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The article touches upon the notion of competence which begins to dominate the 

literature of speciality  devoted to the formation of specialists. The genesis of the notion of 
competence is tracked in linguistics, psychology, labour world and in the field of education. 
The analysis of the notion in the enumerated fields allows the author to suggest an original 
definition of competence as a dynamic structure, which organizes the person’s activity. 

 
Introducere 

Dicţionarul explicativ al lim-
bii române defineşte noţiunea de 
competenţă drept „capacitate a 
cuiva de a se pronunţa asupra 
unui lucru, pe temeiul unei cu-
noaşteri adânci a problemei în dis-
cuţie; capacitate a unei autorităţi, 
a unui funcţionar etc. de a exercita 
anumite atribuţii”. În definiţia de 
mai sus pot fi reliefate două sen-
suri ale noţiunii respective: sensul 
psihosociologic şi sensul juridic. 
În sens psihosociologic, compe-
tenţa conferă individului posibili-
tatea de a acţiona (a se pronunţa 
asupra unui lucru). În sens juridic, 
competenţa conferă acţiunii o le-
gitimitate. Ambele sensuri se con-
figurează la fiecare tentativă de a 
acţiona: omul face ceea ce poate şi 
este în drept şi e obligat să facă şi 
îşi revendică dreptul de a face 
ceea ce ştie să facă [1]. 

Analiza literaturii de specia-
litate, a materialelor conferinţelor 

naţionale şi internaţionale ştiinţifi-
ce în problemele educaţiei denotă 
un interes crescând pentru noţiu-
nea de competenţă. În ultimii ani 
în universităţile din Republica 
Moldova au fost susţinute mai 
multe teze de doctor în pedago-
gie, în care competenţa este unul 
dintre conceptele - cheie. Aducem, 
cu titlu de exemplu, doar câteva 
denumiri de teze [2-6]. Se poate 
afirma cu certitudine că noţiunea 
de competenţă a intrat în vocabu-
larul comunităţii pedagogice din 
ţară. Se fac primele încercări (puţi-
ne la număr şi timide, după păre-
rea noastră) de a introduce noţiu-
nea de competenţă în practica de 
lucru a şcolii, în primul rând – a 
şcolii superioare. 

Introducerea noţiunii de com-
petenţă în procesul educaţional 
pune un şir de întrebări: Ce este 
competenţa? Care sunt avantajele, 
dar şi limitele abordării prin com-
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petenţe? Cum se dobândesc com-
petenţele? Cum se evaluează com-
petenţele? etc. După cum menţio-
nează C. Cucoş, „de regulă, când 
se introduc noi concepte didactice, 
se fac simultan şi referiri la vechi-
le cadre de referinţă, indicându-se 
eventuale echivalări, diferenţe 
specifice, comparări, neutralizării 
sau înlăturări ale unor termeni 
etc.” [7, p. 204-2005]. 

Vom contura, în continuare, 
o încercare de răspuns la întrebă-
rile formulate mai sus, făcând 
referinţe la cursul universitar „Di-
dactica informaticii”. 
1. Geneza noţiunii de competenţă 

Noţiunea de competenţă 
este utilizată în mai multe dome-
nii de activitate umană, în fiecare 
dintre ele conţinutul noţiunii fiind 
specific.   
1.1. Noţiunea de competenţă în 

lingvistică 
Lingvistica poate fi definită 

drept studiu ştiinţific al limbajului 
uman. Adjectivul „ştiinţific” pre-
supune că studiul se bazează pe 
observarea faptelor, detaliu care 
impune, după cum afirmă E. Co-
şeriu, „a spune lucrurile aşa cum 
sunt”. Deşi ar părea, la prima 
vedere, că n-ar trebui să existe di-
ficultăţi în realizarea unui demers 
epistemologic privind studiul lim-
bajului, istoricul lingvisticii de-
monstrează contrariul: fiind ală-
turi de matematică, una din cele 
mai vechi ştiinţe, lingvistica, de-
abia la începutul secolului al XX-
lea, prin Ferdinand de Saussure, 
îşi defineşte obiectul de studiu şi 
metoda de cercetare. Necesitatea 

