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A. NOTĂ DE PREZENTARE 

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de 

profil şi maiştrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ 

catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate 

în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea 

procesului educaţional.  

Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăţământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele şcolare în vigoare din 

învăţământul preuniversitar pentru respectiva disciplină şi cu programele pentru evaluările şi 

examenele naţionale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează 

profilul maistrului intructor, urmărind: 

- cunoaşterea de către profesor a conţinuturilor ştiintifice şi a principalelor tendinţe în evoluţia 

disciplinelor de pregătire profesională şi a metodicii predării acestora;  

- utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, şi multidisciplinar, 

în concordanţă cu standardele de pregatire profesională;  

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului 

educaţional. 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu 

aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în 

specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi 

competenţele metodice. 

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în 

domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare  solicită din partea  cadrelor 

didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.  
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B. COMPETENŢE SPECIFICE 

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. 

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar 

şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică; 

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă, 

de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea situaţiilor de urgenţă şi protecţia mediului 

înconjurător; 

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea 

serviciilor;

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta 

trebuie să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare 

sintetică, aceste competenţe sunt: 

- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica 

disciplinelor;

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: strandarde de 

pregatire profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene 

naţionale; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor

didactice la conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale 

colectivului de elevi;
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- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 

C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ 

a. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice 

1. Componentele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri cadru, arii curriculare, 

trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, manuale 

şcolare, auxiliare curriculare; 

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/extindere; 

2.1. Repere/condiţionări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, 

interesele elevilor);

2.2. Modalităţi de adecvare a unui CDL la grupuri ţintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învăţării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul stiinţei 

informării. Obiective cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice, 

unităţi de competenţă si competenţe. Elaborarea obiectivelor operaţionale; 

3. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare, 

proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de învăţare intra-, inter-, 

pluri şi transdisciplinare. 

b. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii şi modalităţi de integrare 

în lecţie a activităţilor cu caracter practic – aplicativ 

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învăţare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare ; 

4.1. Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, 

formării gândirii tehnice şi a dezvoltării simţului artistic/estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relaţional şi mediul comunicaţional. Utilizarea Tehnologiei 

informaţiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului şi a rezultatelor şcolare. Valorizarea 

muncii elevului;

9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a 

auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.
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c. Managementul clasei

1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experienţelor care conduc la formarea autonomiei 

elevilor în învăţare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităţilor: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; 

folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi, cunostinţe, experienţe 

individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu 

individual, frontal etc.) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice; antrenarea 

persoanelor resursă din interiorul şi din afara unităţii de invăţământ în activităţile clasei; gestionarea 

situaţiilor conflictuale. 

d. Evaluarea rezultatelor şcolare 

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri de 

evaluări, caracterizare; 

2. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare); 

3. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de 

proiectare, modalităţi de corectare şi notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare şi modalităţi de minimizare a lor. 
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Competenţe specifice 

1. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

2. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru 

proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi 

specificului clasei;

3. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 

4. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu 

cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

5.   Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 

6. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul 

tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor 

specifice;

7. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire 

practică; 

8. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

9. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor  

      de protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

10. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi 

oferirea serviciilor;

11. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel 

încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

12. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 
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D. CONŢINUTURILE PROGRAMEI

1. Agropedologie

 Tehnici de determinare a însuşirilor fizice şi chimice ale solului. 

 Profile de soluri pentru diferite tipuri de soluri.

 Tehnici de determinare a indicilor de calitate ai seminţelor. 

 Proba şi reglajele semănătorilor. 

2. Cultura plantelor de câmp

 Tehnologia de cultivare la cereale (grâu, orz, ovăz, porumb). 

 Tehnologia de cultivare la leguminoase pentru boabe (mazăre, fasole, soia). 

 Tehnologia de cultivare la plante oleaginoase (floarea-soarelui,in pentru ulei).

 Tehnologia de cultivare la plante textile (in pentru fibre, cânepa).

 Tehnologia de cultivare la plante rădăcinoase şi tuberculifere (sfecla pentru zahăr, cartof). 

 Norme de protecţie a muncii specifice lucrărilor pentru culturile de câmp. 

3. Cultura plantelor horticole

 Producerea răsadurilor de legume şi flori. 

 Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor legumicole şi floricole în câmp. 

 Înfiinţarea şi întreţinerea culturilor legumicole şi floricole în câmp. 

 Producerea materialului săditor pomicol şi viticol. 

 Înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor pomicole şi viticole pe rod. 

 Norme de protecţie a muncii specifice lucrărilor din horticultură. 

4. Agregate şi instalaţii pentru agricultură  

 Lucrări de pregătire şi utilizare a agregatelor pentru arat, pregătirea terenului, fertilizat, 

semănat, lucrări de îngrijit culturile şi recoltat. 

 Tehnica utilizării instalaţiilor de ventilaţie, încălzire şi evacuare a dejecţiilor din adăposturile 

de animale.

 Norme de protecţia muncii în exploatarea utilajelor şi maşinilor agricole. 



Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. 11. 2010

9

Bibliografie:

1. Budoi Gh., Agrotehnica, Manual pentru
Grupurile Şcolare Agricole

Ed.Tehnică Agricolă, 
Bucureşti, 1992 

2. Georgescu M., şi 
colab.

  Horticultură şi viticultură, Manual 
clasa a XII - a

Ed. Ceres, Bucureşti, 1989 

3. Lobodan E. şi 
colab.

1980,  Horticultură şi viticultură, 
Manual clasa a XI -a

Ed. Ceres, Bucureşti 

4. Popescu V.,
Petrescu M.,

1993,  Legumicultură, Manual cl. a 
X-XI-a

Ed. Tehnică  Agricolă,                               
Bucureşti 

5. Popescu M.,
Popescu V.,

1992, Fitotehnie, Manual pentru
Grupurile Şcolare Agricole                      

Ed. Tehnica Agricolă, 
Bucureşti

6. Scrioşteanu C., 
Untărescu Gh., 

2001, Agropedologie, Manual clasa a
XI-a

Ed. Gimnasium, Bucureşti  

7. Scrioşteanu C. şi 
colab.

Pregătire de bază în agricultură - 
Manual instruire practică pentru 
şcoala profesională 

Ed. Oscar Print,
Bucureşti, 2003 

8. Şelaru E., 
Petrescu M.,

1993,  Floricultură, Manual clasa a 
XI-XII-a

Ed. Tehnica agricolă, 
Bucureşti                            

9. Tiţa I., Stan M., 2002,  Cultura plantelor horticole, 
Manual clasa a XI-XII-a

Ed.Gimnasium,
Bucureşti 

10. Vergheş Vasile, 
Pătraşcu N., 
Popescu C.

1992,  Îndrumător de lucrări practice - 
Manual pentru grupurile şcolare 
agricole, meseria mecanic agricol,
clasa a XI-XII-a

Ed. Tehnică   Agricolă,  
Bucureşti

AUTORI:

1. Dascălu  Marea - prof. ing. dr., Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie Tecuci 

2. Micli  Angela – profesor gr. I, drd., Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt  

3. Dodocioiu Angela – prof. gr. I, Grup Şcolar Agricol Malu Mare, Dolj 



Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. 11. 2010

10

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE

VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

ALIMENTAŢIE PUBLICĂ 
MAIŞTRI INSTRUCTORI 

- Bucureşti - 
2010



Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. 11. 2010

11

A. NOTĂ DE PREZENTARE 

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de 

profil şi maiştrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ 

catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate 

în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea 

procesului educaţional.  

Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăţământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele şcolare în vigoare din 

învăţământul preuniversitar pentru respectiva disciplină şi cu programele pentru evaluările şi 

examenele naţionale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează 

profilul maistrului instructor, urmărind: 

 cunoaşterea de către profesor a conţinuturilor ştiinţifice şi a principalelor tendinţe în 

evoluţia disciplinelor de pregătire profesională şi a metodicii predării acestora;  

 utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare; 

 capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor

didactice la conţinuturi; 

 capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, şi 

multidisciplinar, în concordanţă cu standardele de pregatire profesională ;  

 capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

 demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării 

actului educaţional 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu 

aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în 

specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi 

competenţele metodice. 

