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Descrierea ocupaţiei: GHID DE ANIMAŢIE

1) Contextul ocupaţiei
Ghidul de animaţie este persoana calificată, avînd competenţe pentru creearea, organizarea şi coordonarea
programelor şi activităţilor de divertisment pentru turişti în timpul sejurului sau pe parcursul călătoriei.
2) Procesul de lucru
Ghidul de animaţie creează programe şi activităţi de relaxare în funcţie de nevoile şi preferinţele turiştilor,
de cadrul de desfăşurare a programului . Promovează eficient activităţile de divertisment în scopul
atragerii turiştilor, oferindu-le materiale informative si furnizîndu-le informaţii turistice.
Organizează activitatea asigurînd cadrul adecvat şi infrastructura pentru a elimina factorii de risc.
Coordonează desfaşurarea acţiunii turistice, asigurând o ambianţă de relaxare în cadrul grupului.
Administrează fondurile alocate activităţii urmărind încadrarea în limitele admise respectînd calitatea
serviciilor oferite.
Structurează informaţiile, realizînd o sinteză a activităţii desfăşurate, în vederea ameliorării calităţii
serviciilor şi diversificării programelor de animaţie.
Manifestă un deosebit simţ al relaţiilor umane, solicitudime, entuziasm, disponibilitate, receptivitate,
adaptabilitate, rigoare, responsabilitate, imaginaţie, spontaneitate, dinamism.
3) Lista funcţiilor majore
- Elaborarea proiectelor pentru activităţile de animaţie
- Promovarea ofertei de animaţie
- Organizarea acivităţilor de animaţie
- Derularea activităţilor de animaţie
- Gestionarea fondurilor alocate
- Evaluare programului de animaţie
4) Alte informaţii relevante
Ghidul de animaţie trebuie să aibă o stare excelentă de sănătate, condiţie fizică, rezistenţă la stres şi la
efort susţinut.
Nu sunt necesare cerinţe minime pentru obţinerea calificării.
Formarea profesională care oferă acces la acest nivel: învatamânt liceal - filiera
tehnologică şi vocaţională sau învătământ postliceal ori învăţământ liceal şi program de
formare profesională de specialitate în sistemul de formare profesional a adulţilor.
Ghidul de animaţie trebuie să aibe cunosţinţe solide de comunicare în limba maternă şi în cel puţin o
limbă modernă de circulaţie internaţională, de istorie, geografie, literatură, etnografie, informatică,
legislaţie specifică.
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Unităţile de competenţe cheie
Cod de referinţă:
Titlul unităţii 1: ..........................................
Titlul unităţii 2: ...........................................
Titlul unităţii . : ...........................................
Titlul unităţii . : ...........................................
Titlul unităţii N: ...........................................

Unităţile de competenţe generale
Titlul unităţii 1:
Titlul unităţii 2:
Titlul unităţii 3:
Titlul unităţii 4:
Titlul unităţii 5:
Titlul unităţii 6:
Titlul unităţii 7:
Titlul unităţii 8:
Titlul unităţii 9: Lucrul în echipă
Titlul unităţii 10: Asigurarea respectării normelor SSM şi
PSI
Unităţile de competenţe specifice
Titlul unităţii 11: Elaborarea proiectelor pentru activităţile
de animaţie
Titlul unităţii 12: Promovarea ofertei de animaţie
Titlul unităţii 13: Organizarea acivităţilor de animaţie
Titlul unităţii 14: Derularea activităţilor de animaţie
Titlul unităţii 15: Gestionarea fondurilor alocate
Titlul unităţii 16: Evaluare programului de animaţie

Se completează de către
Autoritatea Naţională de
Calificări

.

Cod de referinţă:

Se completează de către
Autoritatea Naţională de
Calificări

Cod de referinţă:
Se completează de către
Autoritatea Naţională de
Calificări
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LUCRUL ÎN ECHIPĂ

Coduri de referinţă

(unitate generală)

Se completează de
către Autoritatea
Naţională de Calificări

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare ghidului de animaţie privind identificarea corectă a
sarcinilor ce îi revin în cadrul echipei şi lucrul efectiv alături de ceilalţi membri ai echipei.
Elemente de competenţă
Criteriile de realizare din punctul de Criteriile de realizare din
vedere al deprinderilor practice punctul
de
vedere
al
necesare
cunoştinţelor necesare
1. Identifică sarcinile ce îi
1.1. Sarcinile ce îi revin în cadrul echipei - care sunt sarcinile ce îi revin
revin în cadrul echipei
sunt identificate în concordanţă cu în cadrul echipei în relaţie cu
activitatea celorlalţi membri ai echipei.
activitatea celorlalţi membri ai
1.2. Sarcinile repartizate în cadrul echipei?
echipei sunt identificate în mod - care sunt sarcinile în cadrul
responsabil şi eficient, în funcţie de echipei conform specificului
specificul activităţii.
activităţii?
1.3.Sarcinile proprii sunt identificate în - care sunt sarcinile proprii în
funcţie de obiectivele organizaţiei.
funcţie
de
obiectivele
organizaţiei?
2. Desfăşoară activitatea
2.1. Sugestiile şi informaţiile sunt - care sunt ceilalţi membrii ai
împreună cu membrii echipei furnizate celorlalţi membri ai echipei
echipei?
2.2. Sarcinile repartizate sunt îndeplinite - cum îndeplineşte sarcinile cu
cu profesionalism, în
profesionalism?
concordanţă cu sarcinile celorlalţi - care sunt situaţiile dificile sau
membri ai echipei.
neprevăzute?
2.3. Situaţiile dificile sau neprevăzute se
rezolvă prin strânsă colaborare cu ceilalţi
membri ai echipei

NIVELUL UNITĂŢII
3
Criteriile de realizare din
punctul de vedere al
atitudinilor necesare
- seriozitate
- responsabilitate
- flexibilitate

- seriozitate
- responsabilitate
- flexibilitate
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3. Facilitează schimburile de
informaţii

3.1. Schimburile de informaţii sunt
facilitate prin menţinerea unei legături
permanente între membrii echipei
3.2. Schimburile de informaţii sunt
facilitate prin transmiterea datelor într-un
timp optim
3.3.
Facilitarea
schimburilor
de
informaţii se face prin comunicarea lor
într-o formă clară, accesibilă

- cum sunt facilitate
- seriozitate
schimburile de informaţii print- - responsabilitate
o legătură permanentă între
- flexibilitate
membrii echipei?
- cum sunt facilitate
schimburile de informaţii întrun timp optim?
cum
sunt
facilitate
schimburile de informaţii într-o
formă clară, accesibilă?