precizării domeniului de studii al 
lingvisticii (ca ştiinţă axiologică), 
pe care F. de Saussure „îl vede” 
integral şi concret, l-a condus pe 
savantul elveţian la instituirea dis-
tincţiei limbă / vorbire. Limbajul 
fiind multiform, iar vorbirea indi-
viduală şi eterogenă, obiectul de 
studiu al lingvisticii poate fi, în 
opinia lui F. de Saussure, doar 
limba – realitate psihică, suprain-
dividuală, socială, dar concretă, şi 
nu abstractă. În felul acesta, limba, 
ca întreg în sine, ca sistem de 
semne, se opune vorbirii, adică 
actelor individuale de comunica-
re, ce se caracterizează prin două 
componente: psihică şi psihofizio-
logică. Latura psihică constă în 
faptul că, pentru a vorbi, orice 
persoană alege dintre formele 
lingvale cunoscute, pe cele care 
corespund intenţiei sale comuni-
cative, iar baza psihofiziologică 
reprezintă comenzile date de cen-
trii nervoşi organelor articulatorii. 

Reformulând dihotomia lim-
bă /vorbire, N. Chomsky impune 
conceptul de competenţă, definită 
drept ansamblu de aptitudini lingvis-
tice şi reguli generative care admit 
producerea şi interpretarea enun-
ţurilor lingvistice. Enunţurile obţi-
nute prin aplicarea regulilor alcă-
tuiesc performanţa lingvistică [8]. 

Enunţurile concrete, pe mă-
sură ce au fost produse (înţelese) 
sunt, de obicei, uitate dacă reţine-
rea/memorarea lor nu este moti-
vată extraligvistic. Spre deosebire 
de ele, competenţa lingvistică se 
înmagazinează în memoria vorbi-
torului, fapt care îi permite să 
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aprecieze (implicit sau explicit) 
competenţa lingvistică a interlo-
cutorului, prin raportare la pro-
pria competenţă lingvistică. N. 
Chomsky a dezvoltat ideea funda-
mentală, conform căreia învăţarea 
unei limbi poate fi simulată cu 
ajutorul unui ansamblu de reguli 
formale şi principii explicite, care 
constituie o gramatică „generati-
vă”, care enumără şi analizează 
toate enunţurile bine formate ale 
limbii studiate şi nimic mai mult. 
Disocierea întreprinsă de N. 
Chomsky este calificată drept ten-
tativă de a răspunde la întrebările: 
(1) cum poate fi caracterizată „cu-
noaşterea lingvistică” (savoir lingvis-
tique)? şi (2) cum este achiziţionată 
această competenţă? 

Achiziţia unui limbaj presu-
pune prezenţa anumitor capacităţi 
psihologice, dar şi a unor compe-
tenţe cognitive complexe. Psiholo-
gul J. Piaget considera că copilul 
se naşte cu anumite dispoziţii, în-
să capacităţile lui cognitive se dez-
voltă datorită experienţei. Lin-
gvistul N. Chomsky, dimpotrivă, 
dezvoltă ideea conform căreia 
„competenţa lingvistică” este în-
născută. Chiar dacă limbile sunt 
achiziţionate, structurile, care per-
mit organizarea limbajului, sunt 
deja înscrise în creierul copilului. 

Menţionăm că ilustrul lin-
gvist E. Coşeriu a definit limbajul 
drept o activitate, care se bazează 
pe „ştiinţa” de a face (competen-
ţa), produsul (performanţa) fiind 
textul la nivel individual. Pornind 
de la acesta, E. Coşeriu consideră 
că limbajul trebuie studiat por-

nind de la „vorbire” ca „activita-
te” umană creatoare, şi nu de la 
„limbă” ca „sistem abstract” (con-
trar poziţiei lui F. de Saussure) [9]. 

În anul 2002, un grup de 
lucru al Comisiei Europene a defi-
nit opt competenţe - cheie necesa-
re pentru învăţarea de-a lungul 
întregii vieţi. Una dintre aceste 
competenţe este considerată com-
petenţa comunicativă. Pentru co-
municare, cunoaşterea limbii şi a 
sistemului lingvistic (competenţa 
lingvistică) nu este suficientă. Su-
biectul trebuie să ştie să se ser-
vească de acestea în funcţie de 
contextul social. Limbajul este un 
instrument, fără de care este im-
posibilă o comunicare veritabilă 
între oameni. Limbajul nu poate fi 
„redus” la melodia frazelor de ca-
re fac schimb interlocutorii: el se 
dezvoltă în situaţii şi este insepara-
bil de schimbarea acestor situaţii. 