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în 

domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare  solicită din partea  cadrelor 

didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.   
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B. COMPETENŢE SPECIFICE 

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. 

 Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

 Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru 

proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi 

specificului clasei;

 Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

 Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu 

cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

 Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul 

tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor 

specifice;

 Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire 

practică; 

 Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

 Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de 

igienă, de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea situaţiilor de urgenţă şi protecţia 

mediului înconjurător; 

 Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi 

oferirea serviciilor;

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta 

trebuie să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare 

sintetică, aceste competenţe sunt: 

 cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica 

disciplinelor;

 cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: standarde de 

pregatire profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene 

naţionale; 

 capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor

didactice la conţinuturi; 
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 capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi 

interdisciplinare;

 capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

 capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale 

colectivului de elevi;

 capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 

C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ 

e. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice 

1. Componentele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri cadru, arii curriculare, trunchi 

comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, manuale şcolare, 

auxiliare curriculare;

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/extindere; 

2.1. Repere/condiţionări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, 

interesele elevilor);

2.2. Modalităţi de adecvare a unui CDL la grupuri ţintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învăţării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul ştiinţei 

informării. Obiective cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice, 

unităţi de competenţă si competenţe. Elaborarea obiectivelor operaţionale; 

3. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare, 

proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de învăţare intra-, inter-, 

pluri şi transdisciplinare. 

f. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii şi modalităţi de integrare 

în lecţie a activităţilor cu caracter practic – aplicativ 

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învăţare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare; 

4.1. Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, 

formarii gândirii tehnice şi a dezvoltării simţului artistic/estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relaţional şi mediul comunicaţional. Utilizarea Tehnologiei 

informaţiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire; 
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7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului şi a rezultatelor şcolare. Valorizarea 

muncii elevului;

9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a 

auxiliarelor didactice în procesul instructiv-educativ.

g. Managementul clasei

1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experienţelor care conduc la formarea autonomiei 

elevilor în învăţare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităţilor: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; folosirea 

resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi, cunoştinţe, experienţe 

individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu 

individual, frontal etc.) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice; antrenarea 

persoanelor resursă din interiorul şi din afara unităţii de învăţământ în activităţile clasei; gestionarea 

situaţiilor conflictuale. 

h. Evaluarea rezultatelor şcolare 

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri de 

evaluări, caracterizare; 

2. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare); 

3. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de 

proiectare, modalităţi de corectare şi notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare şi modalităţi de minimizare a lor. 

Bibliografie: DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ  

1. *** Evaluarea curentă şi examenele: Ghid 

pentru profesori.

Bucureşti: ProGnosis, 

2001

2. *** Pedagogie. Fundamentări teoretice şi 

demersuri aplicative

Editura Polirom, Iaşi, 

2002

3. *** Curriculum naţional. Programe şcolare 

pentru disciplinele tehnologice

4. *** Planurile-cadru, standarde de pregatire

profesională  

5. Cristea Sorin Studii de pedagogie generală.  Editura Didactică şi 
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 pedagogică, Bucureşti,  

2004

6. Cristea Sorin Fundamentele pedagogiei Editura Polirom, Iaşi, 

2010

7. Cucoș Constantin Pedagogie generală Editura Polirom, Iaşi 2006 

8. Cucoș Constantin Psihopedagogie pentru examenele de 

definitivare şi grade didactice 

Editura Polirom Iaşi, 2009 

9. Dragomir

Mariana

Managementul activităţii didactice. Eurodidact, Cluj-Napoca, 

2003.

10. Ionescu M Didactica modernă Editura Dacia, Cluj, 1995. 

11. Iucu Romiţă Managementul şi gestiunea clasei de 

elevi

Editura Polirom, Iaşi, 

2000

12. Iucu Romiţă Instruirea şcolară Editura Polirom, Iaşi, 

2001

13. Neacşu Ion Introducere în psihologia educaţiei şi a 

dezvoltării 

Editura Polirom, Iaşi, 

2010

14. Neacşu Ion Instruire şi învăţare Editura Ştiinţifică, 

Bucureşti, 1990. 

15. Nicola I Tratat de pedagogie şcolară Editura Aramis, Bucureşti, 

2000

16. Pânişoară Ovidiu Comunicarea eficientă. Metode de 

interacţiune eficientă 

Editura Polirom Iaşi, 2003 

17. Păun Emil Şcoala: abordare sociopedagogică Editura Polirom, Iaşi,  

1999.

18. Stan Emil Managementul clasei Editura Aramis, colecţia 

Educaţia XXI, 2005 

Competenţe specifice 

5. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

6. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea 

unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

7. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 
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8. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

5.   Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 

6. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic 

şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

7. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire 

practică; 

8. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

9. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de 

protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

10. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi 

oferirea serviciilor;

11. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel încât 

să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

12. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 

D. TEME DE SPECIALITATE

1. Generalităţi privind activitatea de producţie culinară şi de cofetărie - patiserie, obiective şi 

funcţii. 

2. Tipuri de unităţi de producţie şi pentru servire: caracteristici, criterii de clasificare, organizarea 

spaţiilor de producţie şi pentru servire, funcţii şi ierarhii profesionale, formaţia de lucru/brigada 

de servire, principii de ergonomie.

3. Echipamente tehnologice: mobilierul, utilajele, ustensilele şi vasele utilizate în secţiile de 

producţie culinară şi de cofetărie-patiserie. Normele de sănătatea şi securitatea în muncă şi de 

prevenirea şi stingerea incendiilor. 

4. Materii prime şi auxiliare utilizate la realizarea preparatelor culinare şi produselor de cofetărie-

patiserie: structură (caracteristici; recepţia calitativă şi cantitativă, compoziţie chimică, condiţii 

de calitate, transformări fizico-chimice în timpul prelucrării). 

5. Noţiuni de bază despre alimente: noţiunea de aliment, clasificare, compoziţie chimică, valoare 

nutritivă. 

6. Caracteristicile şi tehnologia obţinerii semipreparatelor de bucătărie şi cofetărie. 

7. Preparate servite la micul dejun: caracteristici, tehnologie de obţinere, condiţii de calitate. 

8. Preparate lichide: caracteristici, tehnologie de obţinere, condiţii de calitate. 

9. Preparate din carne şi legume (de măcelărie, de pasăre, peşte, carne tocată, subproduse, vânat): 

caracteristici, tehnologii generale şi specifice, condiţii de calitate. 
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10. Dulciuri de bucătărie: caracteristici, tehnologii generale, specifice, loc în meniu, condiţii de 

calitate.

11. Produse de patiserie din aluat opărit, dospit, aluat fraged, foietaj: caracteristici, tehnologie de 

obţinere, condiţii de calitate. 

12. Tehnologia preparării prăjiturilor din foi doboş, ruladă, Alcazar, Richard, prăjiturilor pe bază de 

blat, prăjiturilor pe bază de coji indiene, torturilor: caracteristici, tehnologii generale, specifice, 

condiţii de calitate.  

13. Măsuri specifice de promovare a producţiei de preparate culinare şi patiserie-cofetărie: 

publicitate şi reclamă, calitate, decor, prezentare.  

14. Norme de protecţia consumatorului în unităţile de alimentaţie publică. 

15. Calităţile personalului pregătit pentru meseria de ospătar; atribuţiile generale şi specifice. 

16. Dotarea cu utilaje, ustensile, vase, mobilier şi obiecte de inventar specifice procesului de servire 

a spaţiilor de producţie şi de servire: clasificare, caracteristici, modul de întrebuinţare la 

transport, servire şi debarasare. Normele de sănătatea şi securitatea în muncă şi PSI şi norme de 

igienă a spaţiilor şi echipamentelor individuale şi tehnologice. 

