ECVET
nea A

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
psihologie

Deprinderi

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
conflictele

Competențe

Criterii de realizare

Punct
e 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
într-o echipă, capabil de a
lucra împreună cu membrii
echipei de turism de
sănătate și departamentul
de vânzări

2
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Compendium (R31)
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Acronimul proiectului: ECVET – Turism de Sănătate

Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștinte

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

1.3.5 A
menține

Cunostinte
interpersonale de

Deprinderi

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
planificare
Excelente
abilitati de

Competențe

Criterii de realizare

Punct
e de
credit
ECVET

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

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

4

A aplica terapii de soluționare
a conflictelor

Abilitatea de a menține
legături bune în interiorul

2

WP8 Disemianre –
Compendium (R31)
Nr. Proiect: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronimul proiectului: ECVET – Turism de Sănătate

Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștinte

legături bune
în interiorul
instituției

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
capitole relevante ale
psihologiei

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

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
Creativitate
Incredere
Control
(abilitatea de a
fi un
supraveghetor

Abilitatea de a convinge pe
alții
Capabil să înțeleagă
problemele de co-lucrătorilor
Abilitatea de a comunica cu
oamenii în mod eficient

unei instituții de turism de
sănătate

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

Punct
e de
credit
ECVET

2
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Aria de
activitate

Activități

1.4
Manageme
ntul
resurselor
umane

Sarcini

Cunoștinte

Deprinderi

excelent)
Personalitate de
convingator
Abilitati
manageriale
Abilitati de
planificare
Amploare in
gandire

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

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

1.4.3 Sa
proiecteze
contracte
pentru
angajari

Cunostinte in resurse
umane
Cunoașterea
reglementărilor și
cerințelor

Precizie
Corectitudine

Competențe

Criterii de realizare

Punct
e de
credit
ECVET

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

Capabil sa pregateasca un
plan bine gandit de
resurse umane

2

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

1

Abilitatea de a folosi
cunoștințele de resurse
umane în practică
Abilitatea de a folosi MS
Office la un nivel ridicat

Abilitatea de a pregăti
contracte de angajări în
mod independent

1
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

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
1.4.7 A pregati
controalele de
performanta

1.4.8 A
organiza si a

Cunoștinte

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
Cunostinte de resurse
umane

Cunostinte de resurse
umane

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Punct
e de
credit
ECVET
1

Abilitati de
planificare
Precizie

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 pregati
independent descrierea
locurilor de munca a
angajatilor

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

Capacitati
excelente de
analiza
Corectitudine
Loialitate
Abilitati
organizatorice

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

Abilitatea de a pregati
controale de performanta

1

Abilitatea de auto-dezvoltare
Abilitatea de a motiva

Capabil sa organizeze si sa
conduca traninguri de

2
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Aria de
activitate

2.Evaluare
a si
proceduril
e de
calitate

Activități

2.1 Sa
analizeze si
evalueze
functionare
a afacerii

Sarcini

Cunoștinte

Deprinderi

conduce
traininguri de
educatie

Cunostinte de
gestionare a turismului
de sanatate
Cunostinte in educatia
adultilor

Abilitati
excelente de
comunicare
Creativitate
Abilitati de
planificare

2.1.1 A
indeplini
sarcini care
implica o
analiza
statistica

Cunostinte financiare
Cunostinte de baza a
controului de calitate
Cunostinte matematice

2.1.2 Sa ia
parte la
activitatile de
monitorizare

Cunostinte de baza
aunor metode de
monitorizare
Cunoașterea
reglementărilor și
cerințelor

Capacități de
vizualizare
excelente
Gandire
numerica
Excelente
abilități analitice
Precizie
Capacități
excelente de
recenzare
Abilități
analitice
excelente
Precizie

Competențe

Criterii de realizare

Punct
e de
credit
ECVET

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

educatie

Abilitatea de a intelege si a
lucra cu analize statistice

2

Capabil de a verifica si a
evalua

Capabil să organizeze și să
ia parte la activitățile de
monitorizare

3
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Aria de
activitate

3.Markeni
g, Relatii
publice,
comunica
re

Activități

Sarcini

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

2.2.1 Sa
desfasoare
activitati a
controlului de
calitate

Cunoștințe de bază de
controlul calității
Cunoașterea
reglementărilor și
cerințelor

3.1.1
Pregatirea
planurilor de
marketing

Cunoașterea
conceptului și
caracteristicilor de
marketing turistic
Cunoștințe de
instrumente de
marketing, de
marketing-mix
Cunoștințe financiare
Cunoștințe de
gestionare a turismului
de sănătate
Cunoașterea
conceptului și
caracteristicile de
marketing si vanzari in
turism
Cunoștințe de
instrumente de
marketing
Cunoștințe financiare

3.1.2
Pregatirea
strategiei de
vanzari

Cunoștinte

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Punct
e de
credit
ECVET
2

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

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
Abilități de
planificare
Amploare in
gandire

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 relațiilor

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

3
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

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

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

Cunoștinte

Cunoștințe de
gestionare a turismului
de sănătate
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)
Cunoașterea
conceptului și
caracteristicile de
marketing turistic de
sănătate
Cunoștințe de
instrumente de
marketing, de
marketing-mix
Cunoștințe de
gestionare a turismului

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Punct
e de
credit
ECVET

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

Aptitudini
organizatorice
Excelente
abilitati de
comunicare
Abilități
manageriale
Abilitati de
rezolvare a
problemelor
Creativitate

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

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

3.2
Acrivitati de
relatii
publice

Sarcini

Cunoștinte

Deprinderi

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

de sănătate
Cunoașterea pietei
(concurenți, clienți,
parteneri de afaceri)
Cunoștințe de
psihologie de marketing
Cunoasterea unor
capitole relevante ale
psihologiei
motivaționale
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
Cunoasterea
instrumentelor de
relatii publice
Cunostinte de

3.2.1 A
organiza si a
supraveghea
activitatile de

Competențe

Criterii de realizare

Punct
e de
credit
ECVET

Control (pentru
a fi un
supraveghetor
excelent)
Abilități de
planificare
Abilități de
vânzare

altii

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

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

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

2

Abilitatea de a-si asuma
riscuri
Atitudine inovatoare care
este deschis la idei si solutii

Abilitatea de a organiza si
a supraveghea
independent activitatile de
relatii publice a unei

4
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștinte

Deprinderi

Competențe

relatii publice
intr-o institutie
de turism de
sanatate

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

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

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
comunicare
interpersonala si
interactiune
Cunostinte de
comunicare

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

2

Aspect placut
Abilitati

Abilitatea de a folosi tehnici
de comunicare eficient

Abilitatea de a mentine
legaturi bune in afara

4

3.2.3 A
mentine

Criterii de realizare

Punct
e de
credit
ECVET
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștinte

legaturi bune
in afara
institutiei

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

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

Cunostinte de
gestionare a turismului
de sanatate
Cunostinte detaliate a
serviciilor facilitare si a
produselor
Cunostinte de
comunicare
interpersonale si
interactiuni
Cunostinte de baza a
tehnicilor de negociere
Cunoasterea
conceptului si
caracteristicile

3.2.5 Sa
conduca
reuniunile, sa

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Punct
e de
credit
ECVET

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
Politete
Abilitati de
negociere
Aspect placut
Abilitati
excelente de

Abilitatea de a folosi
comunicarea in relatii publice
Abilitatea de a convinge pe
altii

institutiei de turismul de
sanatate

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

Abilitatea de auto-dezvoltare
Abilitatea de a convinge pe
altii

Abilitatea de a lua parte la
sedintele turismului de
sanatate si de a pregati

1
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

pregăteasca
protocoale,
proiecte și
note
4.
Operatiile
de
functionar
e de zi cu
zi a unei
institutii
de
invatama
nt

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 prin telefon

Cunoștinte

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Punct
e de
credit
ECVET

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

comunicare
Politete

Abilitatea de a folosi MS
Office la nivel ridicat

documentele necesare,
protocoalele, proiectele si
memoriile despre aceasta

Aspect placut
Abilitati
excelente de
comunicare
Incredere
Politete

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

4

Cunostinte detaliate
despre serviciile
facilitare si produse
Cunostinte de
comunicare
interpersonala si
interactiune

Abilitatea de a
lucra sub
presiune si
stress
Abilitati
excelente de
comunicare
Abilitati de
rezolvare a
problemelor
Politete

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

3
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

Cunoștinte

4.2
Pregatirea
pachetelor
de
programe a
turismului
de sanatate

4.2.1 Sa ia
parte la
pregatirea
ofertelor si a
documentelor
corespunzatoa
re

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

Abilitati de
planificare
Creativitate
Precizie

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

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

Cunostinte financiare
Cunostinte de baza in
contabilitate
Cunostinte de
matematica

Gandire
numerica
Abilitati
analitice
excelente
Precizie
Abilitati de
planificare

Abilitatea de a aduna in mod
eficient informatii
Abilitatea de a pregati un
buget realist
Abilitatea de a folosi MS
Office la nivel inalt

Abilitatea de a pregati un
calcul realist

2

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

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Punct
e de
credit
ECVET
3
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Aria de
activitate

Activități

4.3
Administrat
ie

Sarcini

Cunoștinte

4.2.4
Pregatirea
pachetelor de
programe
turistice de
sanatate
pentru clienti

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

Creativitate
Abilitati de
planificare
Amploare in
gandire

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

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

Abilitati
analitice
excelente
Toleranta
monotoniei

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

2

4.3.2
Management
si securitate a
datelor

Cunostinte de baza a
legilor de asigurare

Abilitatea de a efectua
gestionarea datelor si
securitatea institutiei

1

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

Abilitati
analitice
excelente
Toleranta
monotoniei
Creativitate
Precizie
Sentiment de
frumusete

