Calificare asociată standardului ocupaţional:
TEHNICIAN PEISAGIST - FLORICULTOR
Titlul calificării 1:
TEHNICIAN PEISAGIST - FLORICULTOR

Titlul unităţii 4: Întocmirea schiţelor şi desenelor la scară
Titlul unităţii 5: Întocmirea proiectului tehnic
Titlul unităţii 6: Întocmirea documentelor de planificare
economica
Titlul unităţii 7: Demarcarea zonelor de lucru la fata locului
Titlul unităţii 8: Implementarea în teren a proiectului
Titlul unităţii 9: Întreţinerea lucrărilor peisagistice
Unităţi obligatorii (generale)
Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la
sănătatea şi securitatea în muncă şi în situaţii de urgenţă
Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de protecţie a mediului
Titlul unităţii 3: Aplicarea procedurilor de calitate
Unităţi obligatorii (cheie)
Titlul unităţii 1: Comunicare în limba maternă
Titlul unităţii 2: Competenţa de a învăţa
Titlul unităţii 3: Competenţe sociale şi civice
Unităţi opţionale
Titlul unitatii 1: Comunicare în limbi straine

Codul

3
Nivel
2
3
3
3
2
3
2
3
2
2
2
2

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

Nivelul calificării
Unităţi obligatorii (specifice)
Titlul unităţii 1: Aprovizionarea cu materii prime şi
materiale specifice
Titlul unităţii 2: Stabilirea temei proiectului de amenajare
peisajera
Titlul unităţii 3: Elaborarea proiectului peisagistic

Codul

Q AGR 13-1, 1/2

Descrierea calificării
Scopul şi motivaţia calificării
Calificarea de tehnician peisagist – floricultor este necesara realizării amenajărilor peisajere si se
desfasoara in domeniul horticol. Întreaga activitate urmăreşte crearea si menţinerea unor spatii verzi
care sa satisfacă cerinţele beneficiarului din punct de vedere al calitatii, al esteticii, al intergarii in
mediul înconjurător si nu in ultimul rând al utilitatii
Tehnicianul peisagist este o persoana care coordonează şi aplică metodele specifice de lucru in
domeniul horticol, atât in practica cat si in birou.
Aceasta calificare este menita sa satisfacă necesitatile in creştere pentru organizarea si realizarea
unor spatii verzi menite sa aducă un plus de culoare mediului înconjurător al beneficiarului.
Necesitatea este data de gradul ridicat de dezvoltare a sectorului de imobiliare, aceasta meserie fiind
una foarte căutata atât in mediul privat cat si in cel public.
Prin dezvoltarea de cartiere rezidenţiale, clădiri de birouri, parcuri si spatii verzi aflate in domeniul
public sau privat, cererea de creare de spatii verzi care sa poată fii încadrate in arhitectura si in
mediul înconjurător, care sa creeze o „oaza” de frumos este si ea foarte crescuta..
Cunoştinţele precerute/ Condiţii de acces/ Ruta de progres
Activitatea de amenajări peisajere este una complexa care necesita pe lingă aptitudini tehnice si
spirit artistic, deoarece tehnicianul peisagist- floricultor trebuie sa găsească soluţiile optime pentru
rezolvarea solicitărilor specifice exprimate de beneficiar.
Ca si cunoştinţe precerute, aceasta persoana care va urma cursuri de calificare in acest domeniu,
trebuie sa cunoasca, floricultura, pedologie, ştiinţe legate de desen tehnic si artistic.
Cerintele precerute pentru indeplinirea
- forme si metode de elaborare a unui proiect
- tipuri si varietati de plante si flori
- unelte si metdoe de lucru folosite in amenajari
- solul si terenul caracteristici generale si specifice
- abilitati de lucru cu calculatorul
- stabilirea de contacte si abilitati de negociere\
De asemenea aceasta calificare necesita, datorita interacţiunii cu aspecte subiective, exprimate de
fiecare beneficiar in parte, aptitudini de negociere de exprimare corecta si plastica. Acestea sunt
necesare pentru a descrie si explica soluţiile tehnice de realizare a temei de proiect de arhitectura
peisajera.
De asemenea datorita necesitatii folosirii tehnologiei moderne de proiectare si editare, calificarea
presupune aptitudini de folosire a computerului si a tehnicii de calcul.
Explicarea regulilor calificării
În cazul în care o persoană îşi însuşeşte în întregime cerinţele acestei calificări, poate obţine un
certificat de calificare recunoscut la nivel naţional
Comparabilitate internaţională
Nu este cazul.
Cerinţele legislative specifice
Nu este cazul.
Documente eliberate de Organisme de reglementare
Nu este cazul.

Q AGR 13-1, 2/2

Calificare asociată standardului ocupaţional:
TEHNICIAN PEISAGIST - FLORICULTOR
Titlul calificării 2:

Codul

LUCRATOR CALIFICAT PEISAGIST - FLORICULTOR
Nivelul calificării
Unităţi obligatorii (specifice)
Titlul unităţii 1: Demarcarea zonelor de lucru la fata locului
Titlul unităţii 2: Implementarea în teren a proiectului
Titlul unităţii 3: Întreţinerea lucrărilor peisagistice
Unităţi obligatorii (generale)
Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la
sănătatea şi securitatea în muncă şi în situaţii de urgenţă
Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de protecţie a mediului
Titlul unităţii 3: Aplicarea procedurilor de calitate
Unităţi obligatorii (cheie)
Titlul unităţii 1: Comunicare în limba maternă
Titlul unităţii 2: Competenţa de a învăţa
Titlul unităţii 3: Competenţe sociale şi civice
Unităţi opţionale

Q AGR 13-2, 1/2

Codul

1
Nivel
1
1
1
1
2
2

Credite

Descrierea calificării
Scopul şi motivaţia calificării
Calificarea de lucrator peisagist – floricultor este necesara implementarii proiectelor de amenajărilor
peisajere. Întreaga activitate urmăreşte punerea in practica si menţinerea unor spatii verzi care sa
satisfacă cerinţele beneficiarului din punct de vedere al calitatii,
Aceasta calificare este menita sa satisfacă necesitatile in creştere pentru punerea in practica si
mentinerea/ingrijirea spatiilor verzi amplasate in parcuri, ansambluri rezidentiale, ansambluri de
cladiri de birouri, proprietati private si publice.
Necesitatea acestei calificari este data de cererea in continua crestere pentru astfel de servicii si lipsa
de forta de munca calificata care sa realizeze si sa ingirjeasca astfel de proiecte.
Cunoştinţele precerute/ Condiţii de acces/ Ruta de progres
Activitatea de lucrator amenajări peisajere necesita abilitati de folosire a uneltelor si utilajelor
specifice.
De asemenea persoana care doreste sa urmeze un curs de calificare in acesto domeniu trebuie sa
detina cunostinte primare legate de speciile cele mai uzuale folosite in arhitectura peisajera si
materialele utilizate in acest domeniu.
Explicarea regulilor calificării
În cazul în care o persoană îşi însuşeşte în întregime cerinţele acestei calificări, poate obţine un
certificat de calificare recunoscut la nivel naţional
Comparabilitate internaţională
Nu este cazul.
Cerinţele legislative specifice
Nu este cazul.
Documente eliberate de Organisme de reglementare
Nu este cazul.

Q AGR 13-2, 2/2

Calificare asociată standardului ocupaţional:
TEHNICIAN PEISAGIST - FLORICULTOR
Titlul calificării 2:

Codul

LUCRATOR CALIFICAT PEISAGIST - FLORICULTOR
Nivelul calificării
Unităţi obligatorii (specifice)
Titlul unităţii 1: Demarcarea zonelor de lucru la fata locului
Titlul unităţii 2: Implementarea în teren a proiectului
Titlul unităţii 3: Întreţinerea lucrărilor peisagistice
Unităţi obligatorii (generale)
Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la
sănătatea şi securitatea în muncă şi în situaţii de urgenţă
Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de protecţie a mediului
Titlul unităţii 3: Aplicarea procedurilor de calitate
Unităţi obligatorii (cheie)
Titlul unităţii 1: Comunicare în limba maternă
Titlul unităţii 2: Competenţa de a învăţa
Titlul unităţii 3: Competenţe sociale şi civice
Unităţi opţionale

Q AGR 13-2, 1/2

Codul

1
Nivel
1
1
1
1
2
2

Credite

Descrierea calificării
Scopul şi motivaţia calificării
Calificarea de lucrator peisagist – floricultor este necesara implementarii proiectelor de amenajărilor
peisajere. Întreaga activitate urmăreşte punerea in practica si menţinerea unor spatii verzi care sa
satisfacă cerinţele beneficiarului din punct de vedere al calitatii,
Aceasta calificare este menita sa satisfacă necesitatile in creştere pentru punerea in practica si
mentinerea/ingrijirea spatiilor verzi amplasate in parcuri, ansambluri rezidentiale, ansambluri de
cladiri de birouri, proprietati private si publice.
Necesitatea acestei calificari este data de cererea in continua crestere pentru astfel de servicii si lipsa
de forta de munca calificata care sa realizeze si sa ingirjeasca astfel de proiecte.
Cunoştinţele precerute/ Condiţii de acces/ Ruta de progres
Activitatea de lucrator amenajări peisajere necesita abilitati de folosire a uneltelor si utilajelor
specifice.
De asemenea persoana care doreste sa urmeze un curs de calificare in acesto domeniu trebuie sa
detina cunostinte primare legate de speciile cele mai uzuale folosite in arhitectura peisajera si
materialele utilizate in acest domeniu.
Explicarea regulilor calificării
În cazul în care o persoană îşi însuşeşte în întregime cerinţele acestei calificări, poate obţine un
certificat de calificare recunoscut la nivel naţional
Comparabilitate internaţională
Nu este cazul.
Cerinţele legislative specifice
Nu este cazul.
Documente eliberate de Organisme de reglementare
Nu este cazul.

Q AGR 13-2, 2/2

Calificare asociată standardului ocupaţional:
TEHNICIAN PEISAGIST - FLORICULTOR
Titlul calificării 1:
TEHNICIAN PEISAGIST - FLORICULTOR

Titlul unităţii 4: Întocmirea schiţelor şi desenelor la scară
Titlul unităţii 5: Întocmirea proiectului tehnic
Titlul unităţii 6: Întocmirea documentelor de planificare
economica
Titlul unităţii 7: Demarcarea zonelor de lucru la fata locului
Titlul unităţii 8: Implementarea în teren a proiectului
Titlul unităţii 9: Întreţinerea lucrărilor peisagistice
Unităţi obligatorii (generale)
Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la
sănătatea şi securitatea în muncă şi în situaţii de urgenţă
Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de protecţie a mediului
Titlul unităţii 3: Aplicarea procedurilor de calitate
Unităţi obligatorii (cheie)
Titlul unităţii 1: Comunicare în limba maternă
Titlul unităţii 2: Competenţa de a învăţa
Titlul unităţii 3: Competenţe sociale şi civice
Unităţi opţionale
Titlul unitatii 1: Comunicare în limbi straine

Codul

3
Nivel
2
3
3
3
2
3
2
3
2
2
2
2

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

Nivelul calificării
Unităţi obligatorii (specifice)
Titlul unităţii 1: Aprovizionarea cu materii prime şi
materiale specifice
Titlul unităţii 2: Stabilirea temei proiectului de amenajare
peisajera
Titlul unităţii 3: Elaborarea proiectului peisagistic

Codul

Q AGR 13-1, 1/2

Descrierea calificării
Scopul şi motivaţia calificării
Calificarea de tehnician peisagist – floricultor este necesara realizării amenajărilor peisajere si se
desfasoara in domeniul horticol. Întreaga activitate urmăreşte crearea si menţinerea unor spatii verzi
care sa satisfacă cerinţele beneficiarului din punct de vedere al calitatii, al esteticii, al intergarii in
mediul înconjurător si nu in ultimul rând al utilitatii
Tehnicianul peisagist este o persoana care coordonează şi aplică metodele specifice de lucru in
domeniul horticol, atât in practica cat si in birou.
Aceasta calificare este menita sa satisfacă necesitatile in creştere pentru organizarea si realizarea
unor spatii verzi menite sa aducă un plus de culoare mediului înconjurător al beneficiarului.
Necesitatea este data de gradul ridicat de dezvoltare a sectorului de imobiliare, aceasta meserie fiind
una foarte căutata atât in mediul privat cat si in cel public.
Prin dezvoltarea de cartiere rezidenţiale, clădiri de birouri, parcuri si spatii verzi aflate in domeniul
public sau privat, cererea de creare de spatii verzi care sa poată fii încadrate in arhitectura si in
mediul înconjurător, care sa creeze o „oaza” de frumos este si ea foarte crescuta..
Cunoştinţele precerute/ Condiţii de acces/ Ruta de progres
Activitatea de amenajări peisajere este una complexa care necesita pe lingă aptitudini tehnice si
spirit artistic, deoarece tehnicianul peisagist- floricultor trebuie sa găsească soluţiile optime pentru
rezolvarea solicitărilor specifice exprimate de beneficiar.
Ca si cunoştinţe precerute, aceasta persoana care va urma cursuri de calificare in acest domeniu,
trebuie sa cunoasca, floricultura, pedologie, ştiinţe legate de desen tehnic si artistic.
Cerintele precerute pentru indeplinirea
- forme si metode de elaborare a unui proiect
- tipuri si varietati de plante si flori
- unelte si metdoe de lucru folosite in amenajari
- solul si terenul caracteristici generale si specifice
- abilitati de lucru cu calculatorul
- stabilirea de contacte si abilitati de negociere\
De asemenea aceasta calificare necesita, datorita interacţiunii cu aspecte subiective, exprimate de
fiecare beneficiar in parte, aptitudini de negociere de exprimare corecta si plastica. Acestea sunt
necesare pentru a descrie si explica soluţiile tehnice de realizare a temei de proiect de arhitectura
peisajera.
De asemenea datorita necesitatii folosirii tehnologiei moderne de proiectare si editare, calificarea
presupune aptitudini de folosire a computerului si a tehnicii de calcul.
Explicarea regulilor calificării
În cazul în care o persoană îşi însuşeşte în întregime cerinţele acestei calificări, poate obţine un
certificat de calificare recunoscut la nivel naţional
Comparabilitate internaţională
Nu este cazul.
Cerinţele legislative specifice
Nu este cazul.
Documente eliberate de Organisme de reglementare
Nu este cazul.
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