17. Pregătirea sălii de servire, lucrări de întreţinere, curăţenie, efectuarea mise-en-place-ului; 

aşteptarea consumatorilor. Reguli de protocol. 

18. Scenariul activităţilor specifice de servire: primirea clienţilor, prezentarea preparatelor şi 

băuturilor, primirea comenzii şi transmiterea ei la secţii; aducerea preparatelor şi băuturilor de la 

secţii, despărţirea de consumator (întocmirea şi prezentarea notei de plată, încasarea valorii 

meniurilor consumate, despărţirea de consumator). 

19. Forme şi sisteme de servire: sistemul direct (englez) şi indirect (francez); alte sisteme de servire. 

20. Debarasarea meselor.

21. Tehnica servirii preparatelor: gustări, produse de panificaţie, antreuri, preparate lichide, 

preparate din peşte, preparate cu sos, fripturi, garnituri, salate,  deserturi. 

22. Tehnica servirii băuturilor: clasificarea băuturilor şi asocierea lor cu preparatele, tehnici de 

servire, dotarea barului, tehnica obţinerii amestecurilor de băuturi. 

23. Organizarea şi servirea diferitelor tipuri de mese: micul dejun, dejun, cină. 

24. Organizarea şi servirea meselor festive: particularităţile organizării şi servirii preparatelor şi băuturilor, 

servirea meselor pentru banchet, recepţii fără scaune, cockteiluri, revelion.
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Bibliografie:

 Banu, C., Preda, N., Produsele alimentare şi 
inocuitatea lor,

Editura Tehnică, Bucureşti,1982 

 Brumar C. colab. Tehnologia culinară, manual 
cls. IX,

E.D.P. R.A., Bucureşti, oricare din 
ediţiile 1997, 2000, 2003, 2006 
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XII
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 Florea, C., Îndrumar pentru unităţile de 
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F.,
Bucătăria românească, Editura Nera, Bucureşti, 1997 

 Nicolescu, R., Tehnologia restaurantelor, Editura Inter - Rebs, Bucureşti,1998
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Mladin, D.,

Ghidul barmanului, Editura Sport-Turism,  Bucureşti, 
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Editura Inter – Rebs, Bucureşti, 
1999

Stavrositu, S., Practica serviciilor in
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Editura Tehnică, Bucureşti, 1994 

Stavrositu, S., Tehnica servirii
consumatorilor - manual
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xxx Manuale de tehnologie culinară şi de cofetărie-patiserie pentru liceu şi şcoli profesionale, 
ultimele ediţii. 

AUTORI:

 COSTACHE RODICA – prof. grd. I – ISJ Sălaj 

 CHIOSA ION  - prof. grd. I – ISJ Caraş-Severin 
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CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE

VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ 
MAIŞTRI INSTRUCTORI 

- Bucureşti - 

2010
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A. NOTĂ DE PREZENTARE 

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de 

profil şi maiştrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/

catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate 

în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea 

procesului educaţional.  

Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăţământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele şcolare în vigoare din 

învăţământul preuniversitar pentru respectiva disciplină şi cu programele pentru evaluările şi 

examenele naţionale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează 

profilul maistrului intructor, urmărind:

- cunoaşterea de către profesor a conţinuturilor ştiintifice şi a principalelor tendinţe în evoluţia 

disciplinelor de pregătire profesională şi a metodicii predării acestora;  

- utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, şi multidisciplinar, 

în concordanţă cu standardele de pregatire profesională ;  

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului 

educaţional 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu 

aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în 

specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi 

competenţele metodice. 

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în 

domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare  solicită din partea  cadrelor 

didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.  
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B. COMPETENŢE SPECIFICE 

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice.

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar 

şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică; 

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă, 

de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea situaţiilor de urgenţă şi protecţia mediului 

înconjurător; 

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea 

serviciilor;

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta 

trebuie să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare 

sintetică, aceste competenţe sunt: 

- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica 

disciplinelor;

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: standarde de 

pregătire profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene 

naţionale; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor

didactice la conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale 

colectivului de elevi;

- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 
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C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ 

i. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice 

1. Componentele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri cadru, arii curriculare, 

trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, manuale 

şcolare, auxiliare curriculare; 

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/extindere; 

2.1. Repere/condiţionări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, 

interesele elevilor);

2.2. Modalităţi de adecvare a unui CDL la grupuri ţintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învăţării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul stiinţei 

informării. Obiective cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice, 

unităţi de competenţă si competenţe. Elaborarea obiectivelor operaţionale; 

3. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare, 

proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de învăţare intra-, inter-, 

pluri şi transdisciplinare. 

j. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii şi modalităţi de integrare 

în lecţie a activităţilor cu caracter practic – aplicativ 

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învăţare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare ; 

4.1. Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, 

formarii gândirii tehnice şi a dezvoltării simţului artistic/estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relaţional şi mediul comunicaţional. Utilizarea Tehnologiei 

informaţiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului şi a rezultatelor scolare. Valorizarea 

muncii elevului;

9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a 

auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.

k. Managementul clasei
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1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experienţelor care conduc la formarea autonomiei 

elevilor în învăţare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităţilor: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; 

folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi, cunostinţe, experienţe 

individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu 

individual, frontal etc.) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice; antrenarea 

persoanelor resursă din interiorul şi din afara unităţii de invăţământ în activităţile clasei; gestionarea 

situaţiilor conflictuale. 

l. Evaluarea rezultatelor şcolare 

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri de 

evaluări, caracterizare; 

2. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare); 

3. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de 

proiectare, modalităţi de corectare şi notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare şi modalităţi de minimizare a lor. 

Bibliografie: DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ 

1 Cristea Sorin Studii de pedagogie generală.  Editura Didactică şi

pedagogică, Bucuresti,  2004 

2 Cristea Sorin Fundamentele pedagogiei Editura Polirom, Iaşi, 2010

3 Cucoș Constantin Pedagogie generală Editura Polirom, Iaşi 2006 

4 Cucoș Constantin Psihopedagogie pentru examenele de

definitivare şi grade didactice 

Editura Polirom Iaşi, 2009 

5 Dragomir

Mariana

Managementul activităţii didactice. Eurodidact, Cluj-Napoca, 

2003.

6 Ionescu M  Didactica modernă Editura Dacia, Cluj, 1995. 

7 Iucu Romiţă Managementul şi gestiunea clasei de 

elevi.

Editura Polirom, Iaşi, 2000 

8 Iucu Romiţă Instruirea şcolară Editura Polirom, Iaşi, 2001 

9 Neacşu Ion Introducere în psihologia educaţiei şi a 

dezvoltării 

Editura Polirom, Iaşi, 2010 
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10 Neacşu Ion Instruire şi învăţare Editura Stiinţifică, Bucuresti, 

1990.

11 Nicola I Tratat de pedagogie şcolară Editura Aramis, Bucureşti, 

2000

12 Pânişoară Ovidiu Comunicarea eficientă. Metode de 

interacţiune eficientă 

Editura Polirom Iaşi, 2003 

13 Păun Emil Şcoala: abordare sociopedagogică Editura Polirom, Iaşi,  1999. 

14 Stan Emil Managementul clasei Editura Aramis, colecţia 

Educaţia XXI, 2005 

15  Evaluarea curentă şi examenele: Ghid 

pentru profesori.