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

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

2

4.3.1 A genera
rapoarte si
statistici

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Punct
e de
credit
ECVET
3
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

4.3.4 Verifica
documentele
si facturile de
intrare, iesire

5.
Protectia
muncii si
reglement
arile
medicale

5.1
Directivele
Europene
profesional
e de
securitate si
sanatate si
anexele sale
precum si
cerintele
locale

5.1.1 A
mentine si a
pastra mediul
de lucru sigur
si sanatos,
conform
standardelor
Europene si
locale de
sanatate si
siguranta la
locul de munca

Cunoștinte

Cunostinte relevante a
pietelor (concurenti,
clienti, parteneri de
afaceri)
Cunostinte financiare
Cunostinte de baza in
contabilitate
Administrarea
afacerilor
Cunostinte matematice

Deprinderi

Capacitati
excelente de
analiza
Gandire
numerica
Abilitati
analitice
excelente
Tolerant la
monotonie
Precizie
Cunostinte teoretice de Abilitati practice
directive Europene si
de a aplica
specifice tarii, de
directivele si
securitate si protectie la anexele
locul de munca,
europene si cele
anexate in instructajul
specifice tarii in
postului de munca
securitatea si
protectia muncii

Competențe

Criterii de realizare

Abilitatea de a verifica
Abilitatea de a intelege
continutul facturilor

Abilitatea de a verifica
documentele si facturile
de intrare, iesire

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

Punct
e de
credit
ECVET

2

Puncte
le de
credit
ECVET
apar in
sectiu
nea A
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Aria de
activitate

Activități

Sarcini

5.2
Supraveghe
rea
protectiei
muncii si a
normelor
medicale

5.2.1 A verifica
daca
reglementarile
tehnice sunt
respectate

Cunostinte de baza a
legilor de asigurare
Cunoasterea
reglementarilor si
cerintelor

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

5.2.3 A verifica
daca
reglementarile
medicale sunt
respectate

Cunoștinte

Deprinderi

Competențe

Criterii de realizare

Punct
e de
credit
ECVET
2

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

Abilitatea de a verifica si
evalua

Abilitatea de a verifica
daca reglementarile
tehnice sunt respectate

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
Precizie

Abilitatea de a verifica si a
evalua

Abilitatea de a verifica
daca reglementarile
medicale sunt respectate

2
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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

Adendum maghiară
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

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

Competențe

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
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Adendum italiană (Regiunea Umbria)
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

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

Competențe

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
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Adendum belgiană
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 realiz

Comunicare: limba
functie de cerintele
regionale
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Adendum slovacă
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

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

Competențe

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

WP8 Disemianre –
Compendium (R31)
Nr. Proiect: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronimul proiectului: ECVET – Turism de Sănătate

Aria de activitate

Comunicare in
limba Romana

Activități

Comunicare in
limba Romana

Sarcini

Comunicare in
limba Romana in
activitati
profesionale in
turismul de
sanatate

Adendum română
Cunoștinte
Deprinderi

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

Competențe

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
Puncte de credit ECVET pentru
competente comune tuturor tarilor competentele specifice fiecarei tari
participante
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
4.

Totalul punctelor
de credit ECVET

4

4

110

110

114

6

6

6

120
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Puncte de credit ECVET pentru asistent de fitness-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

60
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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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Anexa 2: Mecanismele de implementare a Memorandumul de întelegere
1. Norme și proceduri pentru a monitoriza și a pune în aplicare Memorandumul de Înțelegere
1.1 Comitetul comun de guvernare
1.1.1 Comitetul Comun de guvernare este stabilit pentru a facilita punerea în aplicare prezentului
Memorandum de Înțelegere. Cu scopul de a supraveghea procesele administrative, precum și pentru
a monitoriza performanța tuturor părților care au fost de acord să fie legat de termenii și condițiile
prezentului Memorandum de înțelegere. Pentru a asigura, în măsura în care se poate, că orice
probleme sau neînțelegeri care apar mai jos sunt rezolvate cu promptitudine și într-un mod coerent
cu intenția a acestui Memorandum de Înțelegere.
1.1.2 Comitetul Comun de guvernare va monitoriza, de asemenea, procesele de la punerea în
aplicare a prezentului Memorandum de Înțelegere în mod eficient și nediscriminatoriu. De asemenea
va continua schimbul de informații prin orice mijloace sunt considerate cele mai adecvate, inclusiv o
comunicare regulată și schimbul de informații.
1.1.3 Comitetul comun de guvernare ar trebui să îndeplinească cel puțin anual sau ori de câte ori este
necesar pentru a îndeplini în mod eficient atribuțiile sale și să asiste în soluționarea eventuale
probleme.
1.1.4 Fiecare organizație care semnază prezentul Memorandum de înțelegere este reprezentată în
cadrul Comitetului de guvernare printr-un minim (1) și un maxim două (2) Ofițerii / Membri /
Reprezentanți. Organizațiile reprezentate în cadrul Comitetului de guvernare sunt părți contractante
inițiale ale prezentului Memorandum de Înțelegere și toate autoritățile și organizațiile pe care le va
semna ulterior.
1.1.5 Organizațiile interesate să participe la acest Memorandum de Înțelegere trebuie să-l semna și
trimite o copie subsemnată a Memorandumului de Înțelegere a comitetului de guvernare comun,
care va delibera în unanimitate, în cursul reuniunii sale ulterioare, cu privire la noile adeziuni la acest
Memorandum de Înțelegere.
1.1.6 Organizațiile interesate în aderența la acest Memorandumului de Înțelegere, de asemenea, au
posibilitatea de a semna fără participare la Comisia de guvernare. În acest scop, organizația trebuie
să precizeze acest lucru.
1.1.7 Comitetul comun de guvernare se bazează, până la decizia diferit, c / o solicitantului
Coordonator al ECVET - proiectulTURISMUL DE SĂNĂTATE-, Varnai Consulting Educație și Piața
Muncii, Serviciul Nonprofit Ltd., Bezsilla Nándor u. 16, H-1158 Budapest - Ungaria)

1.2 Întâlniri
1.2.1 În cadrul întâlnirilor comune ale comisiilor de guvernare un reprezentant al organizației gazdă
va servi în calitate de președinte.
1.2.2 Locaţiile şi datele reuniunilor vor fi propuse de către organizaţia gazdă, cu acordul celorlalţi
participanţi.
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.
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1.2.3 Organizaţia gazdă este responsabil pentru aranjarea locaţiei de hotel şi sălii de conferinţe.
întâlniri aranjamente de cameră, catering, rezervări pentru cină, agenda întâlnirii, programul
întâlnirii, şi furnizează servicii de traducere atunci când este necesar.
1.2.4 Pentru întâlniri personale este necesar un preaviz de două luni.
1.2.5 Programul întâlnirii trebuie să fie pregătit şi distribuit în termen de două luni.
1.3 Finanţe
1.3.1 Nu se percep taxe.
1.3.2 Fiecare organizaţie este responsabilă pentru propria finanţare.

2. Mecanisme de dialog şi cooperare administrativă
Comitetul Comun de guvernare va stabili mecanisme şi proceduri care vor include:
2.1 Pentru a revizui periodic cifrele profesionale în cauză;
2.2 Pentru a stabili normele şi procedurile necesare pentru punerea în aplicare, evaluarea şi
monitorizarea prevederilor prezentului Memorandum de Înţelegere. Membri al comitetului de
guvernare vor menţine un contact regulat şi vor organiza reuniuni cel puţin anual, pentru a revizui
punerea în aplicare şi eficacitatea acordului.
2.3 Acţionând ca o sursă de informare pentru profesioniştii în cauză în ţările participante.
2.5 Un mijloc de soluţionare a litigiilor pentru punerea în aplicare a prezentului Memorandum de
Înţelegere.
2.6 Sarcini suplimentare, astfel cum sunt stabilite de comitetul comun de guvernare.

3. Reglementările referitoare la cetăţenie
3.1 Beneficiari ai prevederilor prezentului Memorandum de Înţelegere vor fi cetăţeni ai ţărilor
reprezentate de către părţi.

4. Revizuirea acordului
Acordul va fi revizuit periodic de către comitetul de guvernare.
5. Notificare de reziliere
În cazul în care orice parte doreşte să se retragă din acest Memorandum de Înţelegere, va informa în
scris comitetul comun de guvernare cu preaviz de şase luni.

Proiect numărul 2012-1-HU1-LEO05-05823
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IV. SEMNĂTURA DE ADEZIUNE A MEMORANDUMULUI
DE ÎNȚELEGERE

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.
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Titlul proiectului: “Turism de Sănătate: Un proces ECVET pentru a
asigura transparenţa şi recunoaşterea în întreagă Europa a
rezultatelor învăţării şi a calificărilor profesionale în sectorul
turismului de sănătate”
Acronimul proiectului: ECVET - HEALTH-TOURISM

MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE ECVET PENTRU CALIFICĂRI
EUROPENE ÎN DOMENIUL TURISMULUI DE SĂNĂTATE
SEMNĂTURA DE ADEZIUNE A MEMORANDUMULUI DE ÎNȚELEGERE

Locația:
Data:
Numele organizației:
Adresa organizației:
Țară:
Nr. telefon:
Nr. fax:
E-mail:
Reprezentant legal:

Ștampila:

Semnătura:

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.

77

WP8 Disemianre –
Compendium (R31)
Nr. Proiect: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronimul proiectului: ECVET – Turism de Sănătate

Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci
Transfer of Innovation
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Project title: ECVET – HEALTH TOURISM
WP6 - Pilot test on the enforcement of the Memorandum of Understanding MoU ECVET for the professional figures in health tourism

COMMON EUROPEAN MODEL FOR ECVET LEARNING AGREEMENTS
describing processes aimed to allow the recognition of the European qualifications
“Cosmetician”, “Fitness-wellness assistant”, and “Health-tourism Manager” and related
learning outcomes and ECVET credits in compliance with the Memorandum of
Understanding - MoU ECVET for the concerned professional qualifications and with the
National and/or Regional rules on transparency and recognition of competences and
qualifications in force in territories concerned by the Pilot Test

Model definition date: May 2014
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SE APROBĂ URMĂTOARELE
Proiectul “ECVET- TURISMUL DE SĂNĂTATE” este o intervenție multilaterală pentru
transferul de inovație (TOI) în curs de desfășurare în cadrul sub-programului Leonardo da
Vinci din Programul EU de învățare pe tot parcursul vieții 2007-2013.
Proiectul este finanțat prin axa prioritară “ECVET - transparența și recunoașterea
cunoștințelor dobândite și a calificărilor (LEO- Tralnno-11)” a proiectelor Leonardo da Vinci
Tol, drept urmare are ca scop aplicarea instrumentelor și cadrelor europene EQF și ECVET
persoanelor care lucrează în domeniul turismului de sănătate, în special prin stabilirea
Memorandumului de înțelegere ECVET pentru calificările europene de “cosmetician”,
“asistent fitness- wellness” și „manager în domeniul tursimului de sănătate”, definirea acestor
calificări în funcție de cunoștințele dobândite, plasarea lor pe EQF prin cadrele și sistemele
naționale de calificare, transpunerea calificărilor în unități transferabile de rezultate ale
învățării prin alocarea punctelor de credit și prin aplicarea acesteia (acorduri de studiu,
acordarea punctelor de credit, validarea și acumularea transferului) utilizând programe VET
cu instrumente flexibile pentru validarea, transferul și recunoașterea cunoștințelor dobândite
în contexte formale, informale și non formale.
Consorțiul proiectului și parteneriatul asociat acesteia include reprezentanți importanți și
organizații VET, de asemenea și SME-uri din domeniul turismului de sănătate la nivel
național, regional și local (în Ungaria Várnai Consulting Oktatási és Munkaerő-piaci
Szolgáltató Nonprofit Kft., International Wellness Institute Wellness – Fitness Oktatási
Központ și EFEB Üzleti Szakközépiskola; în Italia Aris Formazione e Ricerca Società
Cooperativa; în Romania COLEGIUL TEHNIC “TRAIAN VUIA”; în Slovacia Stredná odborná
škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola), asociații private competente în
domeniul turismului de sănătate la nivel național
(Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület din Ungaria) și organizații de comunicare
europeană de specialitate (Diesis Coop scrl-fs din Belgia). Scopul proiectului este organizarea
și realizarea celor 4 etape fundamentale ale procesului:
- Etapa 1 – Stabilirea parteneriatului european: pentru stabilirea corespondenței dintre
calificări (unități și unități de puncte de credit) și cunoștințele dobândite vizate de transfer,
evaluarea, transferul și validarea (unităților și a părților unităților), partenerii proiectului,
partenerii sociali din domeniul turismului de sănătate și instituțiile publice competente în
VET și în turism/ problematica turismului de sănătate la diferite nivele. Țările participante au
contrasemnat Memorandumul de înțelegere- MoU ECVET;
- Etapa 2 – Acorduri de studiu ECVET: definirea și semnarea (de către
angajatori/antreprenori/ beneficiari (“candidați”) interesați de recunoașterea calificărilor
profesionale respective, de către întreprinderile conexe și furnizorii de VET) a acordurilor de
studiu individual descrise de ECVET conform MoU, procesul de instruire în contexte formale,
informale și non-formale și punctele de credit necesare pentru obținerea calificării;
- Etapa 3 – Acordarea punctelor de credit ECVET: certificarea angajatorilor/ antreprenorilor/
beneficiarilor (“candidaților”), de către furnizorii de VET la finalizarea procesului de instruire,
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acordarea punctelor de credit după verificarea cunoștințelor dobândite, utilizarea
Suplimentului Europass la Certificatul Profesional;
- Etapa 4 - Transferul, validarea și acumularea punctelor de credit ECVET în sistemele
sectoriale și teritoriale VET incluse în MoU, conform reglementărilor naționale și regionale
privind modalitățile și procedurile de certificare, validării formale, non formale și informale și
organismelor de calificare.
Procesul de implementare al proiectului a permis definirea și oficializarea Memorandumului
de înțelegere- MoU ECVET prin toți partenerii europeni- pentru calificările profesionale
europene comune de “cosmetician”, “asistent fitness-wellness” și “manager în domeniul
turismului”, descrierea acestora în funcție de activități, cerințe, competențe, cunoștințe,
unități ale rezultatelor învățării și corespondența dintre unități și punctele de credit asociate
acestora. (vezi anexa 1 din MoU)

SE CONVINE ȘI SE STABILEȘTE CĂ

1) ’Numele organizației’, prin resursele sale profesionale va defini în conformitate cu
angajatorii/antreprenorii/ beneficiarii (“candidații”) care lucrează în domeniul turismului de
sănătate, mai exact D-ul./D-na …, un program de intervenție cu scopul de a realiza
transparența și a recunoaște cunoștințele deja dobândite și a atribui, conform Mou ECVET și
reglementărilor în vigoare privind calificările profesionale, punctele de credit conexe și
punctele de credit ECVET pentru calificările profesionale de “cosmetician” / “asistent fitnesswellness” / “manager în domeniul turismului de sănătate” (de ales) în domeniul turismului
de sănătate.
2) La finalizarea programului de intervenție care a avut drept scop realizarea transparenței și
recunoașterea cunoștințelor deja dobândite, ’numele organizației’ va realiza o descriere
analitică a cunoștințelor verificate, în termeni calitativi și cantitativi (unități, părți ale
unităților și puncte de credit ECVET conexe), conform MoU ECVET.
3) Evaluarea și procesul de acreditare ECVET implementate de ’numele organizației’ în cadrul
acestui proiect, vor fi considerate o experiență pilot.
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ACORD DE STUDIU ECVET (model)
Acest accord de studiu are ca scop recunoașterea calificării europene de “cosmetician” /
“asistent fitness-wellness” / “manager în domeniul turismului de sănătate” a cunoștințelor
dobândite și a punctelor de credit ECVET conform Memorandumului de înțelegere – MoU
ECVET pentru calificările profesionale mai sus-amintite, în temeiul reglementărilor naționale
și/sau regionale privind trasparența și recunoașterea competențelor și a calificărilor în
vigoare în teritoriile vizate de acest test pilot.
Furnizor VET
Nume:
Adresă:
Număr de înregistrare:
Reprezentant:
Candidat
Nume:
Data și locul de naștere:
Adresa:
Telefon:
Cetățenie:
Nivelul de educație:
Calificări profesionale anterioare:

Email:

Denumirea programului de calificare:
Nivelul EQF/NQF(dacă este cazul):
Furnizorul VET își asumă evaluarea competențelor candidatului, identifică unitățile de
cunoștințe dobândite de candidat și își asumă pregătirea acestuia pentru examenul
vocațional/profesional. Candidatul se va conforma cerințelor și se va angaja să participe în
mod frecvent la instruirea de recuperare a unor unități de învățare, va furniza informațiile și
documentele solicitate.
În baza evaluării rezultatelor studiilor anterioare efectuate de…………. (furnizor VET/ centru
de evaluare a competențelor), candidatul este scutit de participarea la instruirea organizată
pentru unitățile de cunoștințe dobândite evaluate, validate și recunoscute și are dreptul să
își exprime dorința de participare la instruirea de recuperare a unor competențe/cunoștințe
pentru obținerea calificării europene de “cosmetician” / “asistent fitness-wellness” /
“manager în domeniul turismului de sănătate”.
Data:
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Candidat
Furnizor VET
Anexa 1. - Cosmetician
Prestator servicii VET/Centrul de evaluare a compețenelor profesionale
(Nume)
(Locație)
(Contact)
Numărul fișelor de evaluare:

CERERE DE EVALUARE
a cunoștințelor dobândite
Calificarea profesională: Cosmetician
Codul calificării:
Nume…………………………………….. Seria și numărul CI:……………………………..
Adresa: strada ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . numărul…… localitate …. . . . . . . . . .. . . . . . ...
cod postal…………….. țara .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefon: ……………….. email: …………….….…..@..........................................
Vă rog să-mi aprobați înscrierea la evaluarea cunoștințelor dobândite:
Nr.
Ariile de activitate a cunoștințelor dobândite
Cerere de evaluare
da
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

nu

Realizarea genelor și a spâncenelor
Decolorarea, îndepărtarea și epilarea părului facial
Îngrijirea pielii după tipurile ei
Masaj
Tratamenre de reducere a grăsimii, de întărire a masei
musculare și a țesutului subcutanat
Epilare
Masajul mâinii
Îngrijirea pre make-up
Make-up decorativ
Directive ocupaționale europene de siguranță și de sănătate
și anexele sale, precum și cerințele locale
Curățarea sau menținerea curată a unor suprafețe de lucru
Consultare cosmetică
Înregistrare
Afacere și economie într-o meserie

Menționez că îndeplinesc cerințele pentru evaluare și că voi oferi informațiile și documentele
necesare evaluării.
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Data

Semnătura

……………………..