Prin urmare, în lingvistică, 
noţiunea de competenţă este lega-
tă de noţiunea de „acţiune” (vor-
bire) şi de noţiunea de „situaţie” 
(circumstanţele în care se produce 
vorbirea). Competenţa (cunoaşte-
rea unor reguli) este ceea ce face 
posibilă acţiunea (vorbirea). 
1.2. Noţiunea de competenţă în psi-

hologie 
Orice activitate, inclusiv ac-

tivitatea de învăţare, poate fi apre-
ciată şi reglată din două puncte de 
vedere: 
a) din perspectiva reuşitei ei în 

atingerea obiectivelor preconi-
zate (performanţa demonstrată); 

b) din perspectiva aprecierii ei 
morale [10, p. 219]. 
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Dorind să găsească cei mai 
relevanţi predictori ai performan-
ţelor superioare în activitate, cer-
cetătorii, de rând cu latura cogni-
tivă a vieţii psihice, au început să 
ia în consideraţie latura motivaţio-
nală, emoţională, volitivă şi rela-
ţională. Mult timp în calitate de 
predictor al performanţei era folo-
sită inteligenţa. Termenul de inte-
ligenţă provine de la latinescul 
<intelligere>, care înseamnă a rela-
ţiona, a organiza sau de la <interle-
gere>, care înseamnă stabilirea de 
relaţii intre relaţii. Numărul de 
definiţii ale inteligenţei este foarte 
mare. Sintetizând mau multe 
puncte de vedere, inteligenţa poa-
te fi definită drept o aptitudine 
generală care determină succesul 
într-o serie de situaţii, în măsura 
în care acest succes depinde de 
cunoştinţe, stăpânirea conceptelor 
şi abilitatea de a le aplica. 

De la apariţia sa, conceptul 
de inteligenţă a fost considerat un 
obiect de studiu al psihologiei. 
Mai mult ca atât, inteligenţa era 
considerată o aptitudine umană 
măsurabilă. Faptul existenţei mă-
surii fundamenta existenţa inteli-
genţei. Multiplele definiţii ale in-
teligenţei atenuau, de fapt, nivelul 
scăzut al cunoştinţelor psihologice 
referitoare la ansamblul procese-
lor complexe implicate în trata-
mentul situaţiilor [11]. În cercul 
specialiştilor, preocupaţi de pro-
blematica inteligenţei, a luat naş-
tere o definiţie sarcastică a con-
ceptului: inteligenţa este ceea ce 
măsoară testele de inteligenţă. 

În anul 1950, matematicianul 
englez Alan Turing a publicat un 
articol cu denumirea „Maşinile de 
calcul şi inteligenţa”. Cu 14 ani 
mai înainte A. Turing a propus 
conceptul unei „maşini universa-
le” (maşina lui Turing) – un mo-
del matematic al unui sistem de 
calcul universal, capabil să pre-
lucreze informaţia simbolică. Ma-
şina de calcul poate egala sau 
chiar depăşi performanţele de cal-
cul ale unei fiinţe umane. Demon-
strarea performanţei de către ma-
şină poate fi explicată prin pre-
zenţa la ea a unei „inteligenţe”. În 
articolul din 1950, A. Turing a 
propus un test care permite a de-
cide, dacă un sistem de calcul este 
inteligent sau nu. În varianta cea 
mai simplă testul Turing prezintă 
următoarea situaţie. Un grup de 
experţi comunică cu o fiinţă necu-
noscută. Ei nu pot vedea fiinţa şi 
comunică cu ea prin intermediul 
unui teledispozitiv (de exemplu, o 
tastatură). Experţii pot adresa in-
terlocutorului orice întrebări, pot 
propune orice teme pentru discu-
ţie. Dacă la finele experimentului 
experţii nu pot determina, au co-
municat ei cu un om sau cu o ma-
şină, şi dacă, de fapt, ei  au comu-
nicat cu o maşină, atunci se poate 
considera că această maşină a 
trecut testul Turing. 

Abordarea propusă de A. 
Turing a condus la apariţia cu-
rentului de Inteligenţă Artificială 
în informatică şi a curentului 
cognitivist în psihologie. 

Urmându-l pe A. Turing, 
cognitiviştii consideră că cogniţia 
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umană poate fi descrisă drept re-
zultatul prelucrării informaţiei 
simbolice de către un sistem de 
calcul. Creierul uman reprezintă, 
în acest caz, calculatorul (echipa-
mentul); raţiunea sau sistemul 
cognitiv uman reprezintă progra-
mul calculatorului; reprezentările 
mentale constituie informaţia sim-
bolică ce urmează a fi prelucrată. 
Inteligenţa, în calitate de obiect ce 
poate explica diferenţa dintre in-
divizi în prelucrarea informaţiei, 
nu este utilizată de cognitivişti.  

Dificultăţile ce ţin de defini-
ţie, apariţia curentului cognitivist, 
cât şi criticile aduse instrumente-
lor de măsurare ale inteligenţei au 
condus treptat la dispariţia ei, ca 
obiect de studiu, din tematica mul-
tor cercetători, începând cu anii 
’70 ai secolului trecut. Abia în ulti-
mele două decenii noţiunea de 
inteligenţă revine în atenţia cerce-
tătorilor. 

În anul 1883, H. Gardner, în 
rezultatul studiului îndelungat al 
profilurilor cognitive ale studenţi-
lor, elevilor, cadrelor didactice, sa-
vanţilor, propune Teoria Inteligen-
ţilor Multiple (TIM) [12]. Conclu-
ziile la care a ajuns H. Gardner 
sunt următoarele: 
§ inteligenţa nu este o trăsătură 

înnăscută care domină celelal-
te abilităţi pe care le posedă 
fiinţa umană; 

§ nu există un factor integrator, 
care ar conferi inteligenţei o 
valoare unitară; mai degrabă 
există câteva capacităţi menta-
le esenţiale independente, pe 

care H. Gardner le numeşte 
inteligenţe; 
§ inteligenţa este localizată pe 

diferite zone ale creierului 
care sunt conectate între ele, se 
susţin una pe alta, dar pot 
funcţiona şi independent; 

§ inteligenţele se pot dezvolta în 
condiţii optime de lucru. 

H. Gardner defineşte o inteli-
genţă ca fiind: (a) calea prin care 
un individ poate să îşi rezolve 
problemele de viaţă reală; (b) abi-
litatea de a crea un produs sau de 
a oferi un serviciu care este de 
valoare în cel puţin o cultură; (c) 
potenţialul de a găsi sau de a crea 
soluţii care să faciliteze achiziţia 
de cunoştinţe noi. 

Se consideră că fiecare om 
dispune de cel puţin opt inteligen-
ţe: verbal-lingvistică, logico-mate-
matică, vizual-spaţială, muzical-
ritmică, corporal-kinestezică, in-
terpersonală, intrapersonală, na-
turalistă, însă unele inteligenţe 
sunt mai dezvoltate, iar altele se 
află în stare „embrională”. Specia-
liştii au menţionat, în mod special, 
rolul inteligenţei interpersonale 
(sociale) în conceptul propus de 
H. Gardner. 

De cele mai multe ori, inteli-
genţele se utilizează concomitent 
şi se completează una pe alta. De 
exemplu, o balerină poate atinge 
anumite culmi în profesia sa dacă 
ea posedă: 
§ o inteligenţă muzical-ritmică 

dezvoltată; 
§ o inteligenţă interpersonală 

deosebită; 
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§ o inteligenţă corporal-kineste-
zică remarcabilă. 

În cercetarea inteligenţei pot 
fi evidenţiate două abordări [13]: 

a) abordarea testologică, care 
reduce inteligenţa la totalita-
tea aptitudinilor care pot fi 
măsurate; 

b) abordarea experimental-psi-
hologică, care dezvoltă ideea 
explicaţiei genetice a inteli-
genţei şi analizează procese-
le cognitive care sprijină in-
teligenţa. 
În cadrul abordării testologi-

ce a fost introdusă noţiunea de 
coeficient de inteligenţă IQ (Intelli-
gence Quotient), care reprezintă 
raportul dintre vârsta mentală şi 
vârsta cronologică (după paşa-
port) a individului, exprimată în 
procente. Vârsta mentală repre-
zintă un număr, căpătat în urma 
prelucrării matematice a rezulta-
telor realizării de către individ a 
sarcinilor unui test de inteligenţă 
şi arată la ce nivel de dezvoltare 
intelectuală (determinat, a priori, 
în mod empiric, prin metode sta-
tistice) se află aceste rezultate.  

Inteligenţa măsurată cu aju-
torul testelor de inteligenţă a pri-
mit denumirea de inteligenţă psiho-
metrică. Anume inteligenţa psiho-
metrică a servit mult timp (şi mai 
serveşte) drept predictor la selec-
tarea personalului. Multiplele mă-
surări ale inteligenţei psihometri-
ce, efectuate pentru a explica suc-
cesul profesional, au demonstrat 
că această inteligenţă explică nu-
mai o parte a succesului profesio-
nal (diferiţi cercetători estimează 

această parte ca fiind cuprinsă în-
tre 10 şi 25%). Prin ce se explică 
cealaltă parte a succesului? Ce 
poate servi, de rând cu inteligenţa 
psihometrică, drept predictor al 
unor performanţe profesionale re-
marcabile? Tentativele de a da un 
răspuns la aceste întrebări i-au 
condus pe cercetătorii din S.U.A. 
Peter Salovey şi John Mayer la 
elaborarea unui construct psiholo-
gic, numit inteligenţă emoţională. S-
a demonstrat că inteligenţa emo-
ţională poate fi măsurată. Conform 
autorilor conceptului, inteligenţa 
emoţională prezintă o grupă de 
aptitudini mentale care contribuie 
la conştientizarea şi înţelegerea 
propriilor emoţii şi ale persoane-
lor din propriul anturaj. Conform 
reprezentărilor moderne inteli-
genţa emoţională comportă urmă-
toarele aptitudini mentale: 
§ înţelegerea (conştientizarea) 

emoţiilor; 
§ reglarea conştientă a emoţii-

lor; 
§ facilitarea emoţională a gândi-

rii (utilizarea emoţiilor pentru 
sporirea calităţii activităţii de 
gândire); 
§ discriminarea şi exprimarea 

emoţiilor [14]. 
Interesul faţă de noţiunea de 

inteligenţă emoţională este susţi-
nut de numeroasele declaraţii des-
pre importanţa practică a acestei 
noţiuni în diferite domenii de acti-
vitate umană. Se afirmă [15] că in-
teligenţa emoţională este extrem 
de importantă în profesiile din do-
meniile dreptului, medicinii, pe-
dagogiei, ingineriei. Există argu-
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mente că inteligenţa emoţională 
poate fi utilă în cercetarea interac-
ţiunii omului cu calculatorul. 

În acelaşi timp, teoria inteli-
genţei emoţionale nu are o funda-
mentare solidă. Teoriile existente 
descriu, de regulă, funcţiile inteli-
genţei emoţionale, dar nu şi pro-
cesele care asigură aceste funcţii. 
Unii autori opun aspectul raţional 
şi cel emoţional al psihicului 
uman, afirmând că omul dispune 
de sisteme cognitive şi emoţionale 
separate. 

Inteligenţa emoţională este 
privită în prezent tot mai mult 
drept un potenţial, o resursă a in-
dividului. Prezenţa acestui poten-
ţial încă nu asigură individului 
performanţe profesionale deosebi-
te. Mult mai important este ca in-
dividul să fie capabil să pună în 
practică inteligenţa emoţională de 
care dispune. Această capacitate a 
individului – de a identifica emo-
ţiile şi sentimentele, a le discrimi-
na şi a folosi informaţia căpătată 
pentru a ghida acţiunile sale în 
diferite situaţii – poate fi numită 
competenţă emoţională. Ca şi în ca-
zul competenţei lingvistice, com-
petenţa emoţională ţine de noţiu-
nile de „acţiune” şi „situaţie”. 
1.3. Noţiunea de competenţă în 

lumea muncii 
În lumea muncii noţiunea de 

competenţă a apărut în opoziţie 
cu noţiunea de calificare. Mult 
timp, ocuparea unui post într-o 
întreprindere era condiţionată de 
posesia unei calificări, adică a 
unui set de cunoştinţe şi deprin-
deri pe care persoana le-a dobân-