Bucuresti: ProGnosis, 2001

16  Pedagogie. Fundamentări teoretice şi 

demersuri aplicative

Editura Polirom, Iaşi, 2002 

17  Curiculum naţional. Programe şcolare 

pentru disciplinele tehnologice

18 Planurile-cadru, standarde de pregatire

profesională  

Competenţe specifice 

9. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

10. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru 

proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi 

specificului clasei;

11. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 

12. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu 

cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

5.   Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 

13. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul 

tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor 

specifice;

14. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire 

practică; 

15. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 
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16. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de 

protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

17. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi 

oferirea serviciilor;

18. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel 

încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

19. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 

D. CONŢINUTURILE PROGRAMEI

1. Rolul, funcţiile şi competenţele profesionale ale asistentului medical. 

2. Procesul de ingrijire, nursing.

3. Tehnici de nursing şi investigaţii descriere în conformitate cu fişele tehnologice şi proceduri, 

protocoale

            3.1. Măsurarea, notarea si reprezentarea grafică a funcţiilor vitale si vegetative: temperatură, 

puls, respiraţie, tensiune arterială, greutate si înălţime corporală, eliminări (diureză, scaun, 

spută,vărsături). 

           3.2. Efectuarea de sondaje, spălături, clisme: sondajul gastric şi duodenal, vezical, spălătura 

oculară, auriculară, gastrică, vezicală şi vaginală. 

           3.3.  Îngrijirea plăgilor: pansamente, bandaje; principii de realizare a pansamentului si 

bandajului; timpii unui pansament; mijloace de fixare a pansamentului.

            3.4. Puncţiile, pregătirea pacientului pentru puncţii, participarea la puncţii  

3.5. Recoltarea sângelui pentru examene de laborator: biochimice, hematologice,

bacteriologice, serologice, parazitologice.

3.6. Recoltarea urinei pentru examene biochimice,bacteriologice;

3.7. Recoltarea materiilor fecale pentru examene biochimice, bacteriologice si

parazitologice.

3.8. Recoltarea sputei pentru examene citologice, bacteriologice

            3.9. Recoltarea vărsăturilor pentru examene toxicologice. 

            3.10. Recoltarea secreţiilor purulente din leziuni deschise si din colecţii inchise (abcese, 

vezicule, pustule).

3.11. Recoltarea exudatului faringian.

            3.12. Recoltarea secreţiilor oculare, otice, vaginale. 

4. Administrarea medicamentelor.

5. Îngijirea pacienţilor cu bronsite, pneumonii, BPOC, astm bronsic, TBC, pneumotorax, cancer

pulmonar şi intervenţii specifice.  
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6. Îngijirea pacienţilor cu principalele afecţiuni cardiovasculare 

6.1. Endocarditile: bacteriene si nebacteriene.

             6.2. Bolile pericardului: pericardita acută, pericardita cronică constrictivă, 

mediastinopericardita, revarsatele pericardice neinflamatorii.

             6.3. Bolile arterelor coronare: cardiopatiile ischemice, angina pectorală, infarctul miocardic, 

sindromul intermediar.

            6.4. Insuficienţa cardiacă: stânga acută şi cronică, insuficienţa cardiacă dreaptă acută şi 

cronică, cordul pulmonar cronic, insuficienţa cardiacă globală. 

            6.5. Hipertensiunea arterială. 

            6.6. Boli ale venelor tromboflebite şi varice. 

7. Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni gastroenterologice: boala ulceroasă, rectocolita 

ulcerohemoragică, parazitozele intestinale hepatita cronica, sindromul dispeptic biliar, colecistita 

acuta, pancreatita  ciroza hepatică, colica biliară.  

8. Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni renale: glomerulonefrita acută şi cronică, sindromul nefrotic, 

insuficienţa renală acută şi cronică,  infecţia urinară, pielonefrita acută şi cronică, litiaza renală, – 

adenomul de prostată, cancerul de prostată, colica renală.

9. Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni chirurgicale: 

           9.1. Infecţii chirurgicale acute şi cronice: furunculul,  hidrosadenita, abcesul cald. 

          9.2. Colecistita acută, apendicita, ocluziile intestinale, pancreatita, cancerul rectal, peritonita, 

herniile.

10. Îngrijirea pacienţilor cu traumatisme ale membrelor: entorse, luxaţii şi fracturi 

11. Îngrijirea pacienţilor cu boli de nutriţie şi metabolism: obezitatea, diabetul zaharat, denutriţia, 

guta.

12. Îngrijiri in obstetrică: Sarcina normală – semne şi simptome. Investigaţii paraclinice în sarcină. 

Supravegherea prenatală, pregătirea gravidei pentru naştere. Examenul gravidei la termen, 

pregătirea propriu - zisă pentru naştere, semnele declanşării; primele îngrijiri acordate nou-

născutului şi lăuzei. 

13. Îngrijiri specifice în pediatrie:

     13.1. Afecţiuni respiratorii: bronhopneumonia, astm bronsic, amigdalite 

     13.2. Afecţiuni cardiovasculare: cardiopatii congenitale, pericardita, insuficienţa cardiacă, colaps 

vascular

      13.3. Afecţiuni digestive şi glandele anexe: B.D.A.,gastroenterita acută, sindromul dureros 

abdominal, parazitoze intestinale, hepatite

     13.4.  Afecţiuni urinare: infecţii ale tractului urinar, I.R.A.,glomerulonefrita 

      13.5. Afecţiuni ale SNC: convulsii, epilepsie 
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      13.6. Afecţiuni ale sângelui: anemii, leucemii, sindroame hemoragice, anemii 

     13.7.  Boli de nutriţie: diabet zaharat 

14. Conduita în urgenţe medico-chirurgicale (stop cardiorespirator, insuficienţa respiratorie, şocul, 

come, AVC, intoxicaţii): suport vital de bază (degajarea victimei, eliberarea căilor respiratorii 

superioare, ventilaţie, ventilaţie pe mască, intubaţi masaj cardiac extern), poziţia de 

siguranţă,manevra Heimlich, abord venos periferic, central, administrare medicaţie, oxigen, îngrijire 

plăgi, recoltări produse biologice, oprirea unei hemoragii, hemostază chirurgicală provizorie, drenaj 

pleural, sondă gastrică,măsuri de prim ajutor în caz de politraumatisme, arsuri grave, degerături, 

submersie, spânzurare, electrocutare.

15. Îngrijirea la domiciliu a bolnavilor cronici şi în stadiu terminal. 

16. Deontologie şi etică profesională: : principii etice, drepturi şi libertăţi. 

17. Protecţie şi securitate în muncă. 

Bibliografie
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5. Baltă G.,  
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8 Chiru F.,
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2002

17 Marcean C., E. Ciofu Nursing – vol. II
Editura Protip, Bucureşti, 

2002

18 Marcean C., E. Iancu Nursing – vol. IV
Editura Protip, Bucureşti, 

2003
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Manual de medicină internă pentru 

cadre medii

Editura Carol Davila,

2003

20 Miron A. Etica aplicata Editura Alternative,1995

21 Mozeş C. Tehnica îngrijirii bolnavului 
Editura Medicală, 

Bucureşti, 2000 

22 Nicolau S.

Bioetica Manual pentru
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specialitate

Editura Universul

Bucuresti,1998

23. Niţescu V., Obstetrică şi ginecologie 

Ed. Didactică şi 

Pedagogica, Bucureşti, 

2002

24. Niţescu V., Obstetrică şi ginecologie – manual 

Ed. Didactică şi 

Pedagogica, Bucureşti, 
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25 Scripcaru Gh, CiorneaT. Deontologie medicala Editura medicala, 1979
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27 Titircă L. Îngrijiri speciale acordate Editura Viaţa Medicală 
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2003

28 Titircă L. Breviar de explorări funcţionale Ed. Viaţa Medicală 2005 

29. ***

Planuri-cadru, Planuri de

învăţământ, Programe şcolare, 

Standarde de Pregătire 

Profesională în vigoare 

Autori:
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2. LILIANA RENATE BRAN - prof. dr., Şcoala Postliceală Sanitară Arad 
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A. NOTĂ DE PREZENTARE 

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de 

profil şi maiştrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ 

catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate 

în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea 

procesului educaţional.  

Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăţământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele şcolare în vigoare din 

învăţămantul preuniversitar pentru respectiva disciplină şi cu programele pentru evaluările şi 

examenele naţionale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează 

profilul maistrului instructor, urmărind: 

- cunoaşterea de către profesor a conţinuturilor ştiintifice şi a principalelor tendinţe în evoluţia 

disciplinelor de pregătire profesională şi a metodicii predării acestora;  

- utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, şi multidisciplinar, 

în concordanţă cu standardele de pregatire profesională ;  

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului 

educaţional 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu 

aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în 

specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi 

competenţele metodice. 

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în 

domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare  solicită din partea  cadrelor 

didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.  
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B. COMPETENŢE SPECIFICE 

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. 

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar 

şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică; 

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă, 

de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea situaţiilor de urgenţă şi protecţia mediului 

înconjurător; 

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea 

serviciilor;

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta 

trebuie să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare 

sintetică, aceste competenţe sunt: 

- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica 

disciplinelor;

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: strandarde de 

pregatire profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene 

naţionale; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor

didactice la conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 
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- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale 

colectivului de elevi;

- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 

C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ 

m. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice 

1. Componentele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri cadru, arii curriculare, 

trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, manuale 

şcolare, auxiliare curriculare; 

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/extindere; 

2.1. Repere/condiţionări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, 

interesele elevilor);

2.2. Modalităţi de adecvare a unui CDL la grupuri ţintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învăţării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul stiinţei 

informării. Obiective cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice, 

unităţi de competenţă si competenţe. Elaborarea obiectivelor operaţionale; 

3. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare, 

proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de învăţare intra-, inter-, 

pluri şi transdisciplinare. 

n. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii şi modalităţi de integrare 

în lecţie a activităţilor cu caracter practic – aplicativ 

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învăţare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare ; 

4.1. Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, 

formarii gândirii tehnice şi a dezvoltării simţului artistic/estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relaţional şi mediul comunicaţional. Utilizarea Tehnologiei 

informaţiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului şi a rezultatelor scolare. Valorizarea 

muncii elevului;
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9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a 

auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.

o. Managementul clasei

1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experienţelor care conduc la formarea autonomiei 

elevilor în învăţare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităţilor: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; 

folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi, cunostinţe, experienţe 

individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu 

individual, frontal etc.) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice; antrenarea 

persoanelor resursă din interiorul şi din afara unităţii de invăţământ în activităţile clasei; gestionarea 

situaţiilor conflictuale. 

p. Evaluarea rezultatelor școlare 

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri de 

evaluări, caracterizare; 

2. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare); 

3. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de 

proiectare, modalităţi de corectare şi notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare şi modalităţi de minimizare a lor. 

Bibliografie: DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ 

1 Cristea Sorin Studii de pedagogie generală.  Editura Didactică şi 

pedagogică, Bucuresti,  2004 

2 Cristea Sorin Fundamentele pedagogiei Editura Polirom, Iaşi, 2010 

3 Cucoș Constantin Pedagogie generală Editura Polirom, Iaşi 2006 

4 Cucoș Constantin Psihopedagogie pentru examenele de

definitivare şi grade didactice 

Editura Polirom Iaşi, 2009 

5 Dragomir

Mariana

Managementul activităţii didactice. Eurodidact, Cluj-Napoca, 

2003.

6 Ionescu M  Didactica modernă Editura Dacia, Cluj, 1995. 
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7 Iucu Romiţă Managementul şi gestiunea clasei de 

elevi.

Editura Polirom, Iaşi, 2000 

8 Iucu Romiţă Instruirea şcolară Editura Polirom, Iaşi, 2001 

9 Neacşu Ion Introducere în psihologia educaţiei şi a 

dezvoltării 

Editura Polirom, Iaşi, 2010 

10 Neacşu Ion Instruire şi învăţare Editura Stiinţifică, Bucuresti, 

1990.

11 Nicola I Tratat de pedagogie şcolară Editura Aramis, Bucureşti, 

2000

12 Pânişoară Ovidiu Comunicarea eficientă. Metode de 

interacţiune eficientă 

Editura Polirom Iaşi, 2003 

13 Păun Emil Şcoala: abordare sociopedagogică Editura Polirom, Iaşi,  1999. 

14 Stan Emil Managementul clasei Editura Aramis, colecţia 

Educaţia XXI, 2005 

15  Evaluarea curentă şi examenele: Ghid 

pentru profesori.

Bucuresti: ProGnosis, 2001

16  Pedagogie. Fundamentări teoretice şi 

demersuri aplicative

Editura Polirom, Iaşi, 2002 

17  Curiculum naţional. Programe şcolare 

pentru disciplinele tehnologice

18 Planurile-cadru, standarde de pregatire

profesională  

Competenţe specifice 

13. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

14. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru 

proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi 

specificului clasei;

15. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 

16. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu 

cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

5.   Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 
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20. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul 

tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor 

specifice;

21. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire 

practică; 

22. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

23. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor  

      de protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

24. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi 

oferirea serviciilor;

25. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel 

încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

26. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 

D. CONŢINUTURILE PROGRAMEI 

1.Procese tehnologice.

1.1. Procese tehnologice şi operaţii unitare: definire şi clasificare.  

1.2. Simbolizarea utilajelor din industria chimică.  

1.3. Schema bloc şi schema flux a unui proces tehnologic. 

1.4.Elemente de calcul tehnic: bilanţ de materiale. 

2. Operaţii mecanice şi utilaje (principiul constructiv şi funcţional, exploatare şi întreţinere). 

2.1. Mărunţirea materialelor solide: grad de mărunţire, clasificarea operaţiilor după gradul de 

mărunţire ( concasare , măcinare). Utilaje pentru mărunţirea materialelor solide : concasorul cu fălci 

şi moara cu bile. 

2.2 Clasarea materialelor solide: analiza granulometrică; utilaje pentru clasare – ciururi şi site 

oscilante şi vibratoare. 

2.3. Transportul şi dozarea materialelor solide: transportorul cu bandă, transportul pneumatic prin 

refulare  şi dozatorul celular rotativ. 

3. Utilaje pentru efectuarea operaţiilor hidrodinamice (principiul constructiv şi funcţional, 

exploatare şi întreţinere)

3.1 Transportul fluidelor (conducte, armături, pompa cu piston, pompa centrifugă, compresorul cu 

piston)

3.2. Separarea sistemelor eterogene (filtrul cu saci, ciclonul).

3.3. Amestecarea materialelor: agitatoare mecanice şi malaxoare. 

4. Utilaje pentru transfer termic (principiul constructiv şi funcţional, exploatare şi întreţinere.  



Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. 11. 2010

37

 4.1. Schimbătoare de căldură tubulare ( cu cap fix, cu cap mobil, cu ţevi în formă de U). 

4.2. Cuptorul pentru obţinerea sticlei. 

5.  Utilaje  pentru efectuarea operaţiilor de difuziune (principiul constructiv şi funcţional, 

exploatare şi întreţinere )  

5.1 Coloane de distilare şi rectificare cu talere. 

5.2. Coloane de absorbţie  cu umplutură. 

5.3. Uscătoare tip tunel şi tip cameră. 

6. Tehnica securităţii şi sănătăţii în muncă. Apărarea împotriva incendiilor.

6.1.Legislaţia de Securitate şi sănătate în muncă şi  Apărarea împotriva incendiilor. 

6.2.Instructaje de Securitate şi sănătate în muncă şi  Apărarea împotriva incendiilor. 

6.3. Accidente de muncă şi boli profesionale 

6.4. Echipamente de lucru şi de protecţie 

6.5. Metode şi mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor 

7. Apa

7.1. Duritatea apei.

7.2. Instalaţii de dedurizare şi  de demineralizare a apei 

Bibliografie

1. Cosma O., Bertalan L., Lixandru R., Neacşu C., Petcu M., Popescu G. Manole L., Pătrulescu 

 C., Rus A., Stănila M., Stănescu D., Spătărelu G., Vintilă M „Manual de pregătire 

 teoretică de bază, domeniul Chimie industrială”, Anul I şcoala profesională,  Ed. Oscar 

 Print, Bucureşti, 2000 

2. Craciun  I., Hasci Z., Stan. C. „Operaţii şi utilaje în industria chimică”, manual cls. IX – X 

 E.D.P. Bucureşti 1981, 1995 

3. Mihăilescu A. F. , Bănăţeanu I., „Exploatarea şi întreţinerea utilajelor şi instalaţiilor  din  

 industria chimică, manual cls. XII” E.D.P. Bucureşti 1985 

4. Mihăilescu A. F. , Lupuţiu I. „Exploatarea şi întreţinerea utilajelor şi instalaţiilor  din industria  

 chimică, manual cls. XI” E.D.P. Bucureşti 1981 

5. Niculescu I., Dulca A., Rodeanu R. Vidraşcu A., „Tehnologia fabricării şi prelucrării  
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 produselor chimice, Manual pentru cls. a IX-a şi a X-a licee cu profil de chimie  industrială, 

petrochimie, chimie- biologie şi fizică-chimie, Ed. Didactică şi Pedagogică  R.A., Bucureşti, 

1992

6. Pece St, Mitrea St., Dăscălescu A. „Protecţia muncii (pentru învăţământ preuniversitar)”, 

 manual cls. X , E.D.P. Bucureşti 1996,  

7. Teodorescu , M., „Tehnologia fabricării şi prelucrării produselor chimice”, manual cls. IX - X 

 E.D.P. Bucureşti 1995 

8. ***Legea  securităţii şi sănătăţii în muncă  Nr.319/2006  şi Legea de Apărare Împotriva  

Incendiilor nr 307/2006 . Normele metodologice de aplicare.

9.  ***Manuale şcolare în vigoare aprobate de M.Ed.C.T.S. 

AUTORI:

MAGDALENA ZAHARESCU,  prof. grad did.I, Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu”, Piteşti 

MICHAELA FIERA, prof. grad did. I, Gr. Sc. „Oltchim”, Râmnicu Vâlcea

MIRCEA VRANĂ,    prof. gradul I, Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan” Constanţa
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A. NOTĂ DE PREZENTARE 

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de 

profil şi maiştrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ 

catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate 

în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea 

procesului educaţional.  

Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăţământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele şcolare în vigoare din 

învăţămantul preuniversitar pentru respectiva disciplină şi cu programele pentru evaluările şi 

examenele naţionale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează 

profilul maistrului intructor, urmărind: 

- cunoaşterea de către profesor a conţinuturilor ştiintifice şi a principalelor tendinţe în evoluţia 

disciplinelor de pregătire profesională şi a metodicii predării acestora;  

- utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, şi multidisciplinar, 

în concordanţă cu standardele de pregatire profesională ;  

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului 

educaţional 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu 

aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în 

specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi 

competenţele metodice. 

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în 

domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare  solicită din partea  cadrelor 

didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.  
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B. COMPETENŢE SPECIFICE 

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. 

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar 

şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică; 

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă, 

de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea situaţiilor de urgenţă şi protecţia mediului 

înconjurător; 

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea 

serviciilor;

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta 

trebuie să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare 

sintetică, aceste competenţe sunt: 

- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica 

disciplinelor;

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: strandarde de 

pregatire profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene 

naţionale; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor

didactice la conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 
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- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale 

colectivului de elevi;

- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 

C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ 

q. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice 

1. Componentele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri cadru, arii curriculare, 

trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, manuale 

şcolare, auxiliare curriculare; 

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/extindere; 

2.1. Repere/condiţionări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, 

interesele elevilor);

2.2. Modalităţi de adecvare a unui CDL la grupuri ţintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învăţării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul stiinţei 

informării. Obiective cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice, 

unităţi de competenţă si competenţe. Elaborarea obiectivelor operaţionale; 

3. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare, 

proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de învăţare intra-, inter-, 

pluri şi transdisciplinare. 

r. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii şi modalităţi de integrare 

în lecţie a activităţilor cu caracter practic – aplicativ 

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învăţare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare ; 

4.1. Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, 

formarii gândirii tehnice şi a dezvoltării simţului artistic/estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relaţional şi mediul comunicaţional. Utilizarea Tehnologiei 

informaţiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;
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8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului şi a rezultatelor scolare. Valorizarea 

muncii elevului;

9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a 

auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.

s. Managementul clasei

1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experienţelor care conduc la formarea autonomiei 

elevilor în învăţare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităţilor: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; 

folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi, cunostinţe, experienţe 

individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu 

individual, frontal etc.) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice; antrenarea 

persoanelor resursă din interiorul şi din afara unităţii de invăţământ în activităţile clasei; gestionarea 

situaţiilor conflictuale. 

t. Evaluarea rezultatelor şcolare 

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri de 

evaluări, caracterizare; 

2. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare); 

3. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definiție, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de 

proiectare, modalităţi de corectare şi notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare şi modalităţi de minimizare a lor. 
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elevi.

Editura Polirom, Iaşi, 2000 

8 Iucu Romiţă Instruirea şcolară Editura Polirom, Iaşi, 2001 
9 Neacşu Ion Introducere în psihologia educaţiei şi a 

dezvoltării 
Editura Polirom, Iaşi, 2010 

10 Neacşu Ion Instruire şi învăţare Editura Stiinţifică, Bucuresti, 
1990.

11 Nicola I Tratat de pedagogie şcolară Editura Aramis, Bucureşti, 
2000

12 Pânişoară Ovidiu Comunicarea eficientă. Metode de 
interacţiune eficientă 

Editura Polirom Iaşi, 2003 

13 Păun Emil Şcoala: abordare sociopedagogică Editura Polirom, Iaşi,  1999. 

14 Stan Emil Managementul clasei Editura Aramis, colecţia 
Educaţia XXI, 2005 

15  Evaluarea curentă şi examenele: Ghid 
pentru profesori.

Bucuresti: ProGnosis, 2001

16  Pedagogie. Fundamentări teoretice şi 
demersuri aplicative

Editura Polirom, Iaşi, 2002 

17  Curiculum naţional. Programe şcolare 
pentru disciplinele tehnologice

18 Planurile-cadru, standarde de pregatire
profesională  

Competenţe specifice 

17. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

18. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru 

proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi 

specificului clasei;

19. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 
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20. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu 

cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

5.   Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 

27. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul 

tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor 

specifice;

28. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire 

practică; 

29. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

30. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor  

      de protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

31. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi 

oferirea serviciilor;

32. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel 

încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

33. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 

D. CONŢINUTURILE PROGRAMEI

1. MERCEOLOGIA ŞI TEHNICA COMERCIALIZĂRII MĂRFURILOR

1.1. Importanţa merceologiei ca ştiinţă tehnico-economică în studiul mărfurilor 

• caracteristicile de calitate ale mărfurilor; 

• indici de calitate: definire şi clasificare. 

1.2. Factorii care determină şi influenţează calitatea mărfurilor alimentare şi nealimentare. 

1.3. Indicii de calitate ai mărfurilor alimentare şi nealimentare 

1.4. Sortimentul mărfurilor din principalele grupe de mărfuri alimentare şi nealimentare 

(clasificarea, marcarea, codificarea - sisteme, tendinţe actuale pe linia diversificării şi 

modernizării produselor): 

• produse de morărit şi panificaţie; 

• legume, fructe şi produse obţinute din acestea; 

• produse zaharoase;

• produse gustative (condimente, stimulente, băuturi); 

• carnea, peştele şi produsele obţinute prin prelucrarea acestora; 

• laptele şi produsele lactate; 

• mărfuri textile-încălţăminte; 
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• mărfuri chimice (de uz casnic); 

• mărfuri cosmetice;  

• mărfuri din sticlă, ceramică; 

• mărfuri metalice de uz casnic; 

• articole pentru sport, voiaj, turism;

• mărfuri electrice (electrotehnice, electrocasnice şi electronice). 

1.5. Particularităţi privind tehnica comercializării mărfurilor alimentare şi nealimentare: 

• recepţia cantitativă şi calitativă a mărfurilor alimentare şi nealimentare, întocmirea documentelor 

specifice, analiza documentelor însoţitoare; 

•   aprecierea corectă a caracteristicelor de calitate, tehnico-funcţionale prin metodele organoleptice 

şi folosirea aparaturii şi instrumentelor specifice; 

• organizarea locului de muncă; tehnici de vânzare; 

• etalarea mărfurilor, informarea cumpărătorilor şi asigurarea ambientului corespunzător unui 

magazin (principii, reguli, tehnici);

• tehnici de negociere în activitatea de vânzare-cumpărare şi realizarea altor operaţii tehnice 

specifice sau servicii pentru cumpărător; 

• întocmirea documentelor specifice evidenţei gestionare şi vânzării-cumpărării mărfurilor; 

• realizarea tehnicilor de lucru la casele de marcat şi calculator pentru ţinerea evidenţei operative a 

mărfurilor. 

1.6. Etică profesională 

• trăsături pozitive de caracter; 

• conduită; 

• comunicare interpersonală. 

1.7. Normele de protecţie a consumatorilor şi legislaţia în vigoare specific 

1.8. Norme şi reguli de igienă, sănătate şi securitate în muncă şi prevenirea situaţiilor de 

urgenţă .
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A. NOTĂ DE PREZENTARE 

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de 

profil şi maiştrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ 

catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate 

în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea 

procesului educaţional.  

Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăţământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele şcolare în vigoare din 

învăţământul preuniversitar pentru respectiva disciplină şi cu programele pentru evaluările şi 

examenele naţionale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează 

profilul maistrului instructor, urmărind: 

- cunoaşterea de către profesor a conţinuturilor ştiintifice şi a principalelor tendinţe în evoluţia 

disciplinelor de pregătire profesională şi a metodicii predării acestora;  

- utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, şi multidisciplinar, 

în concordanţă cu standardele de pregatire profesională ;  

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului 

educaţional 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu 

aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în 

specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi 

competenţele metodice. 

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în 

domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare  solicită din partea  cadrelor 

didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.  
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B. COMPETENŢE SPECIFICE 

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. 

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar 

şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică; 

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă, 

de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea situaţiilor de urgenţă şi protecţia mediului 

înconjurător; 

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea 

serviciilor;

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta 

trebuie să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare 

sintetică, aceste competenţe sunt: 

- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica 

disciplinelor;

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: strandarde de 

pregatire profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene 

naţionale; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor

didactice la conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 
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- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale 

colectivului de elevi;

- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 

C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ 

u. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice 

1. Componentele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri cadru, arii curriculare, 

trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, manuale 

şcolare, auxiliare curriculare; 

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/extindere; 

2.1. Repere/condiţionări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, 

interesele elevilor);

2.2. Modalităţi de adecvare a unui CDL la grupuri ţintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învăţării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul stiinţei 

informării. Obiective cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice, 

unităţi de competenţă si competenţe. Elaborarea obiectivelor operaţionale; 

3. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare, 

proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de învăţare intra-, inter-, 

pluri şi transdisciplinare. 

v. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii şi modalităţi de integrare 

în lecţie a activităţilor cu caracter practic – aplicativ 

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învăţare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare ; 

4.1. Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, 
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formarii gândirii tehnice şi a dezvoltării simţului artistic/estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relaţional şi mediul comunicaţional. Utilizarea Tehnologiei 

informaţiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului şi a rezultatelor scolare. Valorizarea 

muncii elevului;

9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a 

auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.

w. Managementul clasei

1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experienţelor care conduc la formarea autonomiei 

elevilor în învăţare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităţilor: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; 

folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi, cunostinţe, experienţe 

individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu 

individual, frontal etc.) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice; antrenarea 

persoanelor resursă din interiorul şi din afara unităţii de invăţământ în activităţile clasei; gestionarea 

situaţiilor conflictuale. 

x. Evaluarea rezultatelor scolare

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri de 

evaluări, caracterizare; 

2. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare); 

3. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definişie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de 

proiectare, modalităţi de corectare şi notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare şi modalităţi de minimizare a lor. 
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17  Curiculum naţional. Programe şcolare 

pentru disciplinele tehnologice

18 Planurile-cadru, standarde de pregatire

profesională  

Competenţe specifice 

21. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

22. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru 

proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi 

specificului clasei;

23. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 

24. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu 

cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

5.   Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 

34. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul 

tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor 

specifice;

35. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire 

practică; 

36. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

37. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor  

      de protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

38. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi 

oferirea serviciilor;

39. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel 

încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

40. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 
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D. CONŢINUTURILE PROGRAMEI

1. Materii prime şi materiale auxiliare utilizate la confecţionarea articolelor din piele şi 

înlocuitori

1.1. Materii prime: clasificare, caracteristici (fizice şi mecanice), utilizări; 

1.2. Materiale auxiliare: clasificare, caracteristici, utilizări; 

1.3. Structura pielii; zonele topografice ale pielii;

1.4. Sortimente de piei finite: flexibile şi rigide; 

1.5. Înlocuitori de piele flexibili şi rigizi. 

2. Tehnologia confecţiilor din piele si înlocuitori 

2.1. Tehnologii de croire în industria confecţiilor din piele şi înlocuitori: metode de croire, 

utilaje (ştanţe şi ghilotine), reglarea  şi întreţinerea utilajelor; 

2.2. Tehnologii de prelucrare a pieselor flexibile şi rigide: operaţii, reglarea şi întreţinerea 

maşinilor de subţiat, îndoit şi egalizat; 

2.3. Asamblarea prin coasere a detaliilor flexibile: tipuri de cusături, tipuri de maşini de 

cusut, reglarea şi întreţinerea maşinilor simple, zig-zag şi cu coloană; 

2.4. Tehnologii de finisare a produselor din piele şi înlocuitori; 

2.5. Controlul calităţii produselor finite. 

3. Proiectarea pieselor flexibile

3.1. Anatomia şi antropometria membrului inferior; 

3.2. Sisteme şi unităţi de măsură folosite în industria încălţămintei; 

3.4. Proiectarea copiativă pe bază de calapod, obţinere de tipare, multiplicarea tiparelor. 

4. Întreţinerea utilajelor din textile-pielărie 

4.1. Curăţirea şi ungerea utilajelor: 

4.1.1 Curăţirea utilajelor: locuri de curăţire, ustensile necesare, grafic de curăţire 

4.1.2. Ungerea utilajelor: definiţie, tipuri de lubrifianţi şi sisteme de ungere 
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4.1.3. Identificarea locurilor de curăţire şi ungere la utilajele deservite; 

4.2. Norme tehnice de întreţinere şi reparare a  utilajelor: 

4.2.1. Metode de întreţinere: definiţie, clasificare, caracterizare  

4.2.2. Tipuri de intervenţii tehnice: definiţie, clasificare, caracterizare; 

4.3. Respectarea normelor de protecţie a mediului privind depozitarea deşeurilor rezultate 

din curăţirea utilajelor. 

5. Conceptele de asigurare a calităţii, controlul calităţii şi sisteme de calitate 

5.1. Asigurarea calităţii: calitate internă, calitate externă, calitate totală; 

5.2. Controlul calităţii: evaluarea calităţii, supravegherea calităţii, inspecţia calităţii, 

verificarea calităţii; 

6. Sănătatea şi securitatea muncii 

6.1. Măsuri de igienă şi protecţia muncii: fişa individuală de instructaj; echipamente de 

lucru, echipamente individuale şi colective de protecţie; trusă de prim ajutor; materiale igienico-

sanitare; materiale  şi mijloace de stingere a incendiilor; 

6.2. Sisteme şi dispozitive de protecţie: individuale şi colective specifice locului de muncă; 

6.3. Materiale şi mijloace de prevenirea şi stingerea incendiilor: apă, nisip, pături, hidranţi, 

stingătoare cu spumă, cu praf, cu  CO2;

6.4. Locuri de muncă periculoase specifice domeniului. 

6.5. Factorii de risc de la locul de muncă: accidente de muncă; boli profesionale. 
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Bibliografie pentru specialitate

1 Lupaşcu-Ţiglea, 

R., ş.a.  

Pregătire de bază în industria uşoară 
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Profesională

Editura Oscar Print,

Bucureşti, 2003

2 Lupaşcu-Ţiglea, 

R., ş.a.  
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R., ş.a.  

Manual pentru Şcoala de Arte şi 

Meserii – modulul „Produse textile,
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R., ş.a.  

Manual pentru Şcoala de Arte şi 

Meserii – modulul „Procese de

obţinere a tricoturilor”, clasa a X-a 

Editura Oscar Print,

Bucureşti, 2006
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Manual pentru Şcoala de Arte şi 
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ţesături şi tricoturi”, clasa a X-a 

Editura Oscar Print,

Bucureşti, 2006

8 Lupaşcu-Ţiglea, 

R., ş.a.  

Suport de curs pentru modulul

„Sănătatea şi securitatea muncii”, 

industrie textilă şi pielărie 

Editura Mistral, Bucureşti, 

2008

9 Marinescu, I., ş.a. Manual pentru Şcoala de Arte şi 

Meserii – calificarea profesională: 

Lucrător în filatură – ţesătorie 

Editura Oscar Print,

Bucureşti, 2006

10 Merticaru, V., ş.a. Materii prime textile Editura Ecomonică 

Preuniversitaria, Bucureşti, 
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2001

11 *** Manualul Inginerului Textilist – vol.

1, 2, 3

Editura Agir, Bucureşti, 2002 

12 *** Planuri-cadru, Planuri de învăţământ, 

Programe Şcolare, Standarde de 

Pregătire Profesională în vigoare 

13 *** manualele şcolare pentru modulele de pregătire profesională la care 

se susţine concursul, cuprinse în Catalogul manualelor şcolare 

valabile în învăţământul preuniversitar 

14 *** www.edu.ro

AUTORI:

ROMIŢA ŢIGLEA LUPAŞCU - prof. gr. did. I, Şcoala cu clasele I – VIII “Nicu Albu” Piatra Neamţ 

COSTACHE FLORENTINA FLORI- prof. gr. did. I,Colegiul “Anghel Saligny” Roşiorii de Vede 

CAPMARE LAVINIA - prof. gr. did. I,Grupul Scolar Industrial Tecuci

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE

VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR
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MAIŞTRI INSTRUCTORI 

- Bucureşti - 
2010
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A. NOTĂ DE PREZENTARE 

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de 

profil şi maiştrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ 

catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate 

în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea 

procesului educaţional.  

Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăţământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele şcolare în vigoare din 

învăţământul preuniversitar pentru respectiva disciplină şi cu programele pentru evaluările şi 

examenele naţionale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează 

profilul maistrului intructor, urmărind: 

- cunoaşterea de către profesor a conţinuturilor ştiintifice şi a principalelor tendinţe în evoluţia 

disciplinelor de pregătire profesională şi a metodicii predării acestora;  

- utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, şi multidisciplinar, 

în concordanţă cu standardele de pregătire profesională ;  

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului 

educaţional 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu 

aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în 

specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi 

competenţele metodice. 

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în 

domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare  solicită din partea  cadrelor 

didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.  
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B. COMPETENŢE SPECIFICE 

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. 

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar 

şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică; 

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă, 

de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea situaţiilor de urgenţă şi protecţia mediului 

înconjurător; 

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea 

serviciilor;

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta 

trebuie să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare 

sintetică, aceste competenţe sunt: 

- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica 

disciplinelor;

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: strandarde de 

pregatire profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene 

naţionale; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor

didactice la conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 
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- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale 

colectivului de elevi;

- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 

C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ 

y. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice 

1. Componentele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri cadru, arii curriculare, 

trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, manuale 

şcolare, auxiliare curriculare; 

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/extindere; 

2.1. Repere/condiţionări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, 

interesele elevilor);

2.2. Modalităţi de adecvare a unui CDL la grupuri ţintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învăţării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul stiinţei 

informării. Obiective cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice, 

unităţi de competenţă si competenţe. Elaborarea obiectivelor operaţionale; 

3. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare, 

proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de învăţare intra-, inter-, 

pluri şi transdisciplinare. 

z. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii şi modalităţi de integrare 

în lecţie a activităţilor cu caracter practic – aplicativ 

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învăţare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare ; 

4.1. Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, 



Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. 11. 2010

64

formarii gândirii tehnice şi a dezvoltării simţului artistic/estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relaţional şi mediul comunicaţional. Utilizarea Tehnologiei 

informaţiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului şi a rezultatelor scolare. Valorizarea 

muncii elevului;

9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a 

auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.

aa. Managementul clasei

1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experienţelor care conduc la formarea autonomiei 

elevilor în învăţare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităţilor: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; 

folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi, cunostinţe, experienţe 

individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu 

individual, frontal etc.) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice; antrenarea 

persoanelor resursă din interiorul şi din afara unităţii de invăţământ în activităţile clasei; gestionarea 

situaţiilor conflictuale. 

bb.Evaluarea rezultatelor şcolare 

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri de 

evaluări, caracterizare; 

2. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare); 

3. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definişie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de 

proiectare, modalităţi de corectare şi notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare şi modalităţi de minimizare a lor. 
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17  Curiculum naţional. Programe şcolare 

pentru disciplinele tehnologice

18 Planurile-cadru, standarde de pregatire

profesională  

Competenţe specifice 

25. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

26. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru 

proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi 

specificului clasei;

27. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 

28. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu 

cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

5.   Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 

41. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul 

tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor 

specifice;

42. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire 

practică; 

43. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

44. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor  

      de protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

45. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi 

oferirea serviciilor;

46. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel 

încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

47. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 
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D. CONŢINUTURILE PROGRAMEI

1. Materii prime şi materiale textile 

1.1. Fibre textile: clasificare, proprietăţi fizice, mecanice şi chimice; 

1.2. Fire  textile: clasificare, proprietăţi fizice şi mecanice; 

1.3. Ţesături şi tricoturi: clasificare, proprietăţi fizice şi mecanice; 

1.4. Materiale auxiliare folosite în industria textilă 

 2.Tehnologii  de obţinere a tricoturilor 

2.1. Bazele tricotării: organe producătoare de ochiuri; procedee de tricotare; mecanisme 

comune maşinilor de tricotat (rol, schemă de principiu); caracteristici tehnice ale maşinilor de 

tricotat.

2.2. Pregătirea firelor pentru tricotare; bobinarea firelor (scopuri şi principiul bobinării); 

urzirea firelor (scopuri şi principiul urzirii); 

2.3. Tricotarea pe maşini rectilinii: caracteristici tehnice, organe producătoare de ochiuri, 

procedeul de formare a ochiurilor, mecanisme componente (rol, alcătuire, funcţionare), deservire, 

reglare, defecte şi remedierea lor; 

2.4. Tricotarea pe maşini circulare: caracteristici tehnice, organe producătoare de ochiuri, 

procedeul de formare a ochiurilor, mecanisme componente (rol, alcătuire, funcţionare), deservire, 

reglare, defecte şi remedierea lor; 

2.5. Elemente de structura şi proiectarea tricoturilor simple: