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ROMÂNIA   

 

 

 

STANDARD OCUPAȚIONAL  

 

SECȚIUNEA A -  CERINŢELE PIEŢEI MUNCII 

 

 

1. Denumirea ocupației și codul COR 

 

 

 

 

2. Denumirea tradusă a ocupației (En): 

 

 

 

 

 

3. Activități și Competenţe 

3.1. Activităţi specifice ocupaţiei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghid Montan, cod COR : 511311 

Mountain Guide 

 

 Analizează și evaluează potenţialul turistic al diverselor zone, identifică şi verifică direct la 

faţa locului cele mai potrivite trasee.  

 Promovează activităţile de turism montan sustenabil și informațiile privind protecția 

mediului. 

 Planifică și pregătește activitătile de turism montan. 

 Conduce drumeţii sau ascensiuni în zona montană sau în zone asimilabile zonei montane 

(chei, faleze, etc.) 

 Conduce ascensiuni montane pe stâncă, pe zăpadă, pe gheță sau în teren mixt. 

 Conduce activități cu specific de schi sau schi în afara pârtiilor. 

 Acordă asistenţă de specialitate clienţilor. 

 Instruiește persoanele interesate în toate activitățile enumerate mai sus, în funcţie de  

particularităţile acestora. 

 Stabileşte şi menţine legătura cu reţeaua de servicii şi de activităţi adiacente de pe traseu.  

 Derulează activităţi administrative variate şi gestionează fondurile disponibile pentru acestea. 

 Mediază relaţiile interpersonale în cadrul grupului pe care îl conduce, asigurând o stare de 

spirit pozitivă. 

 Evaluează riscurile și asigură securitatea clientilor în condiții montane. 

 Participa obligatoriu la acţiuni de salvare si de acordare a primului ajutor în accidente 

montane când este solicitat sau din proprie initiativă, atunci când situația o impune. 

 Participa obligatoriu la cursurile periodice de dezvoltare profesională continuă. 

 Este în permanență la curent cu evoluția tehnicilor și a echipamentelor.  

 În cazul activitătilor desfășurate în alte tari, ghidul are obligația de a se informa și de a 

respecta cu strictete legislația din țara gazdă. 



 

 

 

3.2. Competenţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.     Niveluri: 
 

4.1. Nivelul de calificare conform Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC)   

4.2. Nivelul de referinţă conform Cadrului European al Calificărilor (EQF)   

4.3. Nivelul educaţional corespondent, conform  ISCED - 2011 (cod  

       program educational) 

 

 

 

5. Acces la altă ocupație/ocupații cuprinse în nomenclatorul COR 

    Acces la ocupație/ocupaţii de același nivel de calificare, conform CNC, pe bază de 

experienţă/recunoaştere de competenţe   

 

 

 

 

 

 

Ghid de turism montan, drumeție montană – 511304 

Ghid habitat natural floră, faună - 511306 

Ghid de turism sportiv (alpinism si catarari pe stânci, schi) – 511310 

Monitor de schi – 342214 

Instructor (monitor) schi – 342214  

 

1. Planificarea și pregătirea activităților montane 

2. Acordarea primului ajutor de bază  

3. Asigurarea securității și managementul riscului în domeniul său de activitate în condiții 

de vară 

4. Asigurarea securității și managementul riscului iarnă în domeniul său de activitate în 

condiții de iarnă 

5. Furnizarea informațiilor privind protecția mediului 

6. Furnizarea informațiilor privind turismul sustenabil și responsabil, natura și cultura locală 

7. Managementul grupului  

8. Instruirea clienților în tehnicile folosite în activitățile montane 

9. Organizarea și conducerea activităților cu caracter educativ în natură 

10. Ghidarea în ture de drumeție montană 

11. Ghidarea în trasee de escaladă 

12. Ghidarea în ture de alpinism în timpul verii 

13. Ghidarea în trasee de Via Ferrata 

14. Ghidarea în trasee de cățărare pe gheață 

15. Ghidarea în ture de alpinism în timpul iernii 

16. Ghidarea în activități de schi cu specific de coborâre inclusiv ture de heli-ski sau cat-ski 

17. Ghidarea în ture de schi de tură 

4 

4 

4 



 

6. Informații suplimentare 

 

 

 

  

Profilul ocupațional: 

- Ocupația de ghid montan cere un înalt nivel de pregătire tehincă și de angajament în 

toate domeniile sale de activitate: drumeție montană, alpinism, escaladă și cățărare 

pe gheață, schi de tură și managementul riscului. 

- Ocupația de ghid montan înseamnă cunoșterea perfectă a traseelor montane, a 

elementelor de meteorologie, zăpadă și avalase, a echipamentului montan (corzi, 

sisteme de ancora, pioleți, colțari, kituri de avalanșă, echipament de schi de tură, 

etc). 

- Ghidul montan este un specialist cu o solidă experiență și pregătire montană, 

certificată conform legislației în vigoare.  

- Ghidul montan poate fi angajat să conducă și să instruiască în condiții de siguranță 

persoane sau grupuri în cadrul activităților montane.  

- Ghidul montan dovedeşte responsabilitate şi autonomie în acţiunile întreprinse, 

psihic echilibrat, capacitate de reacţie şi decizie promptă şi corectă în situaţii 

neprevăzute.  

- Ghidul montan are abilități sociale, de conducător şi bun organizator, capacitatea de 

lucru în echipă, de negociere și de comunicare, deschidere şi viziune pozitivă asupra 

vieţii. 

Dată fiind complexitatea activității, programul de pregatire pentru ocupația de ghid 

montan (a se vedea Anexa 2 Program de pregătire pentru ocupația de ghid montan) are 

o structură modulară, adaptată sezonalității ocupației de ghid montan. Certificarea 

tuturor competențelor necesare în activitatea ghidului montan, atît vara cât și iarna, 

impune o evaluare sumativă după parcurgerea fiecărui modul.  

Programul este împărțit în 5 module: 

1. Modul de drumeție cu 2 cicluri: ciclul de vară și ciclul de iarnă; 

2. Modul de alpinism de vară; 

3. Modul de siguranță de iarnă; 

4. Modul de alpinism de iarnă; 

5. Modul de schi. 

Fiecare modul se încheie cu un examen de absolvire constând într-o probă practică și o 

probă teoretică (a se vedea Anexa 3-Structura programului de formare ghid montan). 

Examenul certifică competențele parcurse în cadrul modulului, în conformitate cu 

criteriile de evaluare prezentate în Anexa 2 Program de pregătire pentru ocupația de 

ghid montan. 

 

Informatii : 

www.agmr.ro, www.mont-guide.eu 

http://www.agmr.ro/


 

 

SECȚIUNEA B -  CERINŢE PENTRU EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

PROFESIONALĂ 

 

 

1. Informaţii despre programul de educaţie şi formare profesională 

 

    1.1. Cerinţe specifice de acces la program 

    1.1.1. Competenţe şi deprinderi necesare accesului la program: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.1.2. Condiţii minime de acces la program, raportate la nivelul de studii: 

 

   Niveluri de studii: 

 Învățământ primar  

 Învățământ gimnazial  

 Învăţământ general obligatoriu  

 Învăţământ profesional prin şcoli profesionale  

 Învăţământ liceal, fără diplomă de bacalaureat  

 Învăţământ liceal, cu diplomă de bacalaureat  

 Învăţământ postliceal  

 Învăţământ superior cu diplomă de licenţă  

 Învăţământ superior cu diplomă de master  

 

 

1.1.3. Alte studii necesare:  

 

 

1.1.4. Cerinţe speciale:  

 

 

 

 

 

 

Pentru acces la programul de formare, furnizorul aplică testări inițiale în vederea evaluării unor 

competențe /abilități de bază privind: 

 experiența montană pe domenii de activitate a candidatului 

 nivelul de pregatire fizică generală 

 nivelul tehnic în disciplina escaladă pe stancă 

 nivelul tehnic în disciplina escaladă pe gheață 

 nivelul tehnic în disciplina schi - tehnică de coborare 

 nivelul tehnic în disciplina schi - tehnică de urcare 

Nu este cazul 

Vârsta minimă 18 ani 

Fără antecedente penale 

Aviz medical: „Apt din punct de vedere medical pentru practicarea ocupatiei de ghid 

montan-Sanatos din punct de vedere fizic și psihic, apt pentru efort” 

În vederea exercitării profesiei se vor respecta reglementările în vigoare privind 

atestarea profesională. 

X 



2. Descrierea programului de educaţie şi formare profesională 

 

     2.1. Durata totală, nr. Ore                                 din care :  

 

                             -                                                     teorie, 

 

                              -                                                    practică 

 

     2.2. Planul de pregătire (anexa nr. 1 la prezentul standard ocupaţional) 
          

     2.3. Programa de pregătire teoretică şi practică (anexa nr. 2 la prezentul standard ocupaţional)  

  

     2.4.  Echipamente/utilaje/programe software necesare pregătirii teoretice și practice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.5. Cerinţe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru    

            formatori și instructori/preparatori formare 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.   Cerinţe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru    

            Evaluatorii de competențe profesionale 

 

 

 

 

 

 

 

1080 

160 

920 

Pentru pregătirea teoretică: 

 Calculator, Videoproiector, Flipchart, Echipament tehnic 

 Programe de navigare și comunicare pe internet,  

 platformă de e-learning, resurse multimedia (continut animat, video, e-books, 

cataloage) 

 

Pentru pregătirea practică: 

 Echipament pentru ture de drumeție 

 Echipament individual și de echipă pentru alpinism de vară 

 Echipament individual și de echipă pentru alpinism de iarnă 

 Echipament pentru escaladă 

 Echipament pentru trasee de via ferrata 

 Echipament pentru schi de tură 

 kit de avalanșă 

 Trusă de prim-ajutor 

 Trasee montane 

 Trasee echipate de alpinism și escaladă 

 Pârtii amenajate de schi 

 Elemente de e-learning (forum, chat, teste) 

1. certificat de formator conform reglementărilor în vigoare 

2. formatori și instructori/preparatori formare pentru modulele 2, 3, 4 și 5: absolvenți 

certificați ai unor programe de formare de ghid montan  

3. experiență de minim 2 ani în domeniu 

1. studii superioare și certificare de evaluator de competențe profesionale conform 

reglementărilor în vigoare 

2. absolvenți certificați ai unor programe de formare de ghid montan cu acreditare 

națională sau internațională de ghid montan 

3. experiență de minim 3 ani în domeniu 



 

 

3. Informații referitoare la procesul de elaborare, verificare, validare, avizare și aprobare a 

standardului ocupațional: 
 

      3.1. Realizare: Asociatia Ghizilor Montani din Romania 

             Revizuire: Inițiator/Autori: Felicia Enache/ Catrinel Enache, Bogdan Rus, Cristina Pogacean, 

Bogdan Costescu, Tomas Busca, Maurizio Davolio, Ivo Stoilkov, Catalina Constantin, Milena 

Ignatova 

             Instituţia/instituţiile/persoane interesate: Asociatia Ghizilor Montani din Romania (AGMR), 

Professional Team SRL, Monterosa Academy, Asociatione Italiana Turismo Responsabile (AITR), 

Bulgarian Association of Guides in Natural Environment (BAGNE), Edufor SRL, Eco Monde 

             Data elaborării: 25.08.2018. 

 

     3.2. Verificare profesională: 

            Specialist/Instituţia de profil: Nicolae Durnac, Ghid montan cetificat international, presedinte 

Asociatia NATURA PRO RARAU 

            Data verificării 10.09.2018 

            Cosmin Andron, Ghid montan cetificat international, Coordonator al proiectului pentru europe 

de Est al Uniunii Internaționale a Asociațiilor Ghizilor Montani 

            Data verificării 10.09.2018 

 

     3.3. Avizare: 

            Asociație profesională/Instituție de reglementare/Instituție de profil: ASOCIATIA 

NATIONALĂ A SALVATORILOR MONTANI (ANSMR) 

            Data avizării 01.10.2018 

 

     3.4. Validare documentaţie:  

            Comitet sectorial/semnatari……………………………..……………………………………     

            Data validării................................................................... 