Gama de variabile
Membrii echipei:
Ghizi specializaţi
Ghid de turism
Situaţii neprevăzute:
situaţii de forţă majoră
Situaţii dificile:
reclamaţii
nerespectarea clauzelor contractuale de către prestatorii de servicii
litigii cu clienţii/partenerii
Tehnici de evaluare recomandate:
Metodele de culegere a dovezilor privind modul de realizare a rezultatelor sunt:
-

observare directă
declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decît cele observate direct

.
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ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR DE S.S.M ŞI P.S.I.

Coduri de referinţă

(unitate generală)

Se completează de
către Autoritatea
Naţională de Calificări

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare ghidului de animaţie de a urmări modul în care sunt NIVELUL UNITĂŢII
aplicate măsurile potrivite, în funcţie de specificul activităţilor, regulamentului de ordine interioară şi a
3
situaţiilor neprevăzute.
Elemente de competenţă
Criteriile de realizare din punctul de Criteriile de realizare din Criteriile de realizare din
vedere al deprinderilor practice punctul
de
vedere
al punctul de vedere al
necesare
cunoştinţelor necesare
atitudinilor necesare
1. Aplică NSSM şi NPSI
1.1. NSSM sunt însuşite prin instructaje - cum sunt însuşite NSSM prin - seriozitate
periodice teoretice şi practice
instructaje periodice teoretice şi - responsabilitate
1.2. NPSI sunt însuşite prin instructaje practice ?
- flexibilitate
periodice teoretice şi practice
- cum sunt însuşite NPSI prin
1.3.Echipamentele din dotarea agenţiei instructaje periodice teoretice şi
sunt utilizate cu rapiditate şi competenţă practice ?
pentru eliminarea pericolelor.
- cum sunt utilizate
echipamentele din dotarea
agenţiei cu rapiditate şi
competenţă pentru eliminarea
pericolelor?
2. Identifică şi raportează 2.1.Situaţiile critice sunt anunţate cu - cum sunt anunţate situaţiile - seriozitate
situaţiile critice
promptitudine şi claritate
persoanei critice cu promptitudine şi - responsabilitate
responsabile.
claritate
persoanei - flexibilitate
2.2.Situaţiile critice sunt analizate cu responsabile?
responsabilitate, pentru adoptarea celei - cum sunt analizate situaţiile
mai potrivite soluţii.
critice cu responsabilitate,
2.3.Măsurile de eliminare a situaţiilor pentru adoptarea celei mai
critice sunt luate cu discernământ şi potrivite soluţii ?
promptitudine
- cum sunt luate măsurile de
eliminare a situaţiilor critice cu
discernământ şi promptitudine ?
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3. Respectă procedurile de 3.1.Accidentul este semnalat prin
urgenţă şi evacuare
contactarea
cu
promptitudine
a
personalului
abilitat,
conform
procedurilor specifice.
3.2.Măsurile de urgenţă sunt aplicate cu
corectitudine, rapiditate şi luciditate
respectînd procedurile specifice.
3.3. Măsurile de evacuare sunt aplicate
cu corectitudine, rapiditate şi luciditate
respectînd procedurile specifice.

- cum este semnalat accidentul - seriozitate
prin
contactarea
cu - responsabilitate
promptitudine a personalului - flexibilitate
abilitat, conform procedurilor
specifice ?
- cum sunt aplicate măsurile de
urgenţă
cu
corectitudine,
rapiditate
şi
luciditate
respectînd
procedurile
specifice?
- cum sunt aplicate măsurile de
evacuare cu corectitudine,
rapiditate
şi
luciditate
respectînd
procedurile
specifice?

Gama de variabile:
Defecţiuni care pot apărea la echipamentele de: agrement, telecomunicaţie, aer condiţionat, ventilaţie, iluminat, alarmă;
Activitatea de prevenire a incendiilor presupune dotarea şi utilizarea adecvată a echipamentelor specifice: extinctoare cu pulbere, cu
CO2, ANSUL (cu spumă, pentru ulei).
Posibile accidente: arsuri, tăieturi, alunecări, căderi, tamponări
Situaţii critice pot fi: întreruperea accidentală a curentului electric, a alimentării cu apă, gaze, accidentări ale personalului sau ale
clienţilor, catastrofe naturale etc.
Persoane responsabile: asistent medical, agent de pază, responsabil PSI, pompier etc.
Organisme specializate:
- inspectori în Protecţia Muncii;
- inspectori PSI;
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Tehnici de evaluare recomandate:
Metodele de culegere a dovezilor privind modul de realizare a rezultatelor sunt:
- observare directă
- declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decît cele observate direct
- simulare
Metodele de culegere a dovezilor privind cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere sunt:
- chestionarea candidatului (test oral)
Certificatele obţinute anterior pentru această competenţă ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare, pot fi recunoscute ca
dovezi
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ELABORAREA PROIECTELOR PENTRU ACTIVITĂŢILE DE ANIMAŢIE

Coduri de referinţă

(unitate specifică)

Se completează de
către Autoritatea
Naţională de Calificări

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare ghidului de animaţie referitoare la elaborarea
proiectelor pentru activităţile recreative.
Elemente de competenţă
1. Identifică obiectivele
activităţilor de
animaţie

2. Stabileşte tipurile de
activităţi de
animaţie

Criteriile de realizare din punctul de
vedere al deprinderilor practice
necesare
1.1.Obiectivele sunt identificate conform
caracteristicilor programului turistic.
1.2.Obiectivele sunt corelate cu
particularităţile
Participanţilor (vîrstă, sex).
1.3.Obiectivele sunt în concordanţă cu
mediul
social şi nivelul cultural al
participanţilor.