………………………………
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Anexa 2. –Asistent fitness-wellness
Prestator servicii VET/Centrul de evaluare a compețenelor profesionale
(Nume)
(Locație)
(Contact)
Numărul fișelor de evaluare:

CERERE DE EVALUARE
a cunoștințelor dobândite
Calificarea profesională: Asistent fitness-wellness
Codul calificării:
Nume…………………………………….. Seria și numărul CI:……………………………..
Adresa: strada ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . numărul…… localitate …. . . . . . . . . .. . . . . . ...
cod postal…………….. țara .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefon: ……………….. email: …………….….…..@..........................................
Vă rog să-mi aprobați înscrierea la evaluarea cunoștințelor dobândite:
Nr.
Ariile de activitate a cunoștințelor dobândite
Cerere de evaluare
da
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.

nu

Oferireade informații – Serviciul clienți
Trmitere la servicii de fitness, wellness și wellness medical
Activități de vânzare și operații de bar sănătos
Înregistrarea datelor
Managementul și siguranța datelor
Managementul știrilor
Pregătirea materialului scris și imprimat pentru scopuri de
comunicare internă
Curățarea și păstrarea organizată, îngrijită și curată a
suprafețelor de lucru
Măsuri de acordare a primului ajutor și de resuscitare
Directive ocupaționale europene de siguranță și de sănătate
și anexele sale, precum și cerințele locale
Afacere și economie într-o meserie

Menționez că îndeplinesc cerințele pentru evaluare și că voi oferi informațiile și documentele
necesare evaluării.

Semnătura

Data
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Anexa 3. – Manager în turismul de sănătate
Prestator servicii VET/Centrul de evaluare a compețenelor profesionale
(Nume)
(Locație)
(Contact)
Numărul fișelor de evaluare:

CERERE DE EVALUARE
a cunoștințelor dobândite
Calificarea profesională: Manager în turismul de sănătate
Codul calificării:
Nume…………………………………….. Seria și numărul CI:……………………………..
Adresa: strada ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . numărul…… localitate …. . . . . . . . . .. . . . . . ...
cod postal…………….. țara .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefon: ……………….. email: …………….….…..@..........................................

Vă rog să-mi aprobați înscrierea la evaluarea cunoștințelor dobândite:
Nr.
Ariile de activitate a cunoștințelor dobândite
Cerere de evaluare
da
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

nu

Sarcini de conducere la nivel mediu în instituții care oferă
servicii în turismul de sănătate
Afacere și economie într-o meserie
Planificarea, organizarea grupurilor de muncă în turismul
de sănătate
Managementul resurselor umane
Analiza și evaluarea afacerii
Activități de control a calității executării
Marketing, activități de vănzare
Activități PR
Oferireade informații – Serviciul clienți
Pregătirea pachetelor de programe în turismul de sănătate
Administrație
Directive ocupaționale europene de siguranță și de sănătate
și anexele sale, precum și cerințele locale
Supravegherea siguranței de muncă și reguli medicale

Menționez că îndeplinesc cerințele pentru evaluare și că voi oferi informațiile și documentele
necesare evaluării.
Semnătură

Data
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……………………..

………………………………
TIPURI DE CONTRACTE RECOMANDATE

În funcție de modul de organizare a pregătirii profesionale se vor aplica modele de Contracte
cadru, prevăzute de legislația din Romănia.
1. Pentru cazul în care cursul este organizat de către un furnizor de formare adulți
autorizat conform OUG 129/2000, se va încheia Contractul de formare profesională,
în forma prevăzută de Normele metodologice de aplicare a Ordonanței.
2. Pentru cazul în care pregătirea este organizată în cadrul sistemului de învățământ
profesional și tehnic (liceal, postliceal) se respectă Planul Cadru și Programa de
pregătire aprobat de către ministerul educației. Pregătirea practică se realizează de
către agenți economici pe baza unui Contract de pregătire practică pentru efectuarea
stagiului de pregătire practică a elevilor. Stagiul poate fi efectuat în țară sau în
străinătate, în cadrul unori cooperări între instituții sau proiecte Europene. Modelul
Contractului se găsește redată în anexa 1 la Ordinul MECTS 3539/14.03.2012. Anexa
2 la acest Ordin stabilește modul în care se înregistrează rezultatul învățării, cea ce se
cuprinde în Certificat de pregătire practică.
În baza documentelor eliberate și completate cu alte documente prevăzute de Ordinul
MMSSF cu nr. 51 din 17.01.2007, publicat în Monitorul Oficial nr.105 din 12 februarie 2007,
candidatul poate solicita atestarea calificării obținută.

MODEL CADRU de CONTRACT DE FORMARE PROFESIONALA ADULTI
Anexă la Norme metodologice aplicării OUG 129/2000

CONTRACT
de formare profesională
(model)
Nr ………………. din ……………
1. Părţile contractante:
A. ……………………………, în calitate de furnizor de formare profesională, denumit în
continuare furnizor, reprezentat prin ……………….., având funcţia de ………….., cu sediul
în …………………………………..…., str. ………………………….., nr. ……, judeţul
(sectorul) ………………………….., telefon …………., fax ..…………, e-mail
…….………………., cod fiscal/cod unic de înregistrare ………….., cont bancar
………………… la ……………….., posesor al autorizaţiei de furnizor de formare
profesională pentru ocupaţia ……………………, seria …….., nr. …………, înmatriculat în
Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr.
………../……………...

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.

87

WP8 Disemianre –
Compendium (R31)
Nr. Proiect: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronimul proiectului: ECVET – Turism de Sănătate

B. ……………………………….., în calitate de beneficiar de formare profesională, denumit
în continuare beneficiar, cu domiciliul în ……………………..….., str. …………………, nr.
….., judeţul (sectorul) …………………………, telefon …………….
2. Obiectul contractului:
Obiectul contractului îl constituie prestarea de către furnizor a serviciului de formare
profesională, pentru ocupaţia de …………………………………………...
3. Durata contractului:
Durata contractului este de ……… luni, reprezentând …….. ore de pregătire teoretică şi
…………ore de pregătire practică; derularea contractului începe la data de………………….
4. Valoarea contractului:
Valoarea totală a contractului este de ……………….lei. Beneficiarul va achita această sumă
reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor în ……. tranşe, până la data
de ……………., prima tranşă fiind achitată până la data de …………………, iar celelalte
tranşe la datele de …………………………... Valoarea contractului, precum şi modalităţile de
plată pot fi modificate ulterior, cu acordul părţilor, prin acte adiţionale la prezentul contract.
5. Obligaţiile părţilor:
A) Furnizorul se obligă :
a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi a
metodologilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale;
b) să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfăşurării
activităţii de formare profesională;
c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de
absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică;
d) să asigure instructajul privind protecţia muncii;
e) să nu impună beneficiarului să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în programul
de formare profesională.
B). Beneficiarul se obligă:
a) să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă. Înregistrarea a mai
mult de 10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din durata totală a programului
conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a susţine examenul de absolvire;
b) să utilizeze resursele materiale, tehnice şi alte asemenea, potrivit scopului şi destinaţiei
acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea,
deteriorarea sau distrugerea acestora;
c) să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare
profesională;
d) să respecte normele privind protecţia muncii.
6. Răspunderea contractuală
Pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a contractului partea vinovată răspunde potrivit legii.
În cazul în care beneficiarul nu poate începe, continua sau finaliza cursul din motive absolut
obiective, acesta va suporta doar cheltuielile efectiv efectuate de furnizor în executarea
contractului, dar nu mai puţin de 15%.
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Nefinalizarea cursului din motive imputabile furnizorului conferă beneficiarului dreptul de a
solicita şi a obţine restituirea contravalorii taxei achitate, potrivit pct. 4.
7. Forţa majoră
Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în
condiţiile legii.
Partea care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va
înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării
situaţiei de forţă majoră.
8. Soluţionarea litigiilor
Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a
neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului.
Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de judecată
competentă, potrivit legii.
9. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului
Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act
adiţional la prezentul contract.
Părţile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durată limitată a contractului.
Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii:
a) prin expirarea termenului şi realizarea obiectului contractului;
b) prin acordul de voinţă al părţilor;
c) prin reziliere.
În cazul în care una din părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată
poate cere rezilierea contractului.
10. Clauze speciale
Părţile contractante pot stabili prin act adiţional şi alte clauze contractuale, dacă acestea nu
sunt contrare legii.
11. Dispoziţii finale
Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi a fost încheiat azi ………………,
în două exemplare, din care unul pentru furnizor şi unul pentru beneficiar .
Furnizor,
…………………

Beneficiar,
…………………
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FORMARE PROFESIONALA INITIALA ELEVI

Se poate realize numai prin sistemul învățământului tehnic și profesional – elevii care
participă la stagii de pregătire practică organizată în țară sau în străinătate încheie Contract
de pregătire practică (anexa 1) și li se eliberează de către școală un Certificat de pregătire
practică (anexa 2) conform OMECTS 3539/14.03.2012.
Modele:
Anexa nr. 1

CONTRACT DE PREGĂTIRE PRACTICĂ
pentru efectuarea stagiului de pregatire practica a elevilor din invatamantul profesional
si tehnic
Prezentul contract se încheie între:



Unitatea de învățământ ………………………………………………………………
(denumită în continuare organizator de practică)
reprezentată de Director
Dl/Dna……………………………………………..
Adresa organizatorului de practică:
……………………………………………………………………………………………………
email:…………………………………. telefon: ………………………………….