 

     3.5. Aprobare:  

            Autoritatea Naţională pentru Calificări conform deciziei nr……..din       

            data……….…………….... 
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Anexa 1 
Planul de pregatire pentru ocupatia de ghid montan 

 

Nr. 
Crt 

Competența domândită Modul 
Număr de ore 

de teorie 
Număr de ore 

de practică 

1 Planificarea și pregătirea activităților montane 

Modul Drumeție 
Montană 

8 16 

2 Acordarea primului ajutor de bază 8 40 

3 
Asigurarea securității și managementul riscului în 
mediul montan în condiții de vară 

8 16 

4 Furnizarea informațiilor privind protecția mediului 8 16 

5 
Furnizarea informațiilor privind turismul sustainabil și 
responsibil, natura si cultura locală 

8 16 

6 Managementul grupului  8 24 

7 
Instruirea clientilor în tehnicile folosite în activitățile 
montane 

8 16 

8 
Organizarea și conducerea activităților cu caracter 
educativ în natură 

8 16 

9 
Ghidarea în ture de drumeție montană (în condiții de 
vară și de iarnă) 

16 96 

10 Ghidarea în trasee de escaladă 

Modul Alpinism  de 
Vară 

8 56 

11 Ghidarea în ture de alpinism de vara 8 160 

12 Ghidarea in trasee de Via Ferrata 8 16 

13 
Asigurarea securității și managementul riscului în 
condiții de iarnă 

Modul Siguranță de 
Iarnă 16 32 

14 Ghidarea în trasee de cățărare pe gheață 
Modul Alpinism  de 
Iarnă 

8 40 

15 Ghidarea în ture de alpinism de iarnă 16 120 

16 Ghidarea în activități de schi cu specific de coborâre 

Modul Schi 

8 80 

17 Ghidarea în ture de schi de tură 8 160 

 Total ore 160 920 

 Total general 1080 
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Anexa 2 

 
Programa de pregătire pentru cursul de ghid montan 

 
 

 

Module Disciplina Continut tematic 
Metode /forme de 

desfășurare 
Mijloace de instruire, 
materiale de învățare 

Criterii de evaluare 

Te
o

ri
e 

P
ra

ct
ic

ă 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1.Modulul 
de 
drumeție 
montană 

1.1.Planificarea 
și pregatirea 
turelor montane 
 

Definirea ocupației de 
ghid montan 
Particularitățile traseelor 
montane  
Pregătirea și planificarea 
activităților montane: 
etapele pregătirii, 
elementele care trebuie 
luate în considerare la 
fiecare etapă, pregătirea 
planului general și 
planurile detaliate  
Legislația privind 
activitatea de ghid montan  
 

Teorie: 
Prezentări  
Studii de caz  
Proiecte individuale 
Discurs multimedia 

 
Practică: 
Exerciții, Simulări 
Lucru în echipă 
Excursii tematice 

Flip-chart 
Materiale didactice 
Calculator 
Video proiector 
Platformă de e-learning 

 
Echipament tehnic 
Exerciții pentru muncă 
individuală și de grup 
 

-Să cunoască și să aplice legislația privind 
activitatea de ghid montan 
- Să poată selecta riguros sursele de informații, 
colecta și analiza toate informațiile necesare 
(clienți, cultura zonei, legislația profesională, 
zonele protejate, arealul montan, traseele, 
echipamentul necesar, informații despre vreme, 
zăpadă și avalanșă etc.) 
- Să fie în măsură să aleagă tura în 
conformitate cu informațiile colectate  
- Să fie capabil să realizeze planul general 
ținând cont de toate circumstanțele care pot 
apărea 
- Să fie în măsură să stabilească alternative si 
optiuni realiste 
- Să poată realiza organizarea logistică 
(echipament, alimente, transport, cazare, 
vreme, planificarea timpului, opțiuni și planuri 
de rezervă, proceduri de urgență, kit de prim 
ajutor etc.) 

 
8 

 
 
 
 
 
 
 
16 



 

 

2 

1.2.Comunicarea 
în munca de 
ghid 
 

- Concepte de bază 
despre psihologia grupului 
-Concepte de bază ale 
tehnicilor de comunicare 
-Elementele de bază ale 
vorbirii în public 

Teorie: 
Prezentări  
Studii de caz  
Proiecte individuale 
Discurs multimedia 
 

 
Practică: 
Exerciții, Simulări 
Lucru în grupuri mici 
Scenarii, Joc de rol 

Flip-chart 
Materiale didactice 
Calculator 
Video proiector 
Platformă de e-learning 
Resurse multimedia 

 
Exerciții pentru muncă 
individuală și de grup 
 

- Să stăpânească informații despre tehnicile de 
comunicare 
- Să fie capabil să pregătească comunicarea în 
funcție de profilul interlocutorului/grupului 
- Să fie în măsură să prezinte informații privind 
activitățile și zonele de interes 
- Să poată încuraja turistul oferindu-i un 
feedback pozitiv 
- Să înțeleagă feedback-ul venit de la turiști 
- Să fie capabil să comunice cu ceilalți într-un 
mod pozitiv, exact și ușor de înțeles 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
12 

1.3.Gestionarea 
grupurilor de 
turiști 

- Fundamentele 
conducerii grupului 
- Bazele teoretice ale 
tehnicilor de negociere și 
soluționare a conflictelor 
- Noțiuni de bază despre 
tehnicile de relaționare 
 

Teorie: 
Prezentări  
Studii de caz  
Proiecte individuale 
Discurs multimedia 
 

 
Practică: 
Exerciții, Simulări 
Lucru în echipă 
Simulări de situații 
Jocuri de rol 
Metode colaborative 
Învățarea informală 

Materiale didactice 
Experiența stagiarilor 
Calculator 
Video proiector 
Platformă de e-learning 
Resurse multimedia 

 
Exerciții pentru muncă 
individuală și de grup 
 

- Să fie în măsură să organizeze, coordoneze și 
controleze grupul de clienți 
- Să fie capabil să evalueze capacitățile și 
abilitățile clientului/clienților 
- Să fie capabil să ofere asistență pentru clienți 
 - Să demonstreze eficiență în luarea deciziilor 
- Să fie capabil să demonstreze autoritate și 
determinare, flexibilitate și adaptabilitate, 
încredere în sine, empatie, capacitatea de 
concentrare în condiții de stres  
 - Să fie imparțial și înțelegător, să știe să 
negocieze și să rezolve conflictele  
- Să poată evalua starea mentală și fizică a 
clienților și să adapteze strategia, tehnica sau 
echipamentul în consecință 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

1.4.Furnizarea 
de informații 
privind protecția 
mediului 

- Problemele de bază 
legate de ecologie și 
mediu  
-Legislația privind ariile 
protejate și protecția 
mediului 
- Noțiuni de bază despre 
floră și faună 
- Impactul turismului 
asupra mediului: poluarea 

Teorie: 
Prezentări  
Studii de caz  
Proiecte individuale 
 

 
Practică: 
Exerciții, Simulări 
Lucru în echipă 
Excursii tematice 

Flip-chart 
Materiale didactice 
Calculator 
Video proiector 
Platformă de e-learning 

 
Exerciții pentru muncă 
individuală și de grup 
 

- Să dețină capacitatea de a trezi interesul, 
participarea, implicarea; 
- Să stăpânească informații despre legislația 
privind ariile protejate și politica de protecție, 
dezvoltare și promovare zonei  
- Să stăpânească informații despre natura zonei 
și biodiversitate 
  

8  
 
 
 
 
 
 
 
16 



 

 

3 

și epuizarea resurselor   

1.5.Furnizarea 
de informații 
privind turismul 
sustenabil și 
responsabil, 
natura și cultura 
locală 

- Rolul ghidului în 
interpretarea culturii si 
tradițiilor  
- Elemente despre cultura 
tangibilă și intangibilă, 
tradiții  

Teorie: 
Prezentări  
Studii de caz  
Proiecte individuale 
Discurs multimedia 

 
Practică: 
Exerciții  
Lucru în echipă 

Flip-chart 
Materiale didactice 
Calculator 
Video proiector 
Platformă de e-learning 

 
Exerciții pentru muncă 
individuală și de grup 

- Să demonstrate cunoașterea tradițiilor , 
sărbătorilor și a produselor locale  
- Să demonstreze capacitatea de a  explica 
istoria, cultura  locală și religia  
- Să demonstreze abilitățile de mediator  
cultural și de povestitor 
- Să stăpânească informații despre turismul 
durabil 

 
8 

 
 
 
 
 
 
16 

1.6.Instruirea 
clienților în 
aplicarea 
tehnicilor care tin 
de activitățiile 
montane 

-Noțiuni de bază despre 
pedagogie și metodele 
motivaționale 
- tehnica de instruire 
(planificarea și 
implementarea planului de 
lecție) 
- Noțiuni de bază despre 
anatomia mișcărilor 

Teorie: 
Prezentări  
Studii de caz  
Discurs multimedia 
 
 

 
Practică: 
Exerciții, Simulări 
Lucru în echipă 
Scenarii, jocuri 
Învățarea informală 

Flip-chart 
Materiale didactice 
Experiența stagiarilor 
Calculator 
Video proiector 
Platformă de e-learning 

 
Echipament tehnic 
Exerciții pentru muncă 
individuală și de grup 
 

- Dezvoltarea și organizarea instruirii pentru 
toate activitățile din domeniul montan 
 - sunt capabili să facă un plan de lecție 
(obiective, modalități de realizare a obiectivelor)  
- Să poată structura lecțiile / materialele 
didactice  
- Să poată evalua nivelul și nevoile clienților  
- Să fie în măsură să aleagă terenul de 
pregătire adecvat 
 - Să utilizeze cele mai bune tehnici de predare 
pentru implementarea lecției 
 

 
8 
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1.7. Organizarea 
și conducerea 
activităților cu 
caracter educativ 
în natură 

Notiuni generale despre 
team building, obiective, 
planificare activitati 
Metode de educare prin 
activități în natură 
-Echipamente, metode și 
tehnici folosite (tiroliana, 
demultiplicatoare) 
 

Teorie: 
Prezentări  
Studii de caz  
Proiecte individuale 
Discurs multimedia 
 

 
Practică: 
Exerciții, Simulări 
Lucru în echipă 
Scenarii, jocuri 
Metode colaborative 

Flip-chart 
Materiale didactice 
Calculator 
Video proiector 
Platformă de e-learning 
Resurse multimedia 

 
Echipament tehnic 
Exerciții pentru muncă 
individuală și de grup 
 

- Să cunoască metodele de educare și formare 
prin activități în natură 
- Să fie capabil să aplice tehnicile necesare 
amenajării activităților educative în natură 
-să fie capabil să planifice și să organizeze cele 
mai potrivite activități pentru educare, 
dezvoltarea spiritului de colaborare și a lucrului 
în echipă în funcție de cerințe (tipul și numărul 
de participanți, de locul de desfășurare a 
activității) în condiții de siguranță 

 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
16 

1.8. Acordarea 
primului ajutor 

Tehnica acordării primului 
ajutor în munte. 

Teorie: 
Prezentări  

Flip-chart 
Materiale didactice 

- Să poată efectua o examinare generală a 
victimei 

 
8 

 
 



 

 

4 

de bază în 
mediul montan 

Primul ajutor în cazul 
plăgilor, hemoragiilor, 
fracturilor, hipotermiei, 
insolației, înțepăturilor, 
mușcăturilor. 
Kitul de prim-ajutor pentru 
ghidul montan. 
Transportul rănitului 
 

Studii de caz  
Discurs multimedia 
 
 

 
Exerciții, Simulări 
Lucru în echipă 
Scenarii, jocuri 
Teste  
Metode colaborative 
Învățarea informală 

Experiența stagiarilor 
Calculator 
Video proiector 
Platformă de e-learning 

 
Trusa medicală 
Trusa supravietuire 
Exerciții pentru muncă 
individuală și de grup 
 

 - Să fie capabil să verifice respirația și pulsul  
- Să fie capabil să facă CPR (resuscitare 
cardio-respiratorie) 
- Să fie capabil să imobilizeze o fractură  
- Să fie capabil să acorde primul ajutor în cazul 
rănilor 
- Să fie capabil să acorde primul ajutor în cazul 
arsurilor / degeraturilor 
- Să cunoască măsurile adecvate în cazul 
ingerării accidentale a substanțelor nocive sau 
a unor obiecte 
- Să poată organiza evacuarea folosind 
echipamentul disponibil sau să fie capabil să 
improvizeze 

 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 1.9. Asigurarea 
securității și 
managementul 
riscului în conditii 
de vară 

Noțiuni teoretice despre 
managementul riscului, 
recunoașterea pericolelor; 
analiza pericolelor; 
minimizarea riscului  
Proceduri de urgență în 
cazul accidentelor 
montane.  
Formular de raport pentru 
accidente 
Noțiuni teoretice despre 
supraviețuire, bivuac și 
adăposturi improvizate și 
situații de urgență în 
condiții de vară 

Teorie: 
Prezentări  
Studii de caz  
Proiecte individuale 
Discurs multimedia 
 

 
Practică 
Exerciții, Simulări 
Lucru în echipă 
Scenarii, jocuri 
Teste  
Metode colaborative 
Învățarea informală 

Flip-chart 
Materiale didactice 
Calculator 
Video proiector 
Platformă de e-learning 
Resurse multimedia 

 
Echipament tehnic 
Trusa de supraviețuire 
Exerciții pentru muncă 
individuală și de grup 
 

- Să efectueze o evaluare corectă a riscurilor și 
să adopte decizia corectă în timp util 
 - Să recunoască / să evalueze / să minimizeze 
pericolul general din munte  
- Să cunoască și să poată lua măsurile de 
precauție în cazul fulgerului, vizibilității reduse 
și vremii proaste, vântului, frigului sau căldurii, 
căderii de piatră și gheață, torentelor, 
alunecărilor de teren etc.  
- Să fie capabil să improvizeze un adăpost și să 
organizeze bivuacul  
- Să gestioneze stresul, să demonstreze calm și 
eficiență 
 - Să poată comunica eficient cu grupul  
- Să-i implice și să-i coordoneze pe alții dacă 
situația o cere  
-să cunoască procedurile de urgentă în cazul 
accidentelor montane 

 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 

1.10.Tehnici de 
orientare si 
navigare 

- Noțiuni de topografie și 
orientare, forme 
caracteristice de relief, 
reprezentare 

Teorie: 
Prezentări , dezbarete 
Studii de caz  
Proiecte individuale 

Flip-chart 
Materiale didactice 
Experiența stagiarilor 
Calculator 

- Să poată citi o hartă 
- Să fie familiar cu utilizarea instrumentelor de 
navigare  
- Să fie capabil să stabilească pe loc unde se 

 
4 
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- Instrumente de navigare: 
hărți, altimetru, busolă, 
GPS 
- Metode și tehnici de 
navigație (recunoașterea 
reliefului, memorarea 
punctelor caracteristice 
sau remarcabile, utilizarea 
busolei, altimetrul, GPS-
ul, luarea unui azimut, 
triangularea) 
 - Navigarea pe vreme rea  

Discurs multimedia 
 
 

 
Practică: 
Exerciții, Simulări 
Lucru în echipă 
Scenarii, jocuri 
Teste  
Metode colaborative 
Învățarea informală 

Video proiector 
Platformă de e-learning 
Resurse multimedia 

 
Instrumente de 
navigare: hărti, busole, 
GPS 
Exerciții pentru muncă 
individuală și de grup 
Excursie aplicativă 

află și unde ar trebui să meargă  
- Să poată alege ruta cu ajutorul hărții 
 - Să se poată orienta în natură fără a avea la 
dispoziție dispozitive de orientare  
- Să poată naviga pe vreme rea  

 
 
 
 
16 

  1.11.Ghidarea în 
ture de drumeție 
montană – Ciclul 
de vară 
 

- Echipamente specifice: 
alegere, proprietăți, 
utilizare, întreținere 
- Noțiuni teoretice despre 
turele pe munte: 
evaluarea terenului, 
tehnici de urcare, de 
coborâre, backpacking, 
montarea taberei, grija 
pentru client 
- Noțiuni teoretice despre 
vremea pe munte 
- Noțiuni de bază despre 
metodele de antrenament, 
nutriție, fiziologia generală 

Teorie: 
Prezentări  
Studii de caz  
Proiecte individuale 
Discurs multimedia 
 
 

 
Practică: 
Exerciții, Simulări 
Lucru în echipă 
Scenarii, jocuri 
Teste  
Metode colaborative 
Învățarea informală 

Flip-chart 
Materiale didactice 
Experiența stagiarilor 
Calculator 
Video proiector 
Platformă de e-learning 
Resurse multimedia 

 
Echipament tehnic 
Exerciții aplicative 
Trasee de drumeție 
 

- Să fie în măsură să aleagă și să organizeze 
optim echipamentul de care are nevoie 
- Să fie în măsură să aleagă corect dificultatea 
rutei, în funcție de: abilitățile și mărimea 
grupului,  vreme, condițiile din teren etc. 
 - Să poată folosi o tehnica adecvată de urcare 
și coborâre pentru fiecare situație care apare. 
-să asigure siguranța, confortul și starea de 
bine a clientilor.  
- Să fie capabil să evalueze terenul și să 
găsească cea mai ușoară și sigură cale 
-să fie capabil să gestioneze un client / un grup 
(controlul clienților, ritm eficient, comunicare 
eficientă)  
- Să găsească locul potrivit pentru bivuac, să 
organizeze activitățile necesare campării.  
-să fie în măsură să furnizeze toate informațiile 
legate de tehnică și logistică, zonă și cultura 
locală, protecția mediului etc. 
 

 
4 
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1.12.Ghidarea în 
ture de drumeție 
montană în 
condiții de iarnă 

Echipamentul montan 
pentru turele de iarnă: 
alegere, proprietăți, 
utilizare, întreținere 

Teorie: 
Prezentări  
Studii de caz  
 

Flip-chart 
Materiale didactice 
Experiența stagiarilor 
Calculator 

- Să poată alege echipamentul adecvat pentru 
condițiile de iarnă  
- Să găseasca o cale optima de inaintare și să 
evalueze terenul și zăpada  

8  
 
 
 



 

 

6 

 
 
  

(ciclul de iarnă) 
 

-Noțiuni teoretice despre 
traseele montane în 
condiții de iarnă: tehnici 
de urcare și de coborâre 
cu bocanci de iarna sau 
rachete de zăpadă: 
- Meteorologie specifică 
condițiilor de iarnă 

 
 

 
Practică: 
Exerciții, 
Lucru în echipă 
Scenarii 
Învățarea informală 
Teste 

Video proiector 
Platformă de e-learning 

 
Echipament tehnic 
Zonă montană 
complexă 
Tură de trekking 
Exerciții aplicative 
 

- Să poată utiliza tehnica de urcare și de 
coborâre potrivită pentru echipamentele 
folosite: bocanci de iarnă sau rachete de 
zăpadă 
- Să poată alege locul și să poată pregăti o 
zonă de campare în condiții de iarnă  
- sa gestioneze clientii / grupurile (controlul 
clientilor, ritmul eficient, comunicarea eficienta) 
în condiții de iarnă în ture de trekking 

 
 
 
 
 
48 



 

 

7 

 
 

 

Module Disciplina Continut tematic 
Metode /forme de 

desfășurare 
Mijloace de instruire, 
materiale de învățare 

Criterii de evaluare 

Te
o

ri
e 

P
ra

ct
ic

ă 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 2.Modulul 
vară de 
alpinism 

2.1.Ghidarea în 
ture alpine în 
condiții de vară 

- Echipamentele specifice 
și materiale utilizate în 
activitățiile de alpinism 
- Elementele de bază ale 
fizicii aplicate în alpinism 
(corzi, factor de cădere, 
forță de impact) 
-Sisteme tehnice utilizate 
în activitățiile de alpinism: 
noduri, ancore, 
managementul corzilor, 
regrupări, asigurat, rapel, 
coborârea, sisteme de 
scripeți 
- Tehnica de short roping, 
legarea în coardă a mai 
multor clienți, 
managementul corzii 
pentru tehnica de short 
roping 
- Echiparea unui traseu 
- Tehnici de salvare din 
perete 

Teorie: 
Prezentări  
Studii de caz  
Discurs multimedia 
 
 

 
Practică: 
Lucru în echipă 
Teste  
Metode colaborative 
Învățarea informală 

Flip-chart 
Materiale didactice 
Experiența stagiarilor 
Calculator 
Video proiector 
Platformă de e-learning 

 
Echipament tehnic de 
alpinism individual și de 
echipă 
Exerciții practice 
Zonă alpină complexă 
 

- Să stăpânească principiile fizicii aplicate în 
alpinism (factor de cadere, forta de impact, 
asigurari dinamice, coeficient de frecare) 
- Să poată folosi nodurile adecvate fiecărei 
situații 
- Să poată monta corect în perete protecții 
mobile sau fixe  
- Să poată monta și gestiona optim un loc de 
regrupare 
- Să folosească corect sistemele de urcare sau 
coborîre pe coardă 
- Să poată organiza un sistem de scripeți cu 
sau fără echipament specializat  
- Să fie capabil să instaleze și să gestioneze 
diferite sisteme pentru retragerea din perete cu 
unul sau mai mulți clienți 
 - Să fie capabil să improvizeze soluțiile tehnice 
pentru salvarea sau autosalvarea din perete 
- Să fie capabil să organizeze și să pună în 
practică un plan de evacuare din perete a unei 
victime 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
120 

2.2.Ghidarea în 
trasee de 
alpinism de mai 
multe lungimi de 
coarda 
 

- Informații generale 
despre geologia montană-
structuri ale rocilor și 
adaptarea tehnicii de 
cațărare și asigurare la 
tipul rocilor. 

Teorie: 
Prezentări  
Studii de caz  
Discurs multimedia 
 
 

Flip-chart 
Materiale didactice 
Experiența stagiarilor 
Calculator 
Video proiector 
Platformă de e-learning 

- Să fie capabil să planifice și să pregătească o 
tură într-un traseu de alpinism multi-pitch 
– Să fie capabil să urce cap de coardă (în mod 
sigur, fluid, echilibrat într-un ritm susținut) în 
trasee de grad de dificultate minim 5(UIAA) 
- Să fie capabil să abordeze tehnica adecvată 

4  
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- Bazele teoretice ale 
alpinismului de mai multe 
lungimi de coardă 
(echipamentul specific, 
tehnica de asigurare / 
rapelul / tehnica de 
coborâre a clienților, 
tehnici de escaladă)  
- tehnici de ghidare în 
traseele de mai multe 
lungimi de coardă 

 
Practică: 
Exerciții 
Lucru în echipă 
Metode colaborative 
Învățarea informală 
Teste  

 
Echipament tehnic de 
alpinism individual și de 
echipă 
Trasee de alpinism 
clasic 
Exerciții practice 

pentru diferite formațiuni ale sâncii: horn, fisură, 
față căzută 
- Să fie capabil să gestioneze coborârea sau 
rapelul cu unul sau mai mulți clienți pe mai 
multe lungimi de coardă 
- Să fie capabil să aleagă traseul potrivit, ținând 
cont de situație și nivelul clienților  
- Să poată aplica metodele de ghidare adecvate 
pentru traseele de mai multe lungimi de coardă 
- Să fie capabil să demonstreze grija față de 
client ăn toate situațiile 

 
 
 
40 

2.3.Ghidarea în 
trasee de 
escaladă 
sportivă 
 

- Bazele teoretice ale 
escaladei sportive 
(echipament specific, 
tehnici de asigurare, 
tehnici de cățărat, 
cățărarea în manșă, 
montarea unei manșe) 
- Noțiuni de bază despre 
metodele de instruire, 
antrenament, nutriție 

Teorie: 
Prezentări  
Studii de caz  
Proiecte individuale 
 

 
Practică: 
Exerciții 
Metode colaborative 
Învățarea informală 
Teste 

Flip-chart 
Materiale didactice 
Experiența stagiarilor 
Calculator 
Platformă de e-learning 

 
Echipament tehnic de 
escaladă 
Trasee de escaladă 
Exerciții practice 

- Să poată parcurge trasee de escaladă de grad 
minim 6b la vedere în maniera cap de coardă 
- Să se miște în mod sigur, cursiv și eficient pe 
stâncă și să demonstreze o tehnică bună de 
cățărat 
- Să stăpânească tehnica de coborâre din 
traseu pentru capul de coardă și pentru secund 
- Să fie capabil să aleagă traseul potrivit în 
funcție de situația și clientul/clienții pe care îl 
are 
- Să fie capabil să exemplifice și să predea 
tehnicile corecte de asigurare atât indoor cât și 
pe trasee de escaladă la stâncă 
- Să fie capabil să exemplifice și să predea 
toate tehnicile de bază ale cățărării pe stâncă, 
cum ar fi folosirea prizelor de mână, folosirea 
prizelor de picioare și a tehnicilor de mișcare pe 
stâncă 
- Să fie capabil să exemplifice și să predea 
instalarea unei manșe 
- Să fie stăpânească informațiile necesare 
echipării unui traseu de escaladă 

8  
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2.4.Ghidarea in 
trasee de Via-
Ferrata 
 

- Noțiuni de bază despre 
traseele de Via-Ferrata  
- Echipamentul folosit la 
Via-Ferrata  
- Tehnica specifică folosită 
la traseele de Via-Ferrata  
- ghidarea clienților pe 
traseele de via-ferrata 

Teorie: 
Prezentări  
Studii de caz  
Discurs multimedia 
 
 

 
Practică: 
Exerciții, Simulări 
Lucru în echipă 
Învățarea informală 
Teste  
 

Flip-chart 
Materiale didactice 
Experiența stagiarilor 
Calculator 
Video proiector 
Platformă de e-learning 

 
Echipament tehnic 
specific 
Trasee de via-ferrata 
Exerciții practice 
 

- Să fie capabil să se cațere sigur și cursiv în 
trasee de via-ferrata 
- Să fie în măsură să mențină un ritm adecvat 
pe întregul traseu 
 - Să fie capabil să evalueze la fața locului 
posibilitățile de asigurare și să poată face o 
regrupare sigură  
- Să fie capabil să organieze o coborâre 
asigurată pentru clienți 
 - Să fie capabil să-i învețe pe clienți cum să 
folosească echipamentul de Via-Ferrata  
- Să poată aplica metode de ghidare adecvate 
pentru turele de via-ferrata 

8  
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
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Module Disciplina Continut tematic 
Metode /forme de 

desfășurare 
Mijloace de instruire, 
materiale de învățare 

Criterii de evaluare 

Te
o

ri
e 

P
ra

ct
ic

ă 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 3.Siguranta 
pe munte – 
modulul de 
iarna 
 

3.1.Meteorologie -Studiul zăpezii (stratul de 
zăpadă, transformarea 
zăpezii, clasificarea 
zăpezii, profilurile de 
zăpadă, kitul pentru 
studiul zăpezii) 
- Avalanșe (formarea 
avalanșelor și tipurile de 
avalanșe, factori care 
favorizează declanșarea 
avalanșelor, grade de 
risc, buletin nivologic, 
GRM - metoda de 
reducere grafică, 
probleme care apar 
frecvent) 

Teorie: 
Prezentări  
Studii de caz  
Proiecte individuale 
Discurs multimedia 

 
Practică: 
Exerciții, Simulări 
Lucru în echipă 
Scenarii 
Învățarea informală 
Teste  
 

Flip-chart 
Materiale didactice 
Calculator 
Video proiector 
Platformă de e-learning 

 
Kit pentru studiul 
pentru zăpezii 
Exerciții pentru muncă 
individuală și de grup 
 

- Să fie capabil să facă și să interpreteze profilul 
zăpezii 
- Să fie capabil să reprezinte grafic profilul 
zăpezii folosind kitul de studiu a zăpezii. 
- Să demonstreze cunoștințe despre gradele de 
risc de avalanșă 
- Să știe să utilizeze buletinul nivologic 
- Să poată utiliza metoda GRM 
 

8  
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

3.2.Asigurarea 
securității și 
managementul 
riscului în 
condiții de iarnă 

-Planificarea turelor de 
iarnă 
- Managementul riscului și 
procesul de luare a 
deciziilor pentru pericolul 
de avalanșă (factori de 
risc, strategii de decizie) 
 

Teorie: 
Prezentări  
Studii de caz  
Proiecte individuale 
Discurs multimedia 
 

 
Practică: 
Exerciții, Simulări 
Lucru în echipă 
Scenarii 
Învățarea informală 
Teste 

Flip-chart 
Materiale didactice 
Experiența stagiarilor 
Calculator 
Video proiector 
Platformă de e-learning 

 
Echipament specific 
Exerciții pentru muncă 
individuală și de grup 
 

- Să demonstreze cunoștințele despre 
gestionarea riscurilor în condiții de iarnă 
 - Să demonstreze cunoștințele despre procesul 
de luare a deciziilor în cazul pericolului de 
avalanșă  
 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
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3.3.Salvarea din 
avalanșă 

- Echipament de salvare 
din avalanșă  (kit de 
avalanșă, sonda, avalung, 
rucsac cu ABS, etc.)  
- DVA – procedura de 
verificare la plecare în 
traseu 
- Organizarea unei 
operațiuni de salvare din 
avalanșă în cazul 
producerii unei avalanșe 
cu victime 
 

Teorie: 
Prezentări  
Studii de caz  
Proiecte individuale 
Discurs multimedia 
 

 
Practică: 
Exerciții, Simulări 
Lucru în echipă 
Scenarii, jocuri 
Metode colaborative 
Teste  

Flip-chart 
Materiale didactice 
Experiența stagiarilor 
Calculator 
Video proiector 
Platformă de e-learning 

 
Echipament tehnic 
pentru iarnă, kit 
avalansă 
Exerciții pentru muncă 
individuală și de grup 
 

- Să fie capabil să utilizeze și să explice 
utilizarea echipamentului de avalanșă  
- Să poată executa partner check-ul  
-să lucreze foarte bine kitul de avalanșă -  să 
poată găsi 3 "victime" în maxim15 min  
- Să cunoască metodele moderne de scoatere 
a victimelor din zăpadă 
- Să poată organiza o salvare din avalanșă 
singur / cu alt sprijin disponibil  
- Să cunoască opțiunile existente și procedurile 
locale de salvare și evacuare (elicopter, 
salvamont, etc.) 
 - Să fie rapid și eficient 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
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Module Disciplina Continut tematic 
Metode /forme de 

desfășurare 
Mijloace de instruire, 
materiale de învățare 

Criterii de evaluare 

Te
o

ri
e 

P
ra

ct
ic

ă 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 4.Modulul 
de alpinism 
de iarnă 

4.1.Ghidarea în 
trasee de 
cățărare pe 
gheață 
 

-Echipamente specifice 
utilizate în cățărarea pe 
gheață 
-Studiul cascadelor de 
gheață, structura gheții, 
factori care afectează 
calitatea gheții  
- Elementele de bază ale 
cățărării pe gheață: 
plasarea șuruburilor de 
gheață, montarea 
ancorelor 
- Tehnici de cățărare pe 
gheață: folosirea corectă 
a pioleților și a colțarilor  
- Tehnici de ghidare pe 
traseele de cățărare pe 
gheață 

Teorie: 
Prezentări  
Studii de caz  
Discurs multimedia 
 
 

 
Practică: 
Exerciții 
Lucru în echipă 
Metode colaborative 
Învățarea informală 
Teste  

Flip-chart 
Materiale didactice 
Experiența stagiarilor 
Calculator 
Video proiector 
Platformă de e-learning 

 
Echipament tehnic 
specific pentru 
cășărare pe gheață 
Cascade de gheață 
Exerciții pentru muncă 
individuală și de grup 
 

- Să fie capabil să planifice și să pregătească o 
tură de cățărare pe gheață 
- Să fie capabil să se cațere pe cascade de 
gheață cap de coardă cu grad de dificultate cel 
puțin WI4 +, într-un mod fluid și sigur. 
 
- Să poată combina tehnicile de la cățărarea pe 
stâncă cu tehnicile de la cățărarea pe gheață 
- Să fie capabil să evalueze posibilitățile de 
asigurare la fața locului și să utilizeze tehnica 
adecvată pentru urcarea și coborârea pe 
gheață 
- Să fie capabil să aleagă locul și să instaleze 
un atelier de cățărare pe gheață 
- Să demonstreze și să predea toate tehnicile 
de cățărare pe gheață și folosirea pioleților și ai 
colțarilor. 
- Să poată aplica măsurile de siguranță pentru 
condițiile de iarnă 
- Să poată aplica metode de ghidare adecvate 
pentru cățărarea pe gheață 

8  
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 

4.2.Ghidarea în 
ture de alpinism 
de iarnă 
 

- Echipamentul specific 
folosit la alpinismul de 
iarnă 
- Elementele de bază ale 
alpinismului de iarnă: 
înaintarea cu colțari și 
pioleți; asigurarea și 
montarea ancorelor 
(zăpadă, gheață, altele), 

Teorie: 
Prezentări  
Studii de caz  
Proiecte individuale 
Discurs multimedia 
 
 

 
Practică: 

Flip-chart 
Materiale didactice 
Experiența stagiarilor 
Calculator 
Video proiector 
Platformă de e-learning 
Resurse multimedia 

 
Echipament tehnic 

-să poată planifica și să pregătiți un traseu de 
alpinism de iarnă  
-să fie capabili să să se miște încrezător, sigur, 
calm pe stâncă, zăpadă și gheață  
-să stăpânească toate tehnicile de asigurare, 
de short roping, și de management al corzilor.  
- Să fie capabil să lucreze cu coarda pe traseu, 
fluid și într-un ritm bun. 
- Să fie capabil să instaleze corzi fixe și ancore 

8  
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alegerea traseului, 
folosirea tehnicii de short 
roping 
 - Tehnici de ghidare 
pentru traseele de 
alpinism de iarnă  
 

Exerciții, Simulări 
Lucru în echipă 
Scenarii 
Teste  
Învățarea informală 

Kit de avalanșă 
Exerciții pentru muncă 
individuală și de grup 
Trasee de aplinism de 
iarnă 

 - Să poată selecta un traseu corespunzător la 
fața locului și să utilizeze tehnica adecvată în 
ceea ce privește numărul de clienți, abilitățile și 
experiența clientului (clienților) 
 - Să poată gestiona riscul și să ia măsuri de 
siguranță pentru condițiile de iarnă 
 - Să poată aplica tehnica de ghidare adecvată 
pentru turele de alpinism de iarnă 
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Module Disciplina Continut tematic 
Metode /forme de 

desfășurare 
Mijloace de instruire, 
materiale de învățare 

Criterii de evaluare 

Te
o

ri
e 

P
ra

ct
ic

ă 

         

5. 5.Modulul 
de schi 

5.1. Conducerea 
și organizarea 
activităților de 
schi cu specific 
de coborâre 

-Prezentarea 
echipamentului de schi 
(istoric, specificații 
tehnică, întreținere, 
reglaje etc.)  
-Informațiile de bază: 
poziția corpului, mișcarea 
corectă a centrului de 
greutate, întoarcerea cu 
poziția corectă a corpului 
și utilizarea corectă a 
bețelor, conectarea 
diferitelor tipuri de viraje.  
- nivele în schi; 
caracteristici  
- Prezentarea tehnicilor de 
schi pentru diferite nivele, 
exerciții  

Teorie: 
Prezentări  
Studii de caz  
Discurs multimedia 
 
 

 
Practică: 
Exerciții 
Lucru în echipă 
Scenarii 
Învățarea informală 
Teste  
 

Flip-chart 
Materiale didactice 
Experiența stagiarilor 
Calculator 
Video proiector 
Platformă de e-learning 

 
Echipament tehnic de 
schi 
Pârtii de schi 
Exerciții pentru muncă 
individuală și de grup 
 

- Să fie capabil să schieze paralel, să lege și să 
poată alterna virajele cu raze diferite în diferite 
condiții de zăpadă și pe orice tip de pantă într-
un mod sigur, controlat și dinamic. 
- Să poată evalua nivelul clienților și să aleagă 
panta în funcție de nivelul clientului și zăpadă 
- Să fie capabil să demonstreze și să predea 
toate elementele de bază ale tehnicilor de schi 
(viraje, poziția corpului etc.) pe pârtie și in afara 
pârtiei 
 

8  
 
 
 
 
 
 
80 
 

5.2.Ghidarea în 
activități de schi 
de tura 
 

- Prezentarea 
echipamentului de schi de 
tura, reglaje, specificație 
tehnică, intreținere  
- Planificarea activității de 
schi de tură 
- Tehnici de urcare, de 
coborâre, de asigurare 
utilizate în traseele de 
schi de tura 
- Tehnici de ghidare în 

Teorie: 
Prezentări  
Studii de caz  
Proiecte individuale 
Discurs multimedia 
 

 
Practică: 
Exerciții, Simulări 
Metode colaborative 
Învățarea informală 

Flip-chart 
Materiale didactice 
Experiența stagiarilor 
Calculator 
Video proiector 
Platformă de e-learning 

 
Echipament tehnic 
complet pentru schi de 
tură 
Exerciții aplicative 

- Să planifice și pregătească activitatea de schi 
de tură 
- Să cunoască și să utilizeze diferite tehnici de 
urcare într-un mod fluid și sigur 
- Să fie capabil să facă intoarceri ritmate(fluide 
și sigure) cu rucsac ușor sau greu 
- Să fie capabil să controleze virajele în orice 
situație și zăpadă. 
- Să poată evalua condițiile din teren și pericolul 
de avalanșă și  planifica urcarea și coborârea 
- Să poată adapta tehnicile de urcare / schi la 

8  
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activitățile de schi de tura 
 

Teste  
 

Trasee de schi de tură nivelul pe care îl au clienții, la condițiile zăpezii 
și terenului pentru a asigura siguranța grupului 
-să fie capabil să gestioneze riscul și să ia 
măsurile de siguranță necesare pentru condițiile 
de iarnă 
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Anexa 3 
 

Structura programului de formare în ocupația de ghid montan 
 

 

Modulul de Drumeție Montană 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulul Alpinism –Vară 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulul Siguranță Iarnă 

 

 

 

 

 

 

Condiții de intrare: 

-CV- experiență montană 
-Test de intrare – parte fizică 

 

 

 

 

Modul Drumeție – Ciclul de vara 
Curs 

 

 

 

Modul Drumeție – Ciclul de iarna 

Curs 

 

 

 

Modul Drumeție – Ciclul de iarna  

Examen 2 

 

 

 

 

Certificat absolvire Modul Drumeție Montană 

Modul Drumeție – Ciclul de vara  

Examen 1 

Condiții de intrare: 

-CV- experienta montana specifica 

-Certificat Modul Drumeție Examen1&2 

-Test intrare – Escalada & Alpinism 

Modul Alpinism - Vara  
Curs 

 

 

 

Modulul Siguranță - Iarna 

Curs 

Modulul Siguranță - Iarna 

Examen 

 

 

 

Modul Alpinism - Vara 

Examene 

 

 

 

Modulul Siguranță - Iarna 

Certificat Absolvire – Modul Siguranță 

 

 

 

Modul Alpinism - Vara 

Certificat de absolvire 
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Modul Alpinism – Iarnă   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul Schi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiții de intrare: 

-CV- experiență montană specifică 

-Certificat pt. Modul Drumeție Examen1&2 

-Certificat pt. Modulul Alpinism (Examen) 

-Certificat pt. Modulul Siguranță (Examen) 

Condiții de intrare: 

-CV- experiență specifică schi 

-Certificat pt. Modul Drumeție Examen1&2 

-Certificat pt. Modulul Alpinism (Examen) 

-Certificat pt. Modulul Siguranță (Examen) 

 
Modul Alpinism - Iarna 

Curs 

Modul Alpinism - Iarna 

Examen 

 

 

 

Modul Alpinism – Iarna 

Certificat Absolvire Modul Alpinism 

Modulul Schi - Iarna 
Curs 

 

 

 

Modulul Schi - Iarna 

Examen 

 

 

 

Modulul Schi - Iarna 

Certificat Absolvire Modul Schi 
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1. ANALIZA OCUPAȚIONALĂ PENTRU  

OCUPAȚIA GHID MONTAN 

 

 

Interviurile sunt cercetări exploratorii pe un eșantion de dimensiuni mici, 

statistic nereprezentativ, dar cu o bună selecție astfel încât să reflecte cât mai 

corect structura țintei. Eșantionul include o diversitate de experți în materie. 

Aceasta se va reflecta în repartiția pe diferite regiuni, pe statut 

(proprietari/angajați/ghizi montani) și activități montane desfășurate. 

Scopul cercetării noastre a fost acela de a identifica competențele relevante 

pentru ghidul montan în domeniul activităților montane.  

Așa cum s-a menționat în metodologie, am făcut o interogare cu privire la 

nivelul de importanță al competențelor pentru a stabili versiunea finală a 

matricei de competențe și abilități pentru ghidul montan. Am vizat trei categorii 

interesate: ghizii montani certificați, care au finalizat formarea profesională pe 

plan național sau internațional, proprietari/acționari și angajați ai firmelor care 

acționează în domeniul turismului  montan.  

Astfel, cercetarea noastră a fost capabilă să identifice nevoile de instruire și de 

lucru care sunt importante pentru activitatea de ghid montan. 

 

Obiectivele cercetării: 

• Identificarea de noi competențe, cunoștințe și abilități considerate 

necesare pentru a fi incluse în calificarea "ghid montan" 

• Identificarea abilităților soft și a abilităților ecologice solicitate de piața 

muncii 

• Finalizarea "matricei de abilități și competențe" 

 

 

Proiectare și instrumente 

Acest sondaj prezintă o serie de întrebări legate de competențele de ghid montan 

(Anexa 1) 

Primele două întrebări sunt pentru identificarea zonei de expertiză a 

respondenților. 
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Pentru elementele scalate de la 4 la 19, a fost utilizată următoarea scală: 

1 = nici unul; 2 = slab; 3 = considerabil; 4 = puternic. 

Întrebările de la 25 la 30 sunt răspuns deschis. 

Pentru efectuarea analizei, fiecare întrebare a fost codată astfel: I1...I30. Astfel, 

I26 reprezintă întrebarea cu numărul 26. 

 

Dimensiunea și caracteristicile eșantionului 

Participanții la cercetarea noastră aparțin unor categorii care sunt importante în 

contextul activităților montane. Ei sunt proprietari / parteneri ai unei companii, 

angajați, precum și ghizi montani certificați la nivel național sau internațional 

din țările partenere în proiect. 

Persoanele intervievate nu au fost selectate pe criterii specifice, ci sunt 

considerate importante de partenerii de proiect din fiecare țară. În plus, 

disponibilitatea de a răspunde la întrebări i-a făcut participanți la cercetarea 

noastră. 

Respondenții au fost contactați de membrii echipei de proiect din fiecare țară și 

au fost solicitați să completeze un chestionar, în format de fișier ".doc" sau 

".pdf" ( a se vedea Chetionarul în Anexa 1). Chestionarele completate în acest 

format au fost apoi trimise prin e-mail echipei de cercetare din fiecare țară 

participantă. Rata abandonului nu este cunoscută pentru că cei care au refuzat să 

răspundă nu au fost luați în calcul. 

Am păstrat 16 chestionare primite prin e-mail de la respondenți din România 

(Anexa 2) și 7 din Bulgaria (Anexa 3). Din Italia, am primit 11 chestionare 

(Anexa 4). 

Respondenții au primit ID-uri codificate după cum urmează: prima literă este 

atribuită respondenților R, al doilea grup de două litere reprezintă țara din care 

provin respondenții (RO-Romania, BG-Bulgaria și IT-Italia), al treilea grup de 

două cifre reprezintă numărul chestionarului din lista țării respective. Astfel, R-

RO03 înseamnă respondentul cu numărul 3 din România, R-BG01 înseamnă 

respondentul cu numărul 1 din Bungaria; R-IT02 înseamnă respondentul cu 

numărul 2 din Italia. 

Referitor la repartiția răspunsurilor pe categorii de despondenti, am luat în calcul 

faptul că același respondent poate face parte din una sau mai multe categorii. În 

acest din urmă caz, am luat în calcul toate categoriile bifate. Repartiția 
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respondentilor pe țari și pe grupe de expertiză după răspunsul la întrebarea (I2) 

este arătată în figura 1. 

 

Figura 1. Repartiția respondentilor pe țari și pe categorii (I2) 

 

În România, 62,5% dintre cei intervievați sunt proprietari sau asociați în firme 

de turism, dar totodată, aceștia pot fi și ghizi montani autorizați. Din totalul 

respondenților din România, 50% sunt ghizi montani certificați. Deoarece unul 

din obiectivele majore ale proiectului este acela de a realiza un standard cât mai 

apropiat de cel recunoscut pe plan international (Standardul UIAGM), 31,2% 

dintre intervievații din România sunt ghizi montani certificați internațional. 

Pentru Bulgaria, procentul intervievaților care sunt propeietari /parteneri într-o 

firmă de turism este de 57,1%, cel al ghizilor certificati de 28,6%, în timp ce 

agajații sunt în procent de 14,3%. 

În Italia au fost intervievați în număr egal proprietari și ghizi certificati (36,4%), 

în timp ce angajații sunt în procent de 18,2%.  

 

În ceea ce privește dispersia respondentilor pe activitățile montane desfășurate 

(I3), am considerat că același respondent poate desfășura una sau mai multe 

activități în domeniul montan. În cel de-al doilea caz, am numărat fiecare 

activitate bifată. Distribuția răspunsurilor la întrebarea (I3) este prezentată în 

tabelul 1, respectiv figura 2. 
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Tabelul 1. Repartiția respondenților pe grupuri de expertiză 

Țara 

Hiking 

Activități montane 

tehnice/sportive 

(escaladă, alpinism, schi, 

schi de tură) 

Eco-

tourism în 

zona 

montană 

Turism 

rural zona 

montană 

Altele 

Romania  8 10 7 5 5 

Bulgaria 7 3 7 7 4 

Italia 8 - 1 - 2 

 

Figura 2. Repartiția respondenților pe țări și pe domenii de expertiză (I3) 

 

 

În România, 50% din cei intervievați au în domeniul lor de activitate și ghidarea 

turelor de hiking, 62,5% au între activitîțile lor ghidarea turelor sportive 

(escaladă, alpinism, schi, schi de tură). 43,5% din respondenți au și activități de 

ecorurism. 

În Bulgaria, toți cei intervievați au în domeniul lor de activitate atât ghidarea 

turelor de hiking, cât și ecoturismul și turismul rural. În plus, 42,8% dintre 
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respondenți au între activitățisși ghidarea turelor sportive (climbing, 

mountaineering, ski, ski tours) iar 57,1% au și alte activități. 

În Italia, 72,7% au ca domeniu de activitate turele de hiking, 9,1% activează în 

domeniul ecoturismului, iar 18,2% au alte activități montane. 

Repartiția respondentilor  atât pe categorii, cât și pe domenii de expertiză este 

echilibrată și putem considera că studiul va reflecta în mod obiectiv cerințele 

pieței. 

Per total, în cele trei țări partenere, se poate observa un număr sensibil mai mare 

de respondenți care au ture de hiking în domeniul de activitate, pe locul doi ca 

activități sunt turele de ecoturism, activitățile montane cu profil sportiv 

clasându-se pe locul trei. Aceasta reflectă faptul că, cea mai mare cerere se 

îndreaptă către turele de dificultate mică-spre medie, și anume turele de hiking 

sau ecoturism. Deoarece turele cu profil sportiv (escaladă, alpinism, schi de tură, 

etc) se adresează unui public cu nivel de pregătire mai ridicat, piața pentru 

aceste servicii este mai îngustă decât în cazul turelor hiking sau ecoturism. 

Referitor la modul în care s-a făcut interpretarea răspunsurilor, deoarece nici 

unul dintre respondenții din Italia nu are nici un fel de expertiză în activități 

montane sportive, ci numai în hiking și turismul verde, vom analiza răspunsurile 

privind nivelul competențelor tehnice sportive fără respondenții italieni. 
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2.ANALIZA REZULTATELOR 

 

2.1.Analiza răspunsurilor libere 

 

Competența: Planificarea și pregătirea turei montane 

 

Orice tură montană, fie că este vorba de o simplă escaladă sportivă, fie că este 

vorba de o tură complexă de iarnă sau o expediție în munți înalți, începe cu 

activitatea de planificare și pregătire. Succesul și buna desfășurare a turei are 

la bază o bună activitate de planificare și pregătire. Rolul ghidului în această 

activitate, este diferit în cazul în care lucrează ca ghid independent sau ca 

angajat al unei companii. Răspunsurile la întrebarea (I29) oglindesc această 

diferență. Iată câteva din răspunsurile referitoare la colaborarea cu agențiile de 

turism în ceea ce privește planificarea și pregătirea turelor: 

-to collaborate with agencies and clients in creating tours that are both 

satisfactory to the tourists, local communities and keeps in mind the 

protection of the environment (R-RO01) 

-By offering (the tour operator or agency) technical feedback and 

designing the specialty (peculiar) portion of the tour (R-RO15) 

-Normally the ideas for programs come from the mountain guides we are 

working with(R-BG03) 

-After each trip the mountain guides are preparing a report and 

according to the findings in this report in the future the program can be 

changed (R-BG05) 

-by suggesting appropriate paths and relative degree of difficulty(R-IT01) 

-excursions details(R-IT03) 

-planning, local contracts, logistics (R-IT07) 

-by choosing itineraries(R-IT09) 

Atunci când lucrează independent, ghidul are întreaga responsabilitate al acestei 

activități: 

-prepare a list of suitable routes for the groups of children…. These 

routes must have retreat points in case of unfavourable weather. If there 

are dangerous portions, the guide must know in advance how to prepare 
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the necessary materials to make those passages safe. A guide must always 

have a plan B ready if things do not go as expected (R-RO02) 

-Information regarding the equipment, food and water supplies, terrain 

difficulties, etc.( R-RO11) 

-Trip preparation before the trip, checking the gear, checking the 

weather, make a plan B in case of bad conditions (R-RO12) 

-travel types, waether conditions, client types(R-IT02) 

-information, programming, scouting, elaboration of alternative paths(R-

IT05) 

-if we work on planning we try to include elements of originality that are 

in line with macrotrends, like multisensioriality, sustainability, typicality, 

trying to make them feel "like a local" (R-IT06) 

-through their knowledge of the territory and of the concrete problems of 

the work of accompaniement, they identify the best paths, in an interesting 

way from the landscape, natural and cultural point of view, while also 

being safe and appropriate to the target to which they are offered. They 

advise on feasability of offers and the possibility of alternative proposals 

in case of bad weather (R-IT10) 

Indiferet dacă lucrează pe cont propriu sau în colaborare cu o agenție, ghidul 

montan trebuie sa aibe abilitati organizatorice, arată răspunsurile la întrebarea 

(I25): 

to be able to provide an invoice (R-RO02) 

Exchange of information on route, logistics, contacts (R-RO03) 

Good organizational skills (R-RO14) 

 

Pentru competența planificarea și pregătirea turei, ghidul trebuie să fie un 

bun organizator, să stabilească ruta fezabilă, planuri de rezervă-alternative 

pentru vreme rea, planuri de retragere, să cunoască porțiunile dificile din 

traseu și să pregătească echipamentele și meterialele necesare, să verifice 

condițiile meteo. 
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Competențele: Asigurarea siguranței turiștilor în mediul montan. Asigurarea 

sănătății turiștilor în mediul montan 

 

Când este vorba de activități montane recreaționale (practicate ca hobby), fiecare 

participant este responsabil pentru propria siguranță. Chiar dacă persoanele cu 

mai multă experiență pot juca rolul de mentor, în final, responsabilitatea este a 

fiecărui participant. Când este vorba de  ghidul montan profesionist, el va avea 

întreaga responsabilitate pentru sănătatea și securitatea clienților săi. La 

întrebarea (I25) și (I27) am primit raspunsuri care conturează aceste competențe: 

(I25): 

Safety of the clients (R-RO05)  

To know what to do in any extreme conditions (R-RO14) 

Good knowledge in weather interpretation, first aid (R-RO07) 

To ensure the safety of the clients first (R-BG03) 

Competence, safety, problem solving,……… ( R-IT02) 

Giving and conveying safety (R-IT04) 

(I27):  

caution, attention to safety,………. ( R-IT01) 

Professional training, safety,….. (R-IT05) 

to accompany the client in total safety,… (R-IT06) 

knowledge of the territory, safety, first aid (R-IT08) 

ensure safety (R-IT11) 

 

Pentru competențele asigurarea siguranței turiștilor în mediul montan. 

Asigurarea sănătății turiștilor în mediul montan ghidul montan trebuie sa 

știe cum să acționeze în condiții extreme, să fie bine pregatit fizic și tehnic, 

să cunoasă zona și posibilitășile de retragere, să poată acorda primul 

ajutor. 
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Competența: Conducerea grupurilor de turiști 

 

Ceea ce diferențiază un ghid profesionist de un alpinist este grija pentru client. 

Atenția ghidului trebuie să fie concentrată pe comfortul fizic și psihic al 

clientului, pe calitatea experienței. Pentru îndeplinirea acestor cerințe, ghidul 

trebuie să fie flexibil, să poată aprecia nivelul clienților și să fie capabil să 

adapteze traseul și ritmul la nivelul clienților săi, astfel încât să păstreze limitele 

de siguranță și confort, așa cum arată răspunsurile date la întrebarea (I25) și 

(I29): 

(I25): 

Evaluation of fitness level of the clients (R-RO01) 

Adaptable and resourceful in case of any unexpected events (R-RO01) 

(I29): 

must appreciate the skills and the strength of the group, to be able to 

ensure a safe and a pleasant tour (R-RO05) 

Help choosing the route according to our group needs (R-RO11) 

A mountain tour program is described in general terms and usually can 

be customizable (R-R013) 

Totodată ghidul trebuie să își cunoască limitele și să se autoaprecieze foarte 

exact, arată un ghid montan certificat din Romania la întrebarea (I29): 

In practice, in the terrain the mountain guide is shaping the tours 

according to his skills, knowledge and personality. In the end, the 

mountain guide contribution to a successful mountain tour is almost 

100% (R13) 

 

Pentru a se putea impune în fața clienților și pentru a putea conduce cu eficiență 

grupul, ghidul trebuie să posede în egală măsură abilități tehnice - profesionale 

și abilități personale. Această abordare este susținută de răspunsurile la 

întrebările (I25) și (I27): 

Sharing information about the routes. Fair play (R-RO12) 

sincerity, self-knowledge, open minded (R-RO13) 

Know places well (R-RO6, R-RO11) 

Anticipation (R-RO09) 

Physical fitness (R-RO14) 
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Technical competence (R-RO14) 

To do exactly the job they are hired for, depending on the group’s 

objectives/focus (R-RO8) 

In extreme situation (but not only) mountain guides need to be really 

good prepared technically but also they need to have good 

communication and people management skills (R-RO14) 

To provide the clients with information for the country they visit. (R-BG03) 

Competence, safety, problem solving, convey emotions (R-IT2) 

Professional training, safety, authoritativeness, intuition, mediation 

skills (R-IT05) 

 

Prin punerea in valoare a abilitatillor sale personale, ghidul montan va fi capabil 

sa ofere totodata experiente emotionale pozitive: 

Make an enjoyable experience (R-RO05) 

To be nice (R-RO06) 

put them at ease in case they are afraid or tired (R-RO01) 

… problem solving, convey emotions (R-IT02) 

to accompany the client in total safety, taking him/her to realize 

something more than what he/she expected (R-IT06) 

people that make you discover the soul of a place(R-IT04) 

 

Comunicarea cu clientii este o parte estentiala a activitatii ghidului. Calitatea 

comunicarii afecteaza direct relatia dintre ghid si clientii sai. Importanța acestei 

abilități poate fi evaluată prin răspunsurile primite la întrebările (I25) și ( ( I27) :  

(I25): 

Well trained/educated in communication skills (R-RO07, R-RO10, R-

RO11) 

360° interaction with clients (R-IT06) 

(I27): 

Communication is paramount as concerns the relations between the 

mountain guide and his/her client (R-RO03) 

Good language abilities, communicating in a clear way (R-BG05) 

 

Ghidul trebuie sa isi adapteze mesajul in functie de client (I27): 
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an open mind concerning communication with different type of clients 

(R-RO04, R-RO05) 

 

Ghidul trebuie sa fie capabil sa comunice clar si in anumite cazuri sa exercite un 

puternic control pentru asigurarea sigurantei (I27): 

to be able to ensure that the information, warnings and details will be 

sent to the members of the group instant(ly) and precise(ly) (R-RO05) 

In emergency situation he must be calm and know how to 

communicate with the group and keep him close (R-RO06) 

communication skills are very important because the group need be 

constantly informed about the distances, stop points, possible risks on 

the route, other useful information that need to be communicated 

clear(ly) and in time (R-RO11) 

Being able to give clear and unequivocal instructions (R-RO15) 

 

Pentru competența Conducerea grupurilor de turiști, ghidul trebue să 

evalueze clienții, să adatpeze tura la condiții și grup, să cunoască bine zona 

și să anticipeze,să fie bine pregătit fizic și tehnic, să aibe abilităși de 

comunicare, să rezolve problemele apărute în grup, să își păstreze calmul 

ăn situații de urgență. 
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Competențele tehnice: trekking, escaladă, tehnici de schi și schi de tură, 

alpinism de vară și de iarnă 

 

Indiferent de activitatea montană pe care o desfășoară, ghidul trebuie să dea 

dovadă de o foarte bună pregatire tehnică. Pentru a putea păstra respectul și 

ascendentul asupra clienților săi, ghidul montan trebuie să fie mai bine pregătit 

decât oricare din clienții săi. În continuare cităm câteva din răspunsurile la 

întrebarea (I25), (I27) și (I29) care justifică abordarea noastră: 

(I25): 

Deep knowlegde of the environment (including historical elements, 

continuous training (R-IT05) 

Deep knowledge of the mountain environment in all aspects (landscape, 

culture, safety, etc) (R-IT08) 

(I27): 

Guides should have a basic knowledge of all these fields (R-RO01) 

High level of technique in mountain sports (R-RO04) 

highly technical skills (R-RO05) 

Guides have to be able to adapt their techniques according to the type 

of terrain, type of snow, or ice, according to their clients experience 

and according to climate change (summer, winter, etc.). To be able to 

adapt to such a big variety of situations (no route is identical to 

another) the guide has to know and practice a big number of 

techniques (R-RO13) 

Technical skills are required to be at above average level per disciple (R-

RO15) 

High standard on rock, experience of top alpine grandest courses, solid 

competence skiing any snow in a mountain environment(R-RO16) 

(I29): 

thanks to their professionality and problem solving (R-IT08) 

for their technical skills (R-IT11) 

 

Pentru Competențele tehnice: trekking, escaladă, tehnici de schi și schi de 

tură, alpinism de vară și de iarnă o excelentă cunoastere a tehnicilor din 

fiecare domeniu, să adopte tehnica potrivita situației.  