Criteriile de realizare din
punctul
de
vedere
al
cunoştinţelor necesare
- cum identifică obiectivele
activităţilor de animaţie
conform caracteristicilor
programului turistic?
- cum stabileşte obiectivele în
funcţie de particularităţile
participanţilor?
- cum stabileşte obiectivele în
concordanţă cu mediul social şi
nivelul cultural al
participanţilor.
2.1. Activităţile sunt stabilite în
- cum stabileşte activităţile în
concordanţă cu obiectivele propuse.
concordanţă cu obiectivele
2.2.Activităţile corespund resurselor
propuse?
disponibile.
- cum stabileşte activităţile
2.3.Tipurile de activităţi răspund nevoilor corespunzător resurselor
şi
disponibile?
caracteristicilor participanţilor.
- care sunt tipurile de activităţi
corespunzător nevoilor şi
caracteristicilor participanţilor?

NIVELUL UNITĂŢII
3
Criteriile de realizare din
punctul de vedere al
atitudinilor necesare
- seriozitate
- responsabilitate
- flexibilitate

- seriozitate
- responsabilitate
- flexibilitate
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3. Proiectează conţinutul
activităţilor
de divertisment

4. Redactează proiectul de
activităţi recreative

3.1.Conţinutul este proiectat cu realism,
în
corelaţie cu obiectivele urmărite.
3.2.Proiectarea conţinutului are în vedere
asigurarea unor activităţi variate.
3.3.Conţinutul proiectat este atractiv,
astfel încât să asigure captarea interesului
participanţilor.
3.4.Conţinutul este proiectat cu claritate
pentru
evidenţierea ideilor esenţiale
4.1.Proiectul este redactat incluzându-se
toate informaţiile relevante pentru
desfăşurarea activităţilor.
4.2.Proiectul acoperă întregul sejur
ţinând cont de momentele principale ale
programului turistic.
4.3.Proiectul oferă posibilitatea de
adaptare a conţinutului în funcţie de
aşteptările şi nevoile participanţilor.

- cum proiectează conţinutul - seriozitate
avînd în vedere asigurarea unor - responsabilitate
activităţi variate?
- flexibilitate
- cum proiectează conţinutul
astfel încât să asigure captarea
interesului participanţilor?
- cum este proiectat conţinutul
cu claritate pentru evidenţierea
ideilor esenţiale?

- cum este redactat proiectul
- seriozitate
incluzându-se toate informaţiile - responsabilitate
relevante pentru desfăşurarea
- flexibilitate
activităţilor?
- cum acoperă proiectul întregul
sejur ţinând cont de momentele
principale ale programului
turistic?
- cum oferă proiectul
posibilitatea de adaptare a
conţinutului în funcţie de
aşteptările şi nevoile
participanţilor?
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Gama de variabile:
Obiective ale activităţii de animaţie: relaxare şi refacere, recreere şi
divertisment, dezvoltarea unor deprinderi şi aptitudini, îmbogăţirea cunoştinţelor, socializarea şi
integrarea în colectivitate.
Tipul programului turistic: sejur, circuite, excursii tematice.
Nevoile participanţilor: de socializare, mişcare şi sport, de informare, de exprimare (prin artă), senzaţii tari.
Caracteristicile participanţilor: vârstă, sex, mediu social, nivel de cultură, aptitudini.
Resursele disponibile: materiale, umane, financiare, naturale,ambientale.
Tipuri de activităţi: ateliere de lucru, concursuri, întreceri sportive, spectacole, jocuri, drumeţii,
excursii, sporturi extreme, activităţi specializate (arte plastice, olărit, călărie, muzică, dans).
Informaţii relevante: reperele orare ale activităţilor de animaţie, ale timpilor de pauză, ale
activităţilor administrative, locul de desfăşurare, tipul activităţilor.
Tehnici de evaluare recomandate:
Metodele de culegere a dovezilor privind modul de realizare a rezultatelor sunt:
- observare directă
- declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decît cele observate direct
Metodele de culegere a dovezilor privind cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere sunt:
- Chestionarea candidatului (test scris)
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PROMOVAREA OFERTEI DE ANIMAŢIE

Coduri de referinţă

(unitate specifică)

Se completează de
către Autoritatea
Naţională de Calificări

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare ghidului de animaţie de a promova activităţile NIVELUL UNITĂŢII
recreative oferind materiale informative şi furnizînd informaţii adecvate.
3
Elemente de competenţă
Criteriile de realizare din punctul de Criteriile de realizare din Criteriile de realizare din
vedere al deprinderilor practice punctul
de
vedere
al punctul de vedere al
necesare
cunoştinţelor necesare
atitudinilor necesare
1.1.Segmentele de clienţi sunt
- cum sunt identificate
- entuziasm
1. Identifică segmentele de
identificate cu profesionalism.
segmentele de clienţi cu
- responsabilitate
clienţi
1.2. Segmentele de clienţi sunt
profesionalism?
- solicitudine
identificate în funcţie de tipul sejurului
- cum sunt identificate
de organizat.
segmentele de clienţi în funcţie
1.3. Segmentele de clienţi sunt
de tipul sejurului de organizat?
identificate în funcţie de particularităţile - cum sunt identificate
proiectelor.
segmentele de clienţi în funcţie
de proiectele propuse de
organizatori?
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2. Prezintă informaţii cu
privire la
activităţile recreative