Elev/Elevii1 ………………………………………………………………(denumit/denumiți în continuare
practicant/practicanți), înscris/inscriși în anul școlar …………..…. în clasa ……….…………., domeniul
de pregătire profesională2 ...................................................., calificarea …………………………………………….,
nivelul de calificare ………....
și



Operatorul economic/Instituția …………..…………………….
(denumită în continuare partener de practică)
reprezentată de (numele și calitatea)
Dl/Dna…………………………………………….
Adresa partenerului de practică:
…………………………………………………………………………………………………
email:…………………………………. telefon: ………………………………….

1

Contractul se poate încheia pentru unul sau mai mulţi elevi.

Pentru stagiile de practică desfăşurate în clasa a IX-a sau a X-a liceu tehnologic se menţionează
doar domeniul de pregătire profesională (nu se completează calificarea şi nivelul de calificare).
2
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Perioada pentru care se încheie contractul de pregătire practică: ………………………..
ARTICOLUL 1
Obiectul contractului de pregătire practică
Contractul stabilește cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de pregătire
practică în vederea învățării la locul de muncă, ca parte a programului de pregătire profesională
prin învățământ profesional și tehnic.
Stagiul de practică este organizat în vederea dobândirii competențelor profesionale
menționate în anexa pedagogică care face parte integrantă din prezentul contract, în
conformitate cu Standardul de pregătire profesională și curriculumul aprobate prin Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului și sportului nr. .............................
Modalitățile de derulare și conținutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în
prezentul contract și în anexa pedagogică.
ARTICOLUL 2
Statutul practicantului
Practicantul este, pe toată durata stagiului de pregătire practică, elev al unității de
învățământ.

ARTICOLUL 3
Cadrul în care se desfășoară stagiul de practică
Stagiul de pregătire practică (se bifează situația corespunzătoare):
- se efectuează în cadrul unui contract de muncă, cei doi parteneri putând să beneficieze
de prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților,
cu modificările ulterioare
☐
- nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă
☐
- se efectuează în cadrul unui proiect finanțat prin Fondul Social European (FSE) ☐
- se efectuează în cadrul unui proiect cu finanțare din altă sursă decât FSE
☐
3
- denumirea proiectului și codul acestuia ........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
................ .
În cazul accesării unor proiecte pentru susținerea financiară a stagiului de pregătire
practică care face obiectul prezentului contract se va evita dubla finanțare din fonduri publice
interne sau externe.
ARTICOLUL 4
Remunerarea practicantului
Practicantul poate fi remunerat pe perioada desfășurării stagiului de practică numai pe
baza unui contract de muncă încheiat între practicant și partenerul de practică în care se
desfășoară stagiul de practică.
În cazul angajării pe perioada stagiului de pregătire practică, partenerul de practică se
obligă să respecte prevederile legislației muncii, sa înștiințeze organizatorul de practică și să
Se completează în situaţia în care stagiile de practică se desfăşoară în cadrul unor proiecte
finanţate din FSE sau alte surse de finanţare.
3
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convină împreună cu acesta cu privire la modalitățile de corelare a programului de lucru cu
programul de pregătire al elevului.
Partenerul de practică poate acorda practicantului sprijin material sau de altă natură
conform legii. Stimulentele financiare oferite de către partenerul de practică sub formă de burse,
gratificări, premii etc., precum și alte forme de sprijin acordat practicantului sunt menționate la
art. 9.
ARTICOLUL 5
Sănătatea și securitatea în muncă
Partenerul de practică are obligația respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea
și securitatea în muncă a practicantului pe durata stagiului de instruire practică.
Activitățile desfășurate în timpul stagiului de practică vor fi potrivite cu dezvoltarea
fizică, aptitudinile și cunoștințele practicantului, fără a-i fi periclitate sănătatea, dezvoltarea și
pregătirea profesională. Încadrarea în practică la locuri de muncă grele, vătămătoare sau
periculoase se poate face numai după împlinirea vârstei de 18 ani4.
ARTICOLUL 6
Responsabilitățile practicantului
Practicantul are obligația ca pe durata derulării stagiului de pregătire practică să
respecte programul de lucru stabilit și să execute activitățile solicitate de tutore, prevăzute în
anexa pedagogică, după o prealabilă instruire. În cazul nerespectării obligațiilor, practicantului i
se aplică sancțiunile conform regulamentului de organizare și funcționare al unității de
învățământ.
Practicantul are obligația de a respecta prevederile contractului de pregătire practică și
ale anexei pedagogice asumate prin declarațiile de angajament din Anexele A si B5 care fac parte
integrantă din prezentul contract.
Practicantul are obligația, pe întreaga durată a stagiului de practică, de a utiliza și de a
completa un caiet de practică care va cuprinde informații privind:
- denumirea modulului de pregătire;
- competențele exersate;
- activitățile desfășurate pe perioada stagiului de pregătire practică, sarcinile și temele de
lucru realizate;
- observațiile personale privitoare la activitatea depusă.
Caietul de practică este verificat periodic de către tutore și cadrul didactic responsabil cu
urmărirea derulării stagiului de pregătire practică.
Caietul de practică și certificatul de practică, al cărui model este prevăzut in anexa nr. 2 la
Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.539/2012 privind
aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional și tehnic,
constituie dovezi ale desfășurării pregătirii practice și sunt luate în considerare la evaluarea și
certificarea competențelor dobândite de practicant.
4

Activităţile din timpul practicii vor respecta condiţiile similare cu prevederile Codului muncii

referitoare la încadrarea în muncă a minorilor [art. 13 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 53/2003

- Codul muncii, republicată].
În cazul unui contract individual se completează Anexa A, iar în cazul unui contract pentru un
grup de elevi se completează Anexa B.
5
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Pe durata stagiului de practică, practicantul are obligația de a respecta regulamentul de
ordine interioară al partenerului de practică. În cazul nerespectării acestui regulament,
directorul operatorului economic/instituției partener de practică își rezervă dreptul de a anula
obligațiile și drepturile practicantului în cauză, stabilite prin contractul de practică, după ce în
prealabil a înștiințat directorul unității de învățământ la care este înscris elevul practicant.
Practicantul are obligația de a-și însuși și respecta normele de securitate și sănătate în
muncă generale și specifice partenerului de practică.
Practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informațiile la care are acces în
timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienții săi, pentru a le comunica unui terț sau
pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de
practică.
ARTICOLUL 7
Obligațiile și responsabilitățile organizatorului de practică
Directorul unității de învățământ organizator de practică desemnează un cadru didactic
responsabil cu planificarea, organizarea și supravegherea desfășurării pregătirii practice a
practicantului.
Cadrul didactic desemnat de unitatea de învățământ împreună cu tutorele desemnat de
partenerul de practică stabilesc tematica de practică și competențele profesionale care fac
obiectul stagiului de pregătire practică în conformitate cu Standardul de pregătire profesională
și curriculumul corespunzător calificării pentru care se pregătește elevul.
Cadrul didactic desemnat de unitatea de învățământ participă la evaluarea
competențelor dobândite de practicant pe durata stagiului de pregătire practică.
În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu
angajamentele luate de către partenerul de practică în cadrul prezentului contract, directorul
unității de învățământ (organizator de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregătire
practică ce face obiectul prezentului contract după informarea prealabilă a partenerului de
practică și primirea confirmării de primire a acestei informări.
Organizatorul de practică emite Certificatul de pregătire practică prin care se atestă
activitățile desfășurate de practicant, rezultatele învățării dobândite de acesta și rezultatul
obținut în urma evaluării. Certificatul de pregătire practică va respecta regimul juridic al actelor
de studii.
ARTICOLUL 8
Obligațiile și responsabilitățile partenerului de practică
Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziția practicantului toate mijloacele
necesare pentru dobândirea competențelor precizate în Anexa pedagogică și este responsabil
pentru calitatea pregătirii profesionale a practicantului pe durata efectuării stagiului de practică.
Partenerul de practică participă la evaluarea competențelor dobândite de practicant pe
durata stagiului de pregătire practică.
Partenerul de practică desemnează un tutore pentru stagiul de practică. Obligațiile
tutorelui sunt prevăzute în Anexa pedagogică.
Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul de practica are obligația de a
asigura instruirea practicantului cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă în
conformitate cu legislația în vigoare.
Partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea și sănătatea în muncă
a practicanților, conform prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu
modificările ulterioare, și ale Legii 53/2003 – Codul Muncii, republicata.
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Partenerul de practică certifică faptul de a fi asigurat în materie de responsabilitate
civilă, în funcție de dispozițiile legale și reglementările în vigoare. Această dispoziție nu se aplică
partenerilor de practică scutiți prin statutul lor de această asigurare.
Partenerul de practică are obligația de a informa practicantul asupra riscurilor
profesionale conform legislației în vigoare.
Partenerul de practică completează secțiunile corespunzătoare din Certificatul de
pregătire practică prin care se atestă activitățile desfășurate de practicant, rezultatele învățării
dobândite de acesta și rezultatul obținut în urma evaluării.
ARTICOLUL 9
Sprijin acordat practicantului de către partenerul de practică6
Burse, premii, prime, plata transportului la și de la locul desfășurării stagiului de
practică, asigurarea mesei, examinări medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de
pregătire practică etc. acordate practicantului:
.................................................
.................................................
.................................................
Alte forme de sprijin și avantaje (se precizează în mod clar ce facilități sunt acordate):
................................................
................................................
................................................
Condiții pentru acordarea stimulentelor și formelor de sprijin menționate mai sus:
....................................................
....................................................
....................................................
ARTICOLUL 10
Persoane desemnate de organizatorul de practică și partenerul de practică
Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului
de practică):
Dl/Dna …………………………………………...
Funcția …………………………………...............
Tel: …………………… Fax:…………………… e-mail: …………………………………………
Cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării stagiului de pregătire practică din
partea organizatorului de practică:
Dl/Dna …………………………………………….
Funcția …………………………………………….
Tel: ……………………. Fax: ………………….. Email: ………………………………………….
ARTICOLUL 11
Evaluarea stagiului de pregătire practică
În timpul derulării stagiului de pregătire practică, cadrul didactic responsabil cu
urmărirea derulării stagiului de pregătire practică împreună cu tutorele va evalua practicantul
în permanență, pe baza unei fișe de observație/evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de
Formele de sprijin acordat de către partenerul de practică vor respecta principiile egalității de
șanse și tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenență etnică, convingeri
religioase.
6
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dobândire a competențelor tehnice, cât și comportamentul și modalitatea de integrare a
practicantului în activitatea întreprinderii (disciplină, punctualitate, responsabilitate în
rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al partenerului de
practică, etc.).
La finalul stagiului de pregătire practică, cadrul didactic responsabil cu urmărirea
derulării stagiului de pregătire practică împreună cu tutorele evaluează nivelul de dobândire a
competențelor de către practicant pe baza fișei de observație/evaluare, a unei probe
orale/interviu și a unei probe practice.
Rezultatul evaluării va sta la baza notării practicantului de către cadrul didactic
responsabil cu derularea stagiului de pregătire practică.
Rezultatele învățării dobândite de practicant sunt consemnate în Certificatul de pregătire
practică.
Încheiat în ................................. la data de ……………………
Organizator de practică

Partener de practică

Reprezentant legal,
Numele și prenumele ………………………....
Semnătura ………………………
Data ............................

Reprezentant legal,
Numele și prenumele ……………………
Semnătura ………………………….
Data ............................

Cadrul didactic responsabil:
Numele și prenumele ………………………....
Semnătura ………………………
Data ............................

Tutore de practică:
Numele și prenumele ……………………
Semnătura ………………………….
Data ............................

Practicant7/părinte sau tutore legal instituit:
Numele și prenumele ………………………....
Semnătura ………………………
Data ............................

În cazul în care contractul se încheie pentru mai mulţi elevi se poate insera un tabel care
cuprinde toţi elevii şi se poate semna un singur exemplar original pentru aceştia.
7
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ANEXA PEDAGOGICĂ
a Contractului de pregătire practică nr. ........
1. Durata totală a stagiului de pregătire practică (nr. săptămâni, nr. zile/săptămână, nr.
total ore)
2. Calendarul stagiului de pregătire practică, timpul de lucru și orarul (de precizat
perioadele și zilele de pregătire pentru practica săptămânală și pentru cea comasată; în cazul
unor secvențe de instruire derulate la puncte de lucru din locații diferite, se vor preciza distinct
perioadele și zilele de pregătire pentru fiecare dintre acestea.)
3. Adresa unde se va derula stagiul de pregătire practică (în cazul mai multor puncte de
lucru cu locații diferite se va indica adresa fiecărui punct de lucru)
4. Deplasarea în afara locului unde este repartizat practicantul vizează următoarele locații
5. Condiții de primire a elevului în stagiul de pregătire practică
Precizări privind condițiile prealabile (exemple: examinări/avize medicale obligatorii,
instructajul de securitate și sănătate a muncii, eventuale condiționări referitoare la promovarea
prealabilă a unor teme/module din curriculum, etc.)
Notă:
Se vor evita orice condiții discriminatorii (de gen, etnie, socială sau personală), în afara
celor justificate prin legislația în vigoare sau prin condițiile specifice de lucru.
În cazul practicanților cu cerinte educative speciale (în particular al celor cu dizabilități )
se vor preciza măsurile (organizatorice și pedagogice) prevăzute pentru integrarea acestora pe
perioada stagiului.
6. Modalități prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită de elev în
școală și în întreprindere
De exemplu, precizări cu privire la conținutul și obiectivele activităților organizate în
atelierele și laboratoarele școlii și nivelul achizițiilor dobândite anterior de elevi (de dorit
prezentate sub forma de tabel similar cu pct. 11 de mai jos). Prin precizările oferite privind
complementaritatea urmărită prin practica la partenerul de practică, pot fi avute în vedere, de
exemplu: competențele pentru care școala nu dispune singură de resursele necesare (de precizat
în corelare cu pct. 11 de mai jos); exersarea în condiții reale a unor deprinderi de lucru inițiate în
școală (idem), valoarea adăugată pentru orientarea carierei (de precizat în ce constă) etc. Se va
menționa și modul de coordonare între parteneri pentru asigurarea complementarității
pregătirii.
7. Numele și prenumele cadrului didactic responsabil care asigură monitorizarea
pedagogică a practicantului pe perioada derulării stagiului de pregătire practică
8. Responsabilități ale cadrului didactic responsabil din unitatea de învățământ –
organizator al practicii, pe perioada derulării stagiului de pregătire practică
9. Numele și prenumele tutorelui desemnat de întreprindere, care va asigura respectarea
condițiilor de pregătire și dobândirea de practicant a competențelor profesionale planificate
pentru perioada stagiului de pregătire practică
10. Responsabilități ale tutorelui de practică desemnat de partenerul de practică
11. Definirea unităților de competențe și a competențelor care vor fi dobândite pe perioada
efectuării stagiului de practică în conformitate cu Standardul de pregătire profesională și
curriculumul aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.
.................................
Unitatea de

Competența

Modulul

Posturile de

Activități

Observații
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competențe

de
pregătire

lucru*

planificate

* Se vor menționa distinct toate posturile de lucru la care vor fi plasați / rotiți
practicanții.
12. Modalități de evaluare și reevaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe
perioada stagiului de pregătire practică

Subiectul
evaluării/reevaluării

Metoda/instrumentul
de
evaluare/reevaluare

Evaluatorul

Data

Observații

NOTĂ:
Se menționează toate rezultatele învățării planificate a fi dobândite pe parcursul
stagiului de practică care face obiectul contractului de pregătire practică. Ele trebuie să fie
formulate măsurabil în raport cu competențele vizate la punctul 11 de mai sus.
Fiecărui rezultat al învățării definit, trebuie să-i fie alocată cel puțin o evaluare.
Am luat la cunoștință:
Cadru didactic

Tutore de practică

Practicant

Numele și
prenumele
Data
Semnătura
Notă:
Se înmânează câte un exemplar al prezentei anexe pedagogice cadrului didactic, tutorelui
de practică și practicantului sau părintelui/tutorelui legal al acestuia.
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Anexa A
la contract
Școala: ………………………………………………
Anul școlar: …………............
Calificarea: …………………………………………
Nivel de calificare: ………………….
Clasa: ……………
Data: ………………
DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT ELEV PRACTICANT
Am luat cunoștință de prevederile contractului privind efectuarea stagiului de pregătire
practică și de conținutul Anexei pedagogice, parte integrantă a contractului și mă oblig să
respect obligațiile și responsabilitățile ce îmi revin în calitate de elev practicant.
Elev practicant:
Numele și prenumele …………………………….
………………………
CNP ...................................................................
Semnătura ………………………
Data ............................

Părinte/tutore legal8:
Numele
și

Cadrul didactic responsabil:
Numele și prenumele ………………………....
……………………
Semnătura ………………………
Data ............................

Tutore de practică:
Numele
și

prenumele

Semnătura ………………………….
Data ............................

prenumele

Semnătura ………………………….
Data ............................

Anexa B

la contract

Școala: ………………………………………………
Anul școlar: …………............
Calificarea: …………………………………………
Nivel de calificare: ………………….
Clasa: ……………
Data: ………………
DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT ELEVI PRACTICANȚI

8

În cazul elevului minor
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Am luat cunoștință de prevederile contractului privind efectuarea stagiului de pregătire
practică și de conținutul Anexei pedagogice, parte integrantă a contractului și mă oblig să
respect obligațiile și responsabilitățile ce îmi revin în calitate de elev practicant.
Nr.
crt.

Numele și prenumele
elevului

CNP

Semnătura
elevului

Cadrul didactic responsabil:
Numele și prenumele ………………………....
……………………
Semnătura ………………………
Data ............................