dit şi este capabilă să le demon-
streze după finalizarea procesului 
de învăţare. Acest set reprezintă 
obiectul unei formări recunoscute 
şi sancţionate oficial prin obţine-
rea unei diplome (în ţările subdez-
voltate o asemenea modalitate de 
ocupare a unui post de lucru se 
păstrează şi în prezent). Atât timp 
cât tehnologiile de lucru evoluau 
lent şi cerinţele faţă de ocuparea 
unui post la întreprindere se păs-
trau intacte pe parcursul a zeci de 
ani, calificarea (diploma) era con-
siderată drept o dovadă suficientă 
pentru încadrare. Şcoala profesio-
nală, în acea vreme, multiplica fă-
ră probleme generaţii noi de spe-
cialişti. Schimbări de fond într-o 
asemenea derulare a lucrurilor au 
intervenit după cel de - al doilea 
război mondial. Managerii între-
prinderilor au început să deter-
mine prezenţa unui ecart dintre 
formarea instituţională (şi, prin 
urmare, a calificării) şi realităţile 
locului de muncă ocupat. Acest 
ecart avea tendinţa de a creşte 
odată cu creşterea vitezei de 
schimbare a tehnologiilor.  

S-a convenit ca, paralel cu 
calificarea atestată într-o formare 
standardizată, să fie valorizate 
calităţile particulare, care au fost 
formate la individ fie în rezultatul 
instruirii, fie în rezultatul expe-
rienţei. Acest ansamblu de capaci-
tăţi particulare, care îi permit indi-
vidului de a face faţă unor situaţii 
de lucru inedite, a primit denumi-
rea de competenţă. În consecinţă, în 
lumea muncii, competenţa este 
concepută drept faptul de „a şti să 
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dirijezi o situaţie profesională 
complexă” [16].  

Noţiunea de competenţă, 
definită mai sus, posedă următoa-
rele caracteristici: 
§ adaptabilitatea: individul cu 

adevărat competent într-un 
domeniu poate face faţă unor 
situaţii neaşteptate; 
§ singularitatea: competenţa 

aparţine unui singur individ; 
ea nu poate fi separată de per-
sonalitatea şi de istoria lui; 
§ competenţa nu poate fi „văzu-

tă”; pot fi observate doar efec-
tele sale; 
§ la formarea competenţelor, 

accentul nu se pune pe achizi-
ţia cunoştinţelor, deprinderi-
lor, tehnicilor etc., ci pe capa-
citatea de a le mobiliza şi a le 
combina pentru a face faţă 
unei situaţii (relativ) noi. 

1.4. Noţiunea de competenţă în în-
văţământ 
În domeniul educaţiei, no-

ţiunea de competenţă a apărut ca 
o reacţie la axarea domeniului 
productiv, în special al manage-
mentului, pe această noţiune. 
Apariţia acestei noţiuni a multipli-
cat întrebările ce ţin de proiecta-
rea, realizarea şi evaluarea proce-
sului de formare a specialistului. 
Întrebarea de bază este următoa-
rea: cum trebuie format specialis-
tul pentru ca la ieşire să căpătăm 
un profesionist competent? Căuta-
rea răspunsului la această întreba-
re a condus la formularea unor 
întrebări noi: Pot fi învăţate com-
petenţele? Competenţa poate fi 
formată numai în condiţiile activi-

tăţii profesionale? Există diferenţe 
între competenţele unui proaspăt 
absolvent al universităţii şi al unui 
profesionist experimentat? Există 
în prezent o alternativă a abordă-
rii prin competenţe în formarea 
specialiştilor? Răspunsurile la aces-
te întrebări, în mare parte, depind 
de definiţia competenţei. Menţio-
năm că în sistemele educaţionale 
(probabil, din lipsă de timp) se dis-
cută mau mult cum pot fi învăţate 
competenţele şu nu care compe-
tenţe trebuie formate la studenţi. 

Competenţa poate fi aborda-
tă drept un construct teoretic şi 
drept o judecată [17]. Dacă com-
petenţa este considerată un 
construct, pornind de la care se 
elaborează un program de forma-
re, atunci prin aceasta se presupu-
ne implicit că competenţa poate fi 
predată/învăţată/evaluată. Anali-
za multiplelor definiţii ale noţiu-
nii de competenţă în domeniul 
educaţiei permite de a evidenţia 
mai multe aspecte ale acestei no-
ţiuni. Foarte frecvent, ideea com-
petenţei este echivalată cu ideea 
cunoştinţelor care conduc la acţiu-
ne. Competenţa este privită, de 
asemenea, drept un ansamblu de 
abilităţi care permit de a acţiona 
într-un mod coerent şi adaptat la 
diferite situaţii într-un domeniu 
de intervenţie. Dintr-o altă per-
spectivă, competenţa reprezintă 
un sistem interiorizat şi organizat 
de cunoştinţe conceptuale şi pro-
cedurale care se manifestă prin 
acţiuni eficace ale persoanei. 
Competenţa mai este definită 
drept un ansamblu de cunoştinţe, 
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capacităţi şi atitudini care pot fi 
mobilizate şi traduse în perfor-
manţe. 