3. Promovează proiectele de
activităţi recreative

2.1.Informaţiile sunt prezentate prin
folosirea
metodelor adecvate situaţiei şi
segmentelor de clienţi.
2.2.Informaţiile sunt transmise prin
utilizarea
unor materiale specifice.
2.3.Informaţiile sunt complete, variate,
conforme tipurilor de activităţi
implementate.
2.4.Informaţiile sunt prezentate într-o
manieră
atrăgătoare şi convingătoare pentru
stimularea
interesului faţă de oferta de activităţi.
3.1.Promovarea proiectelor este realizată
prin
susţinere directă în mediile ţintă.
3.2.Promovarea proiectelor este realizată
cu
flexibilitate, cu preluarea unor elemente
noi, în conformitate cu aşteptările şi
nevoile turiştilor.
3.3.Promovarea este realizată cu
includerea
tuturor informaţiilor relevante pentru
desfăşurarea activităţilor.
3.4. Proiectele sunt promovate cu
responsabilitate, în vederea atragerii de
noi
parteneri pentru dezvoltarea acestora.

- cum sunt prezentate
informaţiile prin folosirea
metodelor adecvate situaţiei şi
segmentelor de clienţi?
- cum sunt transmise
informaţiile prin utilizarea unor
materiale specifice?
- cum sunt informaţiile
conforme tipurilor de activităţi
implementate?
- cum sunt prezentate
informaţiile într-o manieră
atrăgătoare şi convingătoare
pentru stimularea interesului
faţă de oferta de activităţi?
- cum este realizată promovarea
proiectelor prin susţinere
directă în mediile ţintă?
- cum este realizată promovarea
proiectelor cu flexibilitate, cu
preluarea unor elemente noi şi
variate, în conformitate cu
aşteptările şi nevoile turiştilor?
- cum este realizată promovarea
cu includerea tuturor
informaţiilor relevante pentru
desfăşurarea activităţilor?
- cum sunt promovate
proiectele cu responsabilitate,
în vederea atragerii de noi
parteneri pentru dezvoltarea
acestora?

- entuziasm
- responsabilitate
- solicitudine

- entuziasm
- responsabilitate
- solicitudine
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Gama de variabile:
Segmente de clienţi: business, loisir, sportivi, copii, tineri, vîrstă medie, vîrsta a treia, femei, bărbaţi, persoane cu dizabilităţi etc
Informatii de interes turistic:specifice activitatii desfăşurate, despre activitatile recreative /de animaţie care se pot practica pe plan local,
condiţii de participare
Modalitati de transmitere a informatiilor: oral, furnizarea de brosuri,pliante
Activităţi: ateliere de lucru, concursuri, întreceri sportive, spectacole,
jocuri, drumeţii, excursii, activităţi specializate (arte plastice, olărit, călărie, muzică, dans,
informatică, limbi străine etc.) etc.
Tipul programului:sejururi, circuite, excursii
Metode: publicitate directă, materiale promoţionale, interviuri în mass-media etc.
Informaţii relevante: locaţia, durata, dotări existente, tematica sejurului, tipurile de activităţi
propuse, organizatorii, echipa de realizare a proiectului etc.
Parteneri: persoane resursă (artişti, sportive, invitaţi din diverse domenii etc.), sponsori, administraţie locală etc.
Tehnici de evaluare recomandate:
Metodele de culegere a dovezilor privind modul de realizare a rezultatelor sunt:
- observare directă
- declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decît cele observate direct
Metodele de culegere a dovezilor privind cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere sunt:
- Chestionarea candidatului (test oral)
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ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE ANIMAŢIE

Coduri de referinţă

(unitate specifică)

Se completează de
către Autoritatea
Naţională de Calificări

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare ghidului animaţie pentru a organiza activităţile NIVELUL UNITĂŢII
recreative, avînd ca scop desfăşurarea lor corespunzătoare.
3
Elemente de competenţă
1. Identifică preferinţele şi
nevoile
participanţilor

Criteriile de realizare din punctul de
vedere al deprinderilor practice
necesare
1.1.Nevoile şi preferinţele participanţilor
sunt evaluate pentru corelarea
activităţilor din proiect cu caracteristicile
acestora.
1.2.Nevoile participanţilor sunt evaluate
cu realism şi obiectivitate.
1.3.Nevoile şi preferinţele participanţilor
sunt evaluate prin aplicarea unor metode
specifice.

Criteriile de realizare din
punctul
de
vedere
al
cunoştinţelor necesare
- cum sunt evaluate nevoile şi
preferinţele
participanţilor
pentru corelarea activităţilor din
proiect
cu
caracteristicile
acestora?
- cum sunt evaluate nevoile
participanţilor cu realism şi
obiectivitate?
- cum sunt evaluate nevoile şi
preferinţele participanţilor prin
aplicarea unor metode
specifice?

Criteriile de realizare din
punctul de vedere al
atitudinilor necesare
- solicitudine
- persuasiune
- stăpânire de sine
- spontaneitate
- curaj
- responsabilitate
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2. Negociază activităţile din
proiect

3. Definitivează programul de
animaţie

2.1.Negocierea se realizează pe baza
detalierii conţinutului activităţilor de
animaţie.
2.2.Negocierea se realizează cu realism,
în corelaţie cu resursele disponibile.
2.3.Negocierea
se
realizează
cu
flexibilitate, în scopul îmbunătăţirii
conţinutului activităţilor şi adaptării
acestora la caracteristicile participanţilor.
2.4.Negocierea activităţilor se efectuează
respectându-se regimul zilnic de viaţă al
participanţilor şi avându-se în vedere
securitatea acestora.