Numele și prenumele
părintelui/tutorelui
(pentru elevii minori)

Tutore de practică:
Numele
și

Semnătura
părintelui/tutorelui

prenumele

Semnătura ………………………….
Data ............................
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Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci
Transfer of Innovation
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Project title: ECVET – HEALTH TOURISM
WP6 - Pilot test on the enforcement of the Memorandum of Understanding MoU ECVET for the professional figures in health tourism

COMMON EUROPEAN MODEL FOR ECVET CREDITS AWARDING
to award the ECVET credits related to verified learning outcomes registered and transcribed
applying Europass Certificate Supplement, in compliance with the Memorandum of
Understanding - MoU ECVET for the new European common qualifications “Cosmetician”,
“Health Tourism Manager”, and “Fitness/Wellness Assistant”, with the related individual
signed Learning Agreements, and with the National and/or Regional rules on transparency
and recognition of competences and qualifications in force in territories concerned by Pilot
Test

Model definition date: July 2014
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GARANTAT CĂ,
Proiectul multilateral ‘’ECVET – TURISM DE SĂNĂTATE " de transfer de inovație (MP TOI), care este în
curs de desfășurare în cadrul programului sectorial Leonardo da Vinci din cadrul Programului de
învățare pe tot parcursul vieții al UE 2007-13.
A fost conceput pentru a atinge obiectivele generale menționate mai sus în special cu referire la
sectorul turismului de sănătate, concentrându-se pe punerea în transparența și recunoașterea
competențelor a următoarelor calificări profesionale sectoriale: cosmetician, manager de turism de
sănătate şi asistent Fitness / wellness. Proiectul este finanțat în cadrul prioritar 5 " ECVET pentru
transparența și recunoașterea rezultatelor învățării și calificărilor " ( LEO - TraInno - 11 ) a proiectelor
numite Leonardo da Vinci MP ToI 2012, și , ca atare, are drept scop să aplice instrumentele europene
și cadrele EQF și ECVET pentru a pune în transparență și a recunoaşte în Europa rezultatele învățării și
calificările profesionale interesate din sectorul turismului de sănătate , în special prin instituirea unui
memorandum de înțelegere ECVET, care definește domeniul de calificare în termenii rezultatelor
învățării , trasate în EQF prin intermediul unor cadre și sisteme naționale de calificări , proiectarea
calificărilor în unități transferabile ale rezultatelor învățării prin alocarea de credite , precum și prin
aplicarea acesteia ( contracte de studiu , credite de acordare, transfer de validare și acumulare ) prin
programe de educație și formare profesională legate de instrumente flexibile de validare , transfer și
recunoaștere a rezultatelor învățării dobândite în contexte formale, non-formale si informale de
învățare , de asemenea, integrarea și multiplicarea acestor rezultate .

Dezvoltarea și recunoașterea cunoștințelor, abilităților și competențelor cetățenilor sunt
fundamentale pentru dezvoltarea lor personală și profesională și pentru competitivitate,
ocuparea forței de muncă și coeziunea socială în cadrul comunității. Aplicarea ECVET –
Modelul de Atribuire ale Creditelor facilitează mobilitatea lucrătorilor și cursanților.
Proiectul are ca obiect să faciliteze participarea la învățarea depe tot parcursul vieții fără
frontiere, și transfer, recunoașterii și acumulării rezultatelor învățării evaluate dobândite în
contexte formale, non-formale și informale ale persoanelor care doresc să obțină o
calificare.
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Acesta va îmbunătăți înțelegerea generală a rezultatelor învățării cetățenilor, transparența
acestora, mobilitatea transnațională și transferabilitatea între și în statele membre, într-un
spațiu al învățării pe tot parcursul vieții.
Modelul European Comun pentru Atribuirea Cretitelor ECVET în Turismul de Sănătate se
concentreaza asupra asigurarea transparenței și recunoașterea rezultatelor învățării de
următoarele profesii sectoriale: cosmetician, manager în turismul de sănătate si asistent
fitness-wellness.
Acesta este aplicabil tuturor rezultatelor învățării, care sunt, în principiu, realizate printr-o
varietate de căi de educaționale și de învățare și pot fi apoi transferate și recunoscute.
Acestă ECVET Atribuirea Creditelor facilitează dezvoltarea unor rute flexibile și
individualizate și, de asemenea, recunoașterea rezultatelor învățării dobândite prin învățarea
non-formală și informală.
ECVET Atribuirea Creditelor:


atribuirea contractelor pentru angajaților / antreprenori / cursanți implicate
("Candidații"), de centrele de evaluare a furnizorilor de formare profesională în cauză
/ competențe profesionale ca și recunoașterea a rezultatelor învățării dobândite prin
învățarea non-formală și informală, un Certificat de Competență. Pentru a se califica
la calificare profesională "cosmetician" / "asistent fitness-wellness" / " Manager în
turismul de sănătate" trebuie să participe la pregătire pentru dobândi competențele
dorite.



atribuirea contractelor pentru angajaților / antreprenori / cursanți implicate
("Candidații"), de către furnizorii de educație și de formare profesională / centre de
evaluare a competențelor profesionale implicate la sfarsitul procesului de formare,
creditele ECVET legate de rezultatele învățării verificate, folosind, de asemenea,
Suplimentul pentru Certificatul Europass;
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Anexa 1 - cosmetician

Furnizor de VET / centru
de evaluare a competentelor profesionale
(Nume)
(Locație)
(Contact)
Nr de fișier evaluare:

CERTIFICAT DE COMPETENȚĂ
Calificare profesională: Cosmetician
Codul calificării:
Nivel EQF/NQF (dacă este cazul):
Nume………………………………………………. seria buletin:………………………………………………
Adresa:……………………………….strada ……nr…………..……city………………cod poștal……….
…………….. țara………………………………….
număr telefon: ……………….. email: …………….….…..@..........................................
………………………… (numele furnizorului VET / centru de evaluare a competentelor) a evaluat
rezultatele de învățare și performanțele realizate ale candidatului care sunt următoarele:
Nr.

Rezultatele ale domeniilor de activitate

1.
2.
3.
4.
5

Editarea genelor și a sprâncenelor
Decolorarea parului facial, îndepărtarea, depilare
Îngrijirea pielii, datorită tipul acesteia
Masaj
Reducerea grăsimii, consolidarea muschilor și tratamente
al țesutului subcutanat
Epilare
Masaj manual
Îngijirea înainte make-up
Make-up decorativ
Directivelor europene de securitate și sănătate la locul de
muncă și anexele sale, precum și cerințele locale
Curățarea sau menținerea unor suprafețe de lucru curate
Consiliere cosmetice
Înregistrarea

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rezultatul evaluării
Admis
Respins
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14. Afacerea și economică într-o întreprinderile de afaceri
Comentarii:

Pe baza evaluări de mai sus candidatul a achizitionat ... puncte de credit. Pentru a califica ca
și “Cosmetician" candidatul are nevoie de a participa la pregătire de formare profesională
pentru a dobândi competențele care lipsesc, în următoarele domenii de activitate:
1.
2.
3.
.
.

…………………………… Data:
Semnătura evaluatorului
Citit și înțeles:
………………………… Data:
Semnătura candidatului
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Anexa 2 – Asistent fitness-wellness

Furnizor de VET / centru
de evaluare a competentelor profesionale
(Nume)
(Locație)
(Contact)
Nr de fișier evaluare:

CERTIFICAT DE COMPETENȚĂ
Calificare profesională: Asistent fitness-wellness
Codul calificării:
Nivel EQF/NQF (dacă este cazul):
Nume………………………………………………. seria buletin:………………………………………………
Adresa:……………………………….strada ……nr…………..……city………………cod poștal……….
…………….. țara………………………………….
număr telefon: ……………….. email: …………….….…..@..........................................
………………………… (numele furnizorului VET / centru de evaluare a competentelor) a evaluat
rezultatele de învățare și performanțele realizate ale candidatului care sunt următoarele:
Nr.

Rezultatele ale domeniilor de activitate

Rezultatul evaluării
Admis
Respins

Serviciul clienți - furnizarea informațiilor
Referral de fitness, wellness și servicii de wellness
medicale
Activități de vânzări și operațiuni a barului de sanatate
3.
Introducere a datelor management și securitate
4.
Raport de gestiune
5.
6.
Pregătirea a materialelor scrise și tipărite cu scopuri de
comunicare interna
Igiena - curățarea și întreținerea
7.
CPR și asistență de prim ajutor
8.
Reglementare europene și locale de siguranță la locul de
9.
muncă
10. Afaceri și economie
Comentarii:
1.
2.
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Pe baza evaluări de mai sus candidatul a achizitionat ... puncte de credit. Pentru a califica ca
și “Asistent fitness-wellness " candidatul are nevoie de a participa la pregătire de formare
profesională pentru a dobândi competențele care lipsesc, în următoarele domenii de
activitate:
1.
2.
3.
.
.

…………………………… Data:
Semnătura evaluatorului
Citit și înțeles:
………………………… Data:
Semnătura candidatului
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Anexa 3 – Manager în turismul de sănătate

Furnizor de VET / centru
de evaluare a competentelor profesionale
(Nume)
(Locație)
(Contact)
Nr de fișier evaluare:

CERTIFICAT DE COMPETENȚĂ
Calificare profesională: Manager în turismul de sănătate
Codul calificării:
Nivel EQF/NQF (dacă este cazul):
Nume………………………………………………. seria buletin:………………………………………………
Adresa:……………………………….strada ……nr…………..……city………………cod poștal……….
…………….. țara………………………………….
număr telefon: ……………….. email: …………….….…..@..........................................
………………………… (numele furnizorului VET / centru de evaluare a competentelor) a evaluat
rezultatele de învățare și performanțele realizate ale candidatului care sunt următoarele:
Nr.

Rezultatele ale domeniilor de activitate

Rezultatul evaluării
Admis
Respins

1.

Sarcinile de management medie în instituțiile care oferă
servicii de turism de sănătate
Afaceri și economice într-o întreprindere de afaceri
2.
Planificarea, organizarea turismului de sanatate grupurile
3.
de locuri de muncă
Managementul Resurselor Umane
4.
Analizeze și să evalueze desfășurarea activității
5
Efectueze activități de control al calității
6.
Activitati de vanzari și marketing
7.
Activitati de PR
8.
Furnizarea informațiilor - Serviciul Clienți
9.
10. Pregătește pachete de programe turistice sănătate
11. Administrarea
12. Directivelor europene de securitate și sănătate la locul de
muncă și anexele sale, precum și cerințele locale
13. Supravegherea protecția muncii și a normelor medicale
Comentarii:
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Pe baza evaluări de mai sus candidatul a achizitionat ... puncte de credit. Pentru a califica ca
și “Manager în turismul de sănătate " candidatul are nevoie de a participa la pregătire de
formare profesională pentru a dobândi competențele care lipsesc, în următoarele domenii
de activitate:
1.
2.
3.
.
.

…………………………… Data:
Semnătura evaluatorului
Citit și înțeles:
………………………… Data:
Semnătura candidatului
………………………… Date:
Candidate’s signature
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Pag.1
ROMANIA
National Skills Authority
Assessment and Certification Centre
Vocational Skills Certificate
Series D. No: 04487
Mr./Mrs…………………………………………………………….born
on……………………………….year……………..month…………………day………………
……………..personal numerical code………………………………………has been assessed
according to the vocational standard/ vocational training standard
no…………………………………….for the job/qualification
of…………………………………….by the
assessor……………………………………………………….
Hereby declared competent in the skill units mentioned on the back of the page.
Head of Assessment and certification centre,

Secretary,

Issued on…………………………no………………………………….
Valid according to the vocational standard/vocational training standard.
Issued in accordance with Government Ordinance no.129/2000 on adult vocational training,
republished with subsequent amendments.
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NATIONAL QUALIFICATION AUTHORITY
VOCATIONAL STANDARD/ VOCATIONAL TRAINING STANDARD
no……………………………………………………….
Occupation/
qualification……………………………………………………………………………………
………………………………….
No.
Skill unit
Date of assessment
Assessor code and
signature
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Certificat – a gyakorlati képzés teljesítéséről és eredményéről (lásd a 39., 40, 41 - t)
Anexa nr. 2

CERTIFICAT DE PREGĂTIRE PRACTICĂ
1. ACEST CERTIFICAT SE ACORDĂ:
Nume
(1)

Prenume
(2)
Adresa (număr, stradă, cod poştal, oraş, ţară)

CNP
(3)
Fotografie

(4)

Data naşterii

Cetăţenia

(5)

Semnătura titularului

(6)
zz

ll

(7)

aaaa

2. ACEST CERTIFICAT SE ELIBEREAZĂ DE CĂTRE:
Denumirea instituţiei emitente (unitatea de învăţământ de unde provine elevul)
(8)
Numărul certificatului

Data eliberării

(9)

(10)
zz

ll

aaaa

3. INSTITUŢIILE PARTENERE
ORGANIZATORUL DE PRACTICĂ (unitatea de învăţământ de unde provine elevul)
Denumire şi adresa
Ştampila şi semnătura (se menţionează
în clar numele şi prenumele
reprezentantului legal şi funcţia acestuia)

(11)

(12)

Numele şi prenumele cadrului didactic
responsabil cu îndrumarea elevului pe perioada
stagiului
(13)

Titlu / funcţie
(14)

Telefon

E-mail

(15)

(16)
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PARTENERUL DE PRACTICĂ (operatorul economic/instituţia publică unde s-a desfăşurat
stagiul de practică)
Denumire şi adresa
Ştampila şi semnătura (se menţionează
în clar numele şi prenumele
reprezentantului legal şi funcţia acestuia)

(17)

(18)

Numele şi prenumele tutorelui - persoanei
responsabile cu îndrumarea elevului pe
perioada stagiului

Titlu / funcţie

(19)

(20)
Telefon

E-mail

(21)

(22)
NB : Acest tabel nu este valabil fără ştampilele celor două instituţii partenere şi / sau semnăturile celor două persoane
de referinţă.

4. DESCRIEREA STAGIULUI DE PRACTICĂ

Obiectivul stagiului de practică
(23)

Iniţiativa/proiectul în cadrul căreia se derulează stagiul de practică (se completează numai dacă
este cazul)
(24)
Calificarea corespunzătoare programului de formare profesională în cadrul căruia se derulează
stagiul şi nivelul de calificare
(25)
Programul comunitar sau de mobilitate implicat (se completează numai dacă este cazul)
(26)

(27)

Durata stagiului
Din
zz

ll

(28)
aaaa

Până
în
zz

ll

aaaa

5 DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ŞI A REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII
DOBÂNDITE DE ELEV PE PERIOADA STAGIULUI
Activităţi / sarcini efectuate de elev
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(29)

Rezultatele învăţării dobândite de elev
(se adaugă rânduri suplimentare dacă este necesar)
Unitatea de competenţe şi modulul de pregătire
(30)

Competenţe
(31)
Alte cunoştinţe, deprinderi şi competenţe dobândite de elev (altele decât cele prevăzute în
Standardul de Pregătire Profesională)
(32)

Evaluarea cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor dobândite de elev
(se precizează tipul evaluării şi calificativul sau nota obţinută de elev)
(33)
Data

Semnătura
tutorelui

(34)
zz

ll

aaaa

(35
)

Semnătura
cadrului
didactic
(36)

Semnătura
titularului (elev)
(37)

NB: Acest tabel nu este valabil fără semnătura tutorelui şi cadrului didactic responsabili cu îndumarea elevului pe perioada
stagiului şi a titularului certificatului. Pentru descrierea cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor dobândite se inserează
rânduri suplimentare, dacă este necesar.

6. ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII ŞI A CREDITELOR ACORDATE

(38)

Se completează de către unitatea de învăţământ unde este înscris elevul
Numărul matricol al elevului

(39)
Unitatea de
competenţe (1)

(40)
Competenţele (2)

(41)
Credite
acordate
(3)
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Adăugaţi sau eliminaţi rânduri dacă este necesar

Numele şi prenumele cadrului didactic responsabil
cu recunoaşterea rezultatelor învăţării
(42)

Semnătura
(43)

Data validării
(44)

Directorul unităţii de învăţământ
(45)

zz

lll

Ştampila
(46)

aaaa
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POLITICI RECOMANDTE
Setul de politici recomandate propusă de acest document este adresat către decidenților
corespunzătoare sectorială și teritorială la nivel local, regional, național și european, pentru
că au relevanța sectorială sau competența instituțională pentru educație și formare
profesională– VET, privind activitățile de turism: cu alte cuvinte, instituțiile publice
competente în VET și turism și parteneri sociale precum și organizații profesionale.
De fapt, aceste decidenții sunt actori-cheie în procesul de avizare și implementare la nivel
sectorial și teritorial a rezultatelor provenind din proiectul european Leonardo da Vinci
"ECVET – TURISMUL DE SĂNĂTATE". Proiectul concentrează pe transparența și
recunoașterea calificărilor și competențelor a persoanelor care operează în sectorul
turismului de sănătate, aplicarea instrumentelor și a cadrelor europene (European
Qualification Framework) - EQF, (European Credit System for Vocational Education and
Training) Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională - ECVET, și
Europass.
1) Uniunea Europeană sprijină, prin instumente specifice comune (în special, European
Qualification Framework - EQF, European Credit System for Vocational Education and
Training - ECVET, European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS și Europass)
transparența și recunoașterea rezultatelor învățării și a calificărilor: aplicarea a acestei
instumente și principii de instituțiile publice competente în VET și de partenerii sociale
sectoriale a angajațiilor și a angajatorilor în contexte specifice teritoriale europene, este foarte
important pentru lucrătorii și stagiarii pentru că posibiliatetea concretă a transparenței și a
recunoașterii rezultatelor învățării dobândite este necesară pentru a permite perspectiva unui
mobilitate eficientă în afara granițelor naționale (și la fel regionale, în țările europene-ca și
Italia- în care competența legislativă pentru calificare și certificare se atribuie regiunilor)
sisteme de VET, barierele din calea mobilitate în cadrul unui sistem specific VET și în
special, activitatea economică din cadrul sectoarelor, obstacolele în afara sistemului de
învățământ în special cele legate de recunoașterea rezultatelor învățării dobândite în contexte
informale și non formale.
2) Implementarea și aplicarea experimentală a principiilor comune europene și instrumente
pentru transparență și recunoaștere a rezultatelor învățării și al calificărilor sunt susținute de
UE prin instrumente de finanțare specifice (în special, inițiative în cadrul programului de
învățare continuă Leonardo da Vinci și pănă la 2014, în cadrul noului program Erasmus +),
este foarte important că instituțiile publice competente în VET și parteneri sociale sectoriale
să învețe din rezultatele experimentelor realizate, și deasemenea să participle în programele
acestea.
3) Având în vedere că programele UE care susțin aplicația experimentală și implementare a
principiilor și instrumentelor europene comune pentru transparență și recunoașterea
rezultatelor învățării și a calificărilor, sunt concepute pentru a susține intervenții multilaterale,
integrarea diferite tipuri de organizații publice și private competente și interesate din tări
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europene diferite, participarea în aceste programe necesită abordării de rețea, capabil de a
aduna actorii-cheie relevante: instituțiile publice competente în VET, parteneri sociali
interesați din domeniul și furnizorii de VET (și dacă programa permite intervenții pe nivel
academic, instituțiile publice competente în (HE - Higher Education) Învățământ Superior
precum și furnizorii HE.
Mai mult decât atât, dacă intervenția implică a problemă specifică (ca și turismul în ECVETTurism de Sănătate), această abordare de rețea este nevoit să fie extinsă pentru instituții
publice competente. Pe lăngă, considerănd rezultetele proiectului EVCET-Turism de
Sănătate, această abordare de rețea poate să implică organisme de coordinare, actorii cheie
relevante în VET și sectorul turismului la nivel regional / național / european.
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