Implicit sau explicit, pentru 
majoritatea autorilor, competenţa 
reprezintă capacitatea de adaptare 
a individului la o varietate de si-
tuaţii de învăţare şi profesionale. 
Deşi noţiunile de capacitate şi com-
petenţă sunt apropiate, ele sunt 
noţiuni diferite. O competenţă în-
globează, în mod necesar, mai 
multe capacităţi. În acelaşi timp, 
nici o capacitate nu poate îngloba 
o competenţă. Cauza este eviden-
tă: capacitatea este decontextuali-
zată, iar competenţa poate fi de-
monstrată numai într-o situaţie 
concretă, într-un context [18, p. 
52-53]. 

Noţiunea de competenţă 
este utilizată, de asemenea, drept 
un standard de realizare. A spune 
despre o persoană că este compe-
tentă înseamnă, în acest caz, a for-
mula o judecată despre ea, pornind 
de la un standard recunoscut în 
mediul în care persoana activează 
sau urmează să activeze. A decla-
ra, de exemplu, că un cadru di-
dactic este competent în domeniul 
său, înseamnă a utiliza noţiunea 
de competenţă drept un atribut al 
persoanei respective, pornind de 
la judecata bazată pe un standard 
de performanţă mai mult sau mai 
puţin explicit. 

O competenţă nu este o de-
scriere simplă a unei acţiuni sau a 
unui comportament aşteptat; ea 
înseamnă cu mult mai mult. Unii 
cercetători [19] consideră compe-
tenţa drept „o structură organiza-

torică a activităţii”. Din această 
perspectivă, a fi competent nu în-
seamnă numai a fi apt de a se-
lecta, mobiliza şi aplica un ansam-
blu de cunoştinţe într-o situaţie; a 
fi competent mai înseamnă a-şi 
organiza activitatea pentru a se 
adapta la caracteristicile situaţiei. 
2. Definiţia noţiunii de competenţă 

Sintetizând mai multe punc-
te de vedere asupra noţiunii de 
competenţă, propunem următoa-
rea definiţie: 

Competenţa este o structură 
dinamică, formată în rezultatul 
învăţării, activităţii profesionale 
şi practicii trăite, care organizea-
ză activitatea unei persoane, pla-
sate într-o situaţie, într-un con-
text determinat, prin alegerea, 
mobilizarea şi coordonarea unui 
ansamblu diversificat de resurse 
pentru tratarea reuşită a situaţiei. 

Vom realiza o scurtă analiza 
a definiţiei de mai sus, reliefând 
succesiv momentele care le consi-
derăm mai importante. 
1. Cuvintele - cheie în definiţia 

noţiunii de competenţă sunt: 
activitate (acţiune), situaţie, 
resurse. 

2. Caracterul dinamic al compe-
tenţei indică faptul că ea poate 
fi utilizată nu numai în situa-
ţia dată, dar şi în alte situaţii 
asemănătoare (familie de situa-
ţii) şi că o competenţă poate fi 
dezvoltată pe parcursul între-
gii vieţi. 

3. O competenţă poate fi formată 
în rezultatul învăţării, dar şi în 
procesul activităţii profesio-
nale şi cotidiene. 
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4. Situaţia este sursa şi criteriul 
competenţei. Individul îşi poa-
te dezvolta competenţa numai 
într-o situaţie concretă, într-un 
context determinant. Tratarea 
eficace a situaţiei este criteriul 
de evaluare: persoana este 
declarată, în acest caz, compe-
tentă. 

5. Competenţa organizează acti-
vitatea persoanei prin selecta-
rea, mobilizare şi coordonarea 
unui ansamblu de resurse. 

6. Resursele folosite de o persoa-
nă pot fi de origine internă, 
dar şi de origine externă. 

7. Două persoane, care posedă 
aceleaşi resurse, vor demon-
stra, în una şi aceeaşi situaţie, 
competenţe, în general, dife-
rite; totul depinde de faptul 
care din aceste resurse vor fi 
selectate, mobilizate şi coordo-
nate. 
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