- cum se realizează negocierea
pe baza detalierii conţinutului
activităţilor de animaţie?
- cum se realizează negocierea
cu realism, în corelaţie cu
resursele disponibile?
- cum se realizează negocierea
cu flexibilitate, în scopul
îmbunătăţirii
conţinutului
activităţilor şi adaptării acestora
la
caracteristicile
participanţilor?
- cum se efectuează negocierea
activităţilor
respectându-se
regimul zilnic de viaţă al
participanţilor şi avându-se în
vedere securitatea acestora?
3.1.Definitivarea se realizează prin
cum
se
realizează
modificarea activităţilor ţinând seama de definitivarea programului prin
sugestiile participanţilor.
modificarea activităţilor ţinând
3.2.Programul de sejur este definitivat de seama
de
sugestiile
comun acord cu toate persoanele
participanţilor?
implicate în activitate.
- cum este definitivat programul
3.3.Forma finală a programului de sejur de sejur de comun acord cu
se stabileşte în funcţie de resursele
toate persoanele implicate în
existente .
activitate?
- cum se stabileşte forma finală
a programului de sejur în
funcţie de resursele existente?

- solicitudine
- persuasiune
- stăpânire de sine
- spontaneitate
- curaj
- responsabilitate

- solicitudine
- persuasiune
- stăpânire de sine
- spontaneitate
- curaj
- responsabilitate
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4. Pregăteşte materialele şi
amenajează cadrul pentru
desfăşurarea activităţilor

4.1. Materialele sunt pregătite în
corelaţie cu tipul activităţii de animaţie şi
scopul urmărit.
4.2. Materialele sunt elaborate în funcţie
de numărul participanţilor şi
particularităţile acestora.
4.3. Amenajarea spaţiilor se realizează
după criterii estetico-funcţionale în
corelaţie cu tipul activităţilor de
desfăşurat.
4.4.Amenajarea spaţiilor este corelată cu
respectarea cerinţelor de securitate .

- cum sunt pregătite materialele
în corelaţie cu tipul activităţii
de animaţie şi scopul urmărit?
- cum sunt elaborate materialele
în
funcţie
de
numărul
participanţilor
şi
particularităţile acestora?
- cum se realizează amenajarea
spaţiilor după criterii esteticofuncţionale în corelaţie cu tipul
activităţilor de desfăşurat?
- cum este corelată amenajarea
spaţiilor
cu
respectarea
cerinţelor de securitate?

- solicitudine
- persuasiune
- stăpânire de sine
- spontaneitate
- curaj
- responsabilitate

Gama de variabile:
Metode specifice de evaluare: observare directă, chestionare, discuţii, jocuri de cunoaştere etc.
Informaţii relevante: programul turistic, tipuri de activităţi propuse, particularităţile mediului înconjurător, amplasament, proximităţi etc.
Activităţi de animaţie: jocuri, concursuri, drumeţii, spectacole, excursii, sporturi extreme etc.
Nevoile participanţilor: biologice, afective, sociale, de stimă şi respect, de autorealizare.
Resurse: spaţii interioare/exterioare, materiale de lucru, aparatură şi dispozitive,
resurse din natură, papetărie, rechizite, instrumente şi unelte diverse, birotică, materiale sportive, diplome
Condiţii existente: dotările, zona geografică (litoral,munte, deal), mediul (urban, rural), condiţiile climaterice (ploaie, zăpadă etc.), resurse
naturale(factori balneari, curativi)
Spaţii de desfăşurare:
- în interior: săli diverse, spaţii de masă, spaţii de cazare, grupuri sanitare etc.
- în exterior: spaţii amenajate - terenuri de sport, săli de spectacol în aer liber, terase în aer liber
etc.; spaţii neamenajate -pădure, ape, spaţii diverse în aer liber, trasee turistice etc.
Criterii estetico-funcţionale: ergonomie, estetică, siguranţă
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Tehnici de evaluare recomandate:
Metodele de culegere a dovezilor privind modul de realizare a rezultatelor sunt:
- observare directă
- declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decît cele observate direct
Metodele de culegere a dovezilor privind cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere sunt:
- Chestionarea candidatului (test scris)
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DERULAREA ACTIVITĂŢILOR DE ANIMAŢIE

Coduri de referinţă

(unitate specifică)

Se completează de
către Autoritatea
Naţională de Calificări

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare ghidului de animaţie referitoare la derularea activităţilor NIVELUL UNITĂŢII
recreative, asigurându-se antrenarea tuturor participanţilor la acţiunile organizate în vederea obţinerii unei
3
ambianţe de relaxare în cadrul grupului.
Elemente de competenţă
Criteriile de realizare din punctul de Criteriile de realizare din Criteriile de realizare din
vedere al deprinderilor practice punctul
de
vedere
al punctul de vedere al
necesare
cunoştinţelor necesare
atitudinilor necesare
1. Monitorizează starea de
1.1 Starea de spirit a grupului este - cum este monitorizată - solicitudine
spirit a grupului
monitorizată permanent
permanent starea de spirit a - responsabilitate
1.2 Starea de spirit este monitorizată prin grupului?
- obiectivitate
realizarea unui dialog cu turiştii
- cum este monitorizată starea - atitudine pozitivă
1.3. Starea de spirit a grupului este dată de spirit prin realizarea unui - tact
de relaxarea fiecărui participant
dialog cu turiştii?
- cum este realizată starea de
spirit a grupului prin relaxarea
fiecărui participant?
2. Stimulează participarea
2.1.Antrenarea în activităţi se realizează - cum se realizează antrenarea - solicitudine
voluntară la activităţi
în funcţie de particularităţile de vârstă şi în activităţi în funcţie de - responsabilitate
individuale ale participanţilor.
particularităţile de vârstă şi - obiectivitate
2.2.Stimularea
participanţilor
se individuale ale participanţilor? - atitudine pozitivă
realizează ţinându-se cont de principiul - cum se realizează stimularea - tact
implicării active a acestora în activităţi. participanţilor ţinându-se cont
2.3.Metodele de stimulare sunt pozitive, de principiul implicării active a
asigurând starea de confort şi echilibru acestora în activităţi?
psiho-emoţional a participanţilor.
- cum sunt alese metodele de
stimulare pozitive, asigurând
starea de confort şi echilibru
psiho-emoţional
a
participanţilor?
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3. Desfăşoară activităţile de
animaţie

3.1.Activităţile sunt desfăşurate cu
respectarea unor reguli.
3.2.Intervenţiile ghidului de animaţie în
activitate încurajează manifestarea liberă
şi iniţiativa participanţilor.
3.3.Participanţii sunt stimulaţi pentru a
lua propriile decizii şi pentru acceptarea
responsabilităţii acţiunilor lor.
3.4.Situaţiile conflictuale sunt gestionate
cu tact.

4. Gestionează situaţiile de
risc

4.1.Identificarea situaţiilor de risc şi a
elementelor cu potenţial de risc se
realizează pe tot parcursul desfăşurării
activităţilor.
4.2.Activităţile sunt desfăşurate cu
respectarea normelor de securitate.
4.3.Eliminarea situaţiilor de risc se
realizează cu promptitudine pentru
asigurarea desfăşurării normale a
activităţii.
4.4.Activităţile de animaţie cu grad sporit
de risc se realizează în colaborare cu
monitori specializaţi.

- cum sunt derulate activităţile
cu respectarea unor reguli de
desfăşurare?
- cum încurajează intervenţiile
ghidului
de
animaţie
manifestarea liberă şi iniţiativa
participanţilor?
cum
sunt
stimulaţi
participanţii pentru a lua
propriile decizii şi pentru
acceptarea
responsabilităţii
acţiunilor lor?
- cum sunt gestionate situaţiile
conflictuale cu tact?
- cum se realizează identificarea
situaţiilor de risc şi a
elementelor cu potenţial de risc
pe tot parcursul desfăşurării
activităţilor?
cum
sunt
desfăşurate
activităţile
cu
respectarea
normelor de securitate?
- cum se realizează eliminarea
situaţiilor
de
risc
cu
promptitudine pentru asigurarea
desfăşurării
normale
a
activităţii?
- cum se realizează activităţile
de animaţie cu grad sporit de
risc în colaborare cu monitori
specializaţi?

- solicitudine
- responsabilitate
- obiectivitate
- atitudine pozitivă
- tact

- solicitudine
- responsabilitate
- obiectivitate
- atitudine pozitivă
- tact
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Gama de variabile:
Particularităţile individuale ale participanţilor: sex, mediu social de provenienţă, nivel de cultură,
aptitudini deosebite etc.
Metode de stimulare: distribuire de roluri adaptate personalităţii fiecărui participant, încurajare,
premiere, apreciere în faţa grupului etc.
Situaţii de risc: manipularea obiectelor ascuţite/contondente, deplasare pe terenuri accidentate,
alunecoase, mlăştinoase, declanşarea unor diverse fenomene meteorologice (ceaţă, furtună, polei,
grindină, trăsnet), nerespectarea regulilor de protecţia muncii şi de PSI etc.
Elemente cu potenţial de risc: în funcţie de tipul terenului: alunecos, accidentat, mlăştinos; în
funcţie de tipul de activitate: ateliere cu substanţe cu potenţial de risc (substanţe chimice), sporturi extreme, tendinţele unor participanţi:
tendinţe agresive, autoagresive, probleme de comportament etc.
Metode utilizate în vederea creării unei stări de spirit favorabile:comunicare, umor, tact, persuasiune
Tehnici de evaluare recomandate:
Metodele de culegere a dovezilor privind modul de realizare a rezultatelor sunt:
- observare directă
- declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decît cele observate direct
Metodele de culegere a dovezilor privind cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere sunt:
- Chestionarea candidatului (test oral)
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GESTIONAREA FONDURILOR ALOCATE

Coduri de referinţă

(unitate specifică)

Se completează de
către Autoritatea
Naţională de Calificări

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare ghidului de animaţie de a administra fondurile alocate NIVELUL UNITĂŢII
activităţii urmârind încadrarea în limitele admise corespunzător cu calitatea serviciilor oferite.
3
Elemente de competenţă
1. Monitorizează
serviciilor prestate

2. Efectueaza
prestator

Criteriile de realizare din punctul de
vedere al deprinderilor practice
necesare
calitatea 1.1 Serviciile prestate sunt verificate
permanent pe măsura derulării lor
1.2 Calitatea serviciilor prestate este
verificată comparînd-o cu cea din
contract/ comandă
1.3. Serviciile prestate sunt verificate cu
responsabilitate

plăţi

către 2.1 Plăţile către prestator sunt efectuate
conform clauzelor din contract, la
termenele stabilite şi utilizând modalităţi
specifice de plată
2.2 Plăţile efectuate sunt făcute doar
pentru acele servicii care au fost prestate
2.3 Efectuarea plăţii este făcută după
verificarea calităţii serviciilor primite

Criteriile de realizare din
punctul
de
vedere
al
cunoştinţelor necesare
- cum sunt verificate serviciile
prestate permanent pe măsura
derulării lor?
- cum este verificată calitatea
serviciilor prestate permanent
pentru a se convinge că este
conform celei din contract/
comandă?
- cum sunt verificate serviciile
prestate cu responsabilitate?
- cum sunt efectuate plăţile
către
prestator
conform
clauzelor din contract, la
termenele stabilite şi utilizând
modalităţi specifice de plată?
- cum sunt făcute plăţile doar
pentru acele servicii care au fost
prestate?
- cum este făcută efectuarea
plăţii după verificarea calităţii
serviciilor primite?

Criteriile de realizare din
punctul de vedere al
atitudinilor necesare
- obiectivitate
- sinceritate
- responsabilitate

- obiectivitate
- sinceritate
- responsabilitate
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3. Întocmeşte decontul final

3.1 Decontul întocmit este făcut pentru
justificarea avansului primit înaintea
derulării programului
3.2 Decontul este întocmit pe baza
documentelor justificative obţinute
3.3 Decontul este întocmit detaliat, pe
fiecare etapă a excursiei
3.4 Decontul este depus împreună cu
dosarul acţiunii

- cum este întocmit decontul - obiectivitate
pentru justificarea avansului - sinceritate
primit?
- responsabilitate
- cum este întocmit decontul pe
baza documentelor justificative
obţinute?
- cum este întocmit decontul
detaliat, pe fiecare etapă a
excursiei?
- cum este depus decontul
împreună cu dosarul acţiunii?

Gama de variabile:
Servicii prestate: agrement
Termene de plată: în avans, la final
Modalităţi de plată: fără numerar (ordin de plată, cecuri, carduri), în numerar cu respectarea normelor legale în vigoare
Documente justificative:facturi, bonuri de decontare, note de plată, decont pentru cheltuieli plata numerar, chitanţa de restituire/încasare
numerar la casierie
Tehnici de evaluare recomandate:
Metodele de culegere a dovezilor privind modul de realizare a rezultatelor sunt:
- observare directă
- declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decît cele observate direct
Metodele de culegere a dovezilor privind cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere sunt:
- Chestionarea candidatului (test oral)
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EVALUAREA PROGRAMULUI DE ANIMAŢIE

Coduri de referinţă

(unitate specifică)

Se completează de
către Autoritatea
Naţională de Calificări

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare ghidului de animaţie de a realiza o sinteză a activităţilor NIVELUL UNITĂŢII
desfăşurate şi o evaluare a calităţii acestora.
3
Elemente de competenţă
Criteriile de realizare din punctul de Criteriile de realizare din Criteriile de realizare din
vedere al deprinderilor practice punctul
de
vedere
al punctul de vedere al
necesare
cunoştinţelor necesare
atitudinilor necesare
1. Evaluează activitatea
1.1.Evaluarea este efectuată avându-se în - cum este efectuată evaluarea - obiectivitate
grupului
vedere gradul de îndeplinire a tuturor avându-se în vedere gradul de - sinceritate
obiectivelor propuse.
îndeplinire
a
tuturor - responsabilitate
1.2.Evaluarea
se
realizează
prin obiectivelor propuse?
raportarea implicării fiecărui participant - cum se realizează evaluarea
la rezultatele grupului.
prin
raportarea
implicării
1.3.Evaluarea
se
efectuează
cu fiecărui
participant
la
obiectivitate, pe toată durata desfăşurării rezultatele grupului?
activităţii.
- cum se efectuează evaluarea
1.4.Activitatea grupului este evaluată cu obiectivitate, pe toată durata
pentru adaptarea acţiunilor viitoare la desfăşurării activităţii?
aşteptările participanţilor şi depăşirea
- cum este evaluată activitatea
eventualelor disfuncţionalităţi constatate. grupului pentru adaptarea
acţiunilor viitoare la aşteptările
participanţilor şi depăşirea
eventualelor disfuncţionalităţi?
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2. Întocmeşte raportul final

2.1 Raportul este întocmit pe baza
datelor structurate şi cumulate.
2.2 Raportul este întocmit clar şi la
obiect utilizând un limbaj de specialitate.
2.3 Raportul este întocmit detaliat pe
fiecare etapa a programului.
2.4 Raportul se întocmeşte cu
operativitate pentru a fi depus in timp util
împreună cu dosarul acţiunii.

- cum este întocmit raportul pe - obiectivitate
baza datelor structurate şi - sinceritate
cumulate?
- responsabilitate
- cum este întocmit raportul clar
şi la obiect utilizând un limbaj
de specialitate?
- cum este întocmit raportul
detaliat pe fiecare etapă a
programului?
- cum se întocmeşte raportul cu
operativitate pentru a fi depus
in timp util împreună cu dosarul
acţiunii?

3. Formulează recomandări

3.1 Recomandările formulate vizează
îmbunătăţirea programului turistic de
animaţie.
3.2 Recomandările sunt făcute în baza
evaluării modului de derulare a
programului.
3.3 Recomandările făcute sunt susţinute
de argumente.

- cum vizează recomandările - obiectivitate
formulate
îmbunătăţirea - sinceritate
programului
turistic
de - responsabilitate
animaţie?
- cum sunt făcute recomandările
în baza evaluării modului de
derulare a programului?
- cum sunt făcute recomandările
susţinute de argumente?

Gama de variabile
Obiective propuse: dezvoltarea abilităţilor participanţilor, a capacităţilor motrice, aprofundarea diverselor cunoştinţe
Nevoile participanţilor: biologice, afective, sociale, de stimă şi respect, de autorealizare.
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Tehnici de evaluare recomandate:
Metodele de culegere a dovezilor privind modul de realizare a rezultatelor sunt:
- observare directă
- declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decît cele observate direct
Metodele de culegere a dovezilor privind cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere sunt:
- Chestionarea candidatului (test oral)
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GESTIONAREA ECHIPAMENTELOR ŞI UTILAJELOR DIN PATRIMONIUL UNITĂŢII

Coduri de referinţă

(unitate specifică)

Se completează de
către Autoritatea
Naţională de Calificări

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare Directorului de exploatare-întreţinere hotel de a NIVELUL UNITĂŢII
gestiona echipamentele si utilajele aflate în dotarea departamentului exploatare-întreţinere hotel
3
Elemente de competenţă
Criteriile de realizare din punctul de Criteriile de realizare din Criteriile de realizare din
vedere al deprinderilor practice punctul
de
vedere
al punctul de vedere al
necesare
cunoştinţelor necesare
atitudinilor necesare
1. Identifică echipamentele şi 1.1 Întocmeşte si tine evidenta
1.1 De ce întocmeşte si tine
- obiectivatate profesionainstalaţiile tehnice
echipamentelor si instalaţiilor tehnice pe evidenta echipamentelor si
lă
tipuri
instalaţiilor tehnice pe tipuri?
- responsabilitate
1.2 Actualizează permanent lista
echipamentelor din dotare
1.2 De ce actualizează
1.3 Propune spre casare echipamentele si permanent lista echipamentelor
utilajele nefuncţionale
din dotare?
1.3 De ce propune spre casare
echipamentele si utilajele
nefuncţionale?
2 . Asigură exploatarea
instalaţiilor si echipamentelor
tehnice

2.1 Urmăreşte funcţionarea corecta a
echipamentelor si utilajelor
2.2 Controlează efectuarea reparaţiilor
curente a instalaţiilor
2.3 Planifica exploatarea instalaţiilor si
echipamentelor în mod judicios

2.1 De ce urmăreşte
funcţionarea corecta a
echipamentelor si utilajelor?

- obiectivatate profesională
- responsabilitate

2.2 De ce controlează
efectuarea reparaţiilor curente a
instalaţiilor ?
2.3 De ce planifica exploatarea
instalaţiilor si echipamentelor în
mod judicios?
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3. Asigură securitatea
echipamentelor si instalaţiilor

3.1 Securitatea echipamentelor si
instalaţiilor este asigurată prin
repartizarea acestora persoanelor sau
echipelor specializate
3.2 Personalul din subordine este
conştientizat privind valoarea
echipamentelor date în administrare
3.3 Recuperarea pagubelor produse de
personal se face conform politicii interne
a unităţii

.1 De ce repartizarea
inventarului pe echipe sau
persoane specializate?

- obiectivatate profesională
- responsabilitate

3.2 De ce face responsabilizarea
personalului din subordine?
3.3 Cum identificarea si
recuperarea pagubelor produse
de personal ?

Gama de variabile
- Inventare de echipamente si instalaţii
- Echipamente si instalaţii casate
- Norme de exploatare ( cu parametrii si durate de funcţionare)
- Consumuri specifice de materiale
- Consumuri specifice pe tipuri de echipamente
- Regulament de organizare si funcţionare
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Tehnici de evaluare recomandate:
Dovezi şi metode de evaluare pentru rezultat şi modul de realizare al acestuia
Metodele de culegere a dovezilor privind modul de realizare a rezultatelor sunt:
- observare directă
- declaraţii ale altor persoane ( specialişti ) care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate
direct
Dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere
Metodele de culegere a dovezilor privind cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere sunt:
-

Chestionarea candidatului (test scris sau test oral)
Formarea recunoscută din domeniu şi evaluarea cursului de formare pe unităţi (unitate cu unitate)
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Calificarea
Codul

INSPECTOR CALITATE PRODUCȚ IE CULINARĂ

Întocmirea documentelor specifice
Coordonarea activităţii de igienă şi siguranţa alimentelor
Promovarea calităţii igienice a preparatelor şi serviciilor
Instruirea personalului
Raportarea neconformităţilor
Unităţi obligatorii (generale)
Asigurarea aplicării normelor de igienă
Asigurarea aplicării normelor de securitate şi sănătate în
muncă
Asigurarea aplicării normelor privind protecţia mediului
Organizarea activităţii la locul de muncă
Asigurarea calităţii
Protecţia consumatorului
Unităţi obligatorii (cheie)
Asigurarea aplicării normelor de igienă
Asigurarea aplicării normelor de securitate şi sănătate în
muncă
Asigurarea aplicării normelor privind protecţia mediului
Organizarea activităţii la locul de muncă

3
Codul

Nivel

Credite
Urmează a fi stabilite la o dată ulterioară pe baza rezultatului dezbaterilor la nivel european şi
opţiunilor politice ale României în această privinţă

Nivelul calificării
Unităţi obligatorii (specifice)

Se completează de
către Autoritatea
Naţională de Calificări
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Asigurarea calităţii
Coordonarea activităţii de igienă şi siguranţa alimentelor
Promovarea calităţii igienice a preparatelor şi serviciilor
Protecţia consumatorului
Unităţi opţionale

Întocmirea documentelor specifice
Instruirea personalului
Raportarea neconformităţilor

Descrierea calificării
Scopul şi motivaţia calificării: Această ocupaț ie nu există în domeniu, ea este însă practicată
mai ales de absolventi de studii superioare (industrie alimentară sau medicină veterinară sau
medicina). Este o ocupaț ie cu o specificitate impusă de diversitatea materiilor prime, a
tehnologiilor de fabricaț ie ș i a modalităț ii de distribuț ie a produselor finite.
Cunoştinţe necesare în prealabil/ Condiţii de acces / Ruta de progres: absolvent de
învăţământ liceal – filiera tehnologică şi vocaţională sau învăţământ postliceal ori învăţământ
liceal şi program de formare profesională de specialitate în sistemul de formare profesională a
adulţilor şi o vârstă minimă de 21 ani.// Igienist (Organizarea activităţii la locul de muncă+
Instruirea personalului ), Consultant igiena (Consultant igiena + Promovarea calităţii
igienice a alimentelor)
Explicarea regulilor calificării: cu unitatile de competenț ă generale ș i specifice, absolventul
programului/cursului/specializării poate deveni inspector calitate producț ie culinară. Cu toate
unităț ile obligatorii si una din unităț ile opț ionale, absolventul poate deveni fie igienist fie
consultant igienă. Aceeaș i situaț ie ș i la certificarea de competenț e dobândite pe altă cale
decât cea formală.
Comparabilitatea internaţională (dacă este cazul) – Food controler, F&B Supervisor
Cerinţele legislative specifice (dacă este cazul)
Documente eliberate de Organisme de reglementare(dacă este cazul)
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