15 

 

Competențele “Verzi” 

 

Cunoașterea naturii, a florei și faunei face parte integrantă din aria de 

competențe a ghidului montan. Această idee este susținută de răspunsurile 

primite la întrebările (I24), (I25) și (I27): 

(I24): 

respect for Protected Areas (R-IT08) 

(I25): 

Information about nature (R-RO06) 

Good knowledge of flora, fauna, geography (R-RO07) 

(I27): 

environmental interest, empathy(R-IT02) 

convey passion and respect for nature and mountain(R-IT02)  

 

În ceea ce privește dispersia răspunsurilor cu privire la necesitatea ca ghidul 

montan să posede cunoștiințe în domeniul ecologiei (I28), am luat în considerare 

faptul că același respondent poate alege una sau mai multe categorii. În cel de-al 

doilea caz, am calculat fiecare activitate bifată: 

 

Tabelul 3. Repartiția răspunsurilor pe competențe „verzi‟ 

 

Țara 

Fauna și 

flora 

locală 

Protectia mediului Turism responsabil 
Nici o 

variantă 

Romania 12 14 13  

Bulgaria 3 2 2 4 

Italia 5 3 3  

Total 20 19 18 4 
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Figura 3. Repartiția răspunsurilor pe țări și pe competențe „verzi‟ 

 

 

 

Naura reprezinta atât locul în care ghidul iși defășoară activitatea, cât și parte din 

produsul pe care îl vinde. Aceasta arată importanța pe care protejarea mediului o 

are pentru ghidul montan. Odată cu creșterea numărului de turiști crește și 

impacnul asupra mediului montan. Ca să poată beneficia de un mediu nontan 

nealterat, ghidul trebuie să depună eforturi susținute pentru a minimiza impactul 

asupra naturii. 

Competențele verzi cuprind cunoștinte despre legislația și reglementările 

privind ariile protejate, protecția mediului, despre floră si faună și 

abilitatea de a transmite aceste informatii clianților și de a-i sensibiliza 

privitor la problemele mediului. 
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Organizarea modulară a cursului 

 

Pentru a asigura flexibilitatea programului, a fost aleasă versiunea modulară a 

curricululei. 

Ideea organizării cursului pe module este sprijinită și de răspunsurile primite la 

întrebarea I25: 

 

skiing, ski touring, climbing and mountaineering should be separate 

specializations, and guides should be able to choose which they want 

to specialize in, depending on their own interest and the number of 

clients asking for such activities (R1) 

we have included in our programs only skiing and mountaineering 

activities (R2) 

For the skiing season, they have to be certified skiing teachers. For 

the mountaineering activities, they have to be experienced trekking 

guides with a good knowledge in the areas we carry on the summer 

camps (R2). 

 

La întrebarea (I26), 67% din cei chestionati au ales varianta „specialized in 

certain fields of mountain activities (ex: mountain guide: for winter 

activities/ for summer activities/ for trekking/for ski)‟ si doar 33% s-au 

pronuntat pentru varianta “Mountain guide with all the competencies” 

(tabelul 4 și figura 3). 

 

Tabelul 4. Repartiția respondenților după opțiunea pentru formare profesională 

completă versus cea partial 

 

Țara Specializat pe 

domenii 

Cu toate 

competențele 

Romania 6 9 

Bulgaria 6 1 

Italy 10 1 

Total 22 11 
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Figura 3. Repartiția respondenților după opțiunea pentru formare profesională 

completă versus cea parțială 

 

 

Pentru o pregătire completă a ghidului montan, cursul a fost structurat pe 

următoerele module: 

• Treking 

• Alpinism –modulul de vara 

• Sigurața în condiții de iarnă 

• Alpinism – modulul de iarnă 

• Schi 

 

Organizarea modulară a cursului ghidului montan reprezintă o modalitate 

flexibilă si eficientă de a ridica pregatirea ghizilor montani la nivelul cerut 

de standard pentru fiecare domeniu de activitate a ghidului.  
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2.2. Analiza răspunsurilor la întrebarile scalate 

 

In urma consultării documentației menționate în metodologie, echipa de proiect 

a stabilit o lista de 19 competențe (a se vedea Tabelul 5) 

 

Tabel 5. Lista competențelor pentru ocupația de ghid montan 

 

 

Competența 

C1 Planificarea și pregătirea turei  montane 

C2 Ghidarea in turele de trekking 

C3 Ghidarea în activități de escaladă 

C4 Ghidarea în trasee de alpinism 

C5 Ghidarea în ture de cățărare pe gheață 

C6 Ghidarea în ture de alpinism de iarnă 

C7 Ghidarea in ture de schi 

C8 Ghidarea in ture de schi in afara pârtiei 

C9 Ghidarea în trasee de Via ferrata 

C10 Ghidarea în ture pe ghețar 

C11 Ghidarea în ture de pe munți înalti 

C12 Acordarea primului ajutor de bază 

C13 Asigurarea securității turiștilor în mediul montan 

C14 Instruirea clenților in tehnicile activitășilor specifice 

C15 Conducerea grupului 

C16 Furnizarea informațiilor despre protecția mediului 

C17 Oferirea de recomandari referitoare la turismul sustainabil și responsabil 

C18 Furnizarea informațiilor despre natură și zonă 

C19 Oferirea programelor de turism experiențial 

 

 

Aceste competente sunt grupate în următoarele categorii: 

 

1. -Competențe generale necesare tuturor activităților montane 

 

 

Competența 

C1 Planificarea și pregătirea turei  montane 

C2 Ghidarea in turele de trekking 

C12 Acordarea primului ajutor de bază 

C13 Asigurarea securității turiștilor în mediul montan 

C14 Instruirea clenților in tehnicile activitășilor specifice 

C15 Conducerea grupului 
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Competențele din această categorie sunt competențe nesesare tuturor domeniilor 

de activitate ale unui ghid montan. Fie că este vorba de o tură de trekking sau de 

o tură de alpinism de iarnă, ghidul montan trebuie să stăpânească, în egală 

măsură, aceste competențe. 

 

2. –Competențe tehnice sportive: 

 

 

Competența 

C3 Ghidarea în activități de escaladă 

C4 Ghidarea în trasee de alpinism 

C5 Ghidarea în ture de cățărare pe gheață 

C6 Ghidarea în ture de alpinism de iarnă 

C7 Ghidarea în ture de schi 

C8 Ghidarea în ture de schi in afara pârtiei 

C9 Ghidarea în trasee de Via ferrata 

C10 Ghidarea în ture pe ghețar 

C11 Ghidarea în ture de pe munți înalti 

 

 

Competențele din acestă grupă definesc pregătirea tehnică a ghidului montan. 

Așa cum arată răspunsurile primite în cadrul chestionarului, ghidul trebuie să fie 

foarte bine pregătit din punct de vedere tehnic, pentru a-si putea conduce turișii 

ăn condiții de siguranță. 

 

 

3. Competențe „verzi”: 

 

 

Competența 

C16 Furnizarea informațiilor despre protecția mediului 

C17 Oferirea de recomandari referitoare la turismul sustainabil și responsabil 

C18 Furnizarea informațiilor despre natură și zonă 

C19 Oferirea programelor de turism experiențial 

 

 

 

Competențele din această categorie devin tot mai importante, pe măsură ce 

crește numarul turiștilor montani. Protectia mediului trebuie să preocupe ghidul 

în toate fazele activității sale, începând cu pregătirea și planificarea turei. 

Informarea turiștilor cu privire la turismul sustenabil și responsabil, cu privire la 
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flora și fauna zonei, la cultura și tradițiile locului, este modalitatea prin care 

ghidul montan dă calitate serviciilor sale. 

 

Participanții la cercetare au fost rugați să evalueze importanța acestor 

competențe pe o scală de 4 puncte. La sfârșitul listei au fost adăugate două linii 

goale (itemii 23 și 24) pentru a permite respondenților să le completeze cu alte 

competențe pe care ei le consideră importante. 

Pentru itemii din tabel, a fost folosită următoarea scală: 

1 = neimportant;  2 = slab;  3 = considerabil;  4 = puternic.  

Deoarece nici unul din respondenții din Italia nu are in aria de competență 

activitățile sportive, ci doar cele de hiking și turism „Verde‟, am analizat 

răspunsurile privind nivelul de importanță al compenețelor tehnice sportive, fără 

a lua în calcul respondenții din Italia (a se vedea Apendice 1- Competențele 

ghidului montan-nivelul de importanță). 

 

Aproape toate competentele generale au fost cotate ca nivel de importanta mult 

peste media de 2,5 (a se vedea tabelul 6). 

 

Tabelul 6. Media nivelului de importanță pentru competențele generale, necesare în 

toate activitățile ghidului montan 

 

 Competența 
Nivelul mediu de 

importanță 

C1 Planificarea și pregătirea turei  montane 3,5 

C2 Ghidarea in turele de trekking 3,7 

C12 Acordarea primului ajutor de bază 3,3 

C13 Asigurarea securității turiștilor în mediul montan 3,5 

C14 Instruirea clenților in tehnicile activitășilor specifice 2,7 

C15 Conducerea grupului 3,6 

 

 

Din analiza raspunsurilor se constata ca competențele tehnice sportive au un 

nivel de importanta peste medie, dar nu depasesc nivelul 3 (considerabil). 

Aceasta arata ca, in ceea ce priveste cerinta pietei, balanta inclina spre 

activitatile de hiking sau green (vezi tabelul 7). 

 

Tabelul 7. Nivelul mediu de importanță pentru competențele tehnice sportive 
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 Competenta 
Nivelul mediu de 

importanță 

C3 Ghidarea în activități de escaladă 2,8 

C4 Ghidarea în trasee de alpinism 2,7 

C5 Ghidarea în ture de cățărare pe gheață 2,6 

C6 Ghidarea în ture de alpinism de iarnă 3,2 

C7 Ghidarea in ture de schi 2,9 

C8 Ghidarea in ture de schi in afara pârtiei 3,0 

C9 Ghidarea în trasee de Via ferrata 2,6 

C10 Ghidarea în ture pe ghețar 2,5 

C11 Ghidarea în ture de pe munți înalti 2,7 

 

 

Studiul nostru oglindește interesul pe care cei intervievati îl arată competențelor 

verzi. Primim astfel confirmarea că unul din obiectivele proiectului, și anume 

integrarea unor competente verzi în standardul pentru ghidul montan este 

conform cu cerințele pieții muncii (vezi tabelul 8). 

 

Tabelul 8. Nivelul mediu de importanță pentru competențele „verzi” 

 

 Competenta 
Nivelul mediu de 

importanță 

C16 
Furnizarea informațiilor despre 

protecția mediului 
3,3 

C17 
Oferirea de recomandari referitoare la 

turismul sustainabil și responsabil 
3,4 

C18 
Furnizarea informațiilor despre natură 

și zonă 
3,5 

C19 
Oferirea programelor de turism 

experiențial 
3,2 

 

În afara celor 19 competențe stabilite de echipa de proiect, intervievații au 

propus competențe noi, așa cum arată răspunsurile la întrebarea (I30): 

The wildlife information have been very helpful all the time (R11) 

I think it is useful that the client service competence should be given 

more attention in the future preparation of mountain guides(R13). 
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Alpine tours. Mountain tours where you begin/need to use specific 

climbing equipment. This tours can be technical rocky terrain, ridges, 

and mixt terrain with snow, ice and rock(R16). 

Propuneri privind lărgirea ariilor de competență au fost făcute și la 

(I23/I24) 

Mountain guides for children (R2) 

Mountain guides for mountain-biking trips (R2) 

Having a good physical condition (R14) 

Communication skills (R16) 

 

Urmare a propunerilor făcute de respondenții la interviu, echipa de proiect a 

hotarât introducerea unei competențe noi, respectiv „Organizarea si conducerea 

activităților cu caracter educativ în natură”. 
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CONCLUZII 

 

 

 

Analiza răspunsurilor ne-a ajutat să cunoaștem mai bine cerintele pieței 

muncii, să redefinim unele competențe și să operăm următoarele 

modificări:   

 Să reajustăm timpul și importanța pe care va trebui să o acordăm 

formării profesionale a diferitelor competențe:  

 față de planificarea inițială, am crescut numarul de ore alocate 

tehnicilor de comunicare;  

 a crescut atenția acordată competentelor C1-Planificarea și 

pregătirea turelor montane și C15-Conducerea grupului de 

turisti, prin eficientizarea programei și creșterea numărului de 

ore de practică dedicată acestor competențe în cadrul fiecărei 

activități de ghidare (treking, aplinism și escaladă, schi de tură, 

etc.) 

 studiul a aratăt interesul mai scăzut al majorității celor 

intervievați față de competențele: C5-Ghidarea turelor de 

escaladă pe gheță, C9-Ghidarea turelor de Via Ferata și C10-

Ghidarea turelor pe ghețar. Pentru a ne sincroniza cu cerintele 

pieței, am scăzut în mod adecvat numarul de ore prevăzute în 

programa de formare pentru dezvotarea acestor competențe. 

 Să adăugăm competențe ‚verzi‟ la structura standardului, ținând cont 

de importanța crescândă a turisumului responsabil și a protecției 

mediului. Un procent de 88% dintre cei intervievați consideră că 

ghidul trebuie să aibe cunoștințe despre floră și faună și turism 

sustenabil.  

Un alt aspect care sustine ideea introducerii acestor competențe în 

Standardul ocupațional al ghidului montan este și valoarea mare pentru 
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media nivelului de importanță dat de intervievați: între 3,2 (C19-Animate 

experiential tourism with clients) și 3,5 (C18- Providing natural and local 

tourism information) 

 

Standardul ocupațional pe care proiectul nostru îl propune, va avea ca 

rezultat formarea unui ghid montan foarte bine pregătit profesional, care să 

raspundă în cea mai mare măsură cerințelor pieței:  

 oferind un standard ridicat al serviciilor  

 prin creșterea siguranței în turismul montan și scăderea numărului 

de accidente 

 prin punerea în valoare potețialului montan 

 prin atragerea turiștilor spre mediul montan și sporturile specifice 

(drumeție, alpinism, schi de tură, etc.) 

 informarea și educarea turiștilor în spiritul responsabilității față de 

natură, formarea turistului “verde” 

 prezentarea zonelor montane cu tradițiile și obiceiurile, cu istoria și 

cultura specifice. 

 

În ultimii ani, turismul montan a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă. Sigur 

aceasta se datorează în primul rând faptului că muntele a devenit mai accesibil. 

Dezvoltarea infrastructurii și a transportului ajută pasionații de munte să ajungă 

din orice loc din lume la poalele muntelui în câteva ore.  

Numărul celor care vin la munte și solicită serviciile unui ghid profesionist este 

și el în continuă creștere. 

Noile tehnologii fac ca echipametul montan de bună calitate, altatdată rar și 

extrem de costisitor să se reverse din rafrutile marilor magazine de sport.  

Cu toate acestea, un echipament, oricat de sofisticat, este atât de bun pe cât este  

utilizatorul său. Nimic nu poate înlocui experiența și buna pregătire a unui ghid 

montan. 

În consecință, propunem următoare structură a standardului ocupațional:  
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1. Planificarea și pregătirea turelor montane 

2. Acordarea primului ajutor de bază  

3. Asigurarea securității și managementul riscului în condiții de vară în 

domeniul său de activitate 

4. Asigurarea securității și managementul riscului în condiții de iarnă în 

domeniul său de activitate 

5. Furnizarea de informații privind protecția mediului 

6. Furnizarea de informații privind turismul responsabil, natura și cultura 

locală 

7. Managementul grupului  

8. Instruirea clienților pentru aplicarea tehnicilor folosite în activitățile 

montane 

9. Ghidarea în ture de drumetie montana (hiking, trekking) 

10. Ghidarea în activități de escaladă 

11. Ghidarea în trasee de alpinism 

12. Ghidarea în trasee de Via Ferrata 

13. Ghidarea în trasee de cățărare pe gheață 

14. Ghidarea în ture de alpinism pe timpul iernii 

15. Ghidarea turelor de schi cu specific de coborâre inclusiv ture de heli-ski 

sau cat-ski 

16. Ghidarea turelor de schi de tură 

17. Organizarea și conducerea activităților cu caracter educativ în natură 
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Apendice 1- Competențele ghidului Montan – nivel de importanță 
 
Tabel 1.1. Competențele ghidului Montan – nivel de importanță 

1 = neimportant;  2 = slab;  3 = considerabil;  4 = puternic.  
 
 

Tara Romania Bungaria Italy  

Respondent 
no. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Medie 

C1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 1 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3,5 

C2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3,7 

C3 2 3 4 3 3 3 3 1 2 1 1 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 2 4 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2,8 

C4 2 3 2 4 3 2 1 1 2 1 1 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 2 4 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2,7 

C5 1 2 1 4 3 3 1 1 2 1 1 4 4 4 4 2 4 4 3 2 2 2 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2,6 

C6 2 4 4 3 4 2 3 1 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3,2 

C7 3 4 2 3 4 1 2 1 4 1 1 4 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2,9 

C8 3 4 2 4 4 1 3 1 3 1 1 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3,0 

C9 2 3 4 2 2 1 1 1 4 1 2 4 3 4 4 2 3 4 2 2 2 2 4 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2,6 

C10 4 3 3 4 2 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 2 4 4 3 2 2 1 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2,5 

C11 1 2 3 4 2 3 2 1 2 1 2 4 4 3 2 3 4 4 4 2 3 3 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2,7 

C12 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 1 3 2 2 3,3 

C13 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3,5 

C14 4 3 3 3 3 3 1 1 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 2 2 3 4 2 3 1 2 1 3 2 2 4 1 2 2,7 

C15 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 2 2 2 3,6 

C16 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 1 2 2 4 2 4 1 3 4 4 2 4 4 4 4 3,3 

C17 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 1 2 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3,4 

C18 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3,5 

C19 4 4 2 2 2 3 - 1 4 4 2 4 2 4 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 3 3,2 
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Anexa 1 

 

Survey 

 
The MONT GUIDE+ project team, encompassing: Asociatia Ghizilor Montani din Romania, 
AITR-Associazione Italiana Turismo Responsabile, Edufor SRL, Professional team S.R.L., 
Bulgarian Association of guides in natural environment, Eco Monde, Monterosa academy 
ASD and Ecosystem Europe Association is launching a survey aimed to identify the 
competence profile of the mountain guide. 
 
Thank you for participating in our survey on the mountain guide competencies proposed for the 
Occupational Standard by our Mount Guide project team. Your opinion is important to us in order 
to have an image of what should be changed in the new Occupational Standard for mountain guide. 
 
This survey presents a series of questions related to the mountain guide competences. 
The first two questions are for identifying your area of expertise.  
For the scaled items from 4 to 19, please select the appropriate option in your opinion, using the 
following scale: 
1 = none;  2 = weak;  3 = considerable;  4 = strong.  
For the questions from 25 to 30 please answer as you consider appropriate. For the open questions, 
the more information you give us, the more you help us. 
 
Please answer all the questions.  
Your answers will be used only for the purpose of our research and will be kept confidential. 

1. Are you agreeing that project partners into Mont Guide+ project collect your personal 
data on the purpose mentioned before? 

Yes  

No 

 
2. Check the answers specific for you: 

[ ] Owner/partner of the company  
[ ] Employee into a travel agency 
[ ] Certified Mountain Guide  
[ ] Other; please specify ………………… 

3. Which are the most frequent mountain activities organized by you/your agency (check 
one or more of the following): 
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[ ] Mountain Hiking 
[ ] Mountain sportive activities (climbing, mountaineering, ski, ski tours) 
[ ] Eco-tourism in mountain areas 
[ ] Rural tourism in mountain areas 
[ ] Other; please specify ………………… 

 

 

Skills and competences  
Importance  

None-1;  
Weak-2; 

Considerable-3;  
Strong-4 

4. Planning and preparation of the mountain tours  

5. Guiding trekking tours  

6. Guiding Sport climbing activities   

7. Guiding Rock climbing routes  

8. Guiding Ice climbing tours  

9. Guiding on mountaineering tours  

10. Guiding on Ski activities  

11. Guiding Ski-touring  

12. Guiding on Via ferrata routes  

13. Guiding Glacier Travel  

14. Guiding High altitude mountaineering tours  

15. Ensuring health of tourists in mountain environment by giving 
firs aid 

 

16. Ensuring safety of tourists in mountain environment  

17. Teaching and training clients in mountain activities 
techniques 
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Skills and competences  
Importance  

None-1;  
Weak-2; 

Considerable-3;  
Strong-4 

18. Manage tourist groups  

19. Providing environmental protection information  

20. Advise sustainable and responsible tourism   

21. Providing natural and local tourism information (nature /local 
sites /history /culture /religion /etc.);  

 

22. Animate experiential tourism with clients  

23. Other – specify……… (feel free to add new competences)  

24. Other – specify……… (feel free to add new competences)  

 
 

25. What do you expect from mountain guides regarding collaboration with a mountain 
guide and regarding his/her competences? 

 

 

 

26. Concerning your activities, do you require/ prefer mountain guides: 
[ ] specialized in certain fields of mountain activities (ex. : mountain guide : for 
winter activities/ for summer activities/ for trekking/for ski) 
[ ] mountain guide with all the competencies 

 
27. Considering technical and communication skills, please describe the way they are 

required by mountain activities such as skiing, ski touring, climbing or mountaineering. 
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28. Do you need the mountain guide to possess knowledge on: 
[ ] Local fauna and flora 
[ ] Environmental protection and  
[ ] Responsible tourism 

 
29. Describe the way mountain guide contribute to defining the programs for your 

mountain tours. 

 

 

 

30. Regarding competences presented to you, do you have suggestions, proposals, things 
that need to be improved / removed from the competences list? 

 

 

 

 

 

 
If you are interested in the results of our survey , please fill out the following 
information: 

Country ……………………………………………………………… 

Company name …………………………………………………….... 

E-mail ……………………………………………………………….. 

 

Please send the filled-in questionnaires to the contact address: feliciaenache@yahoo.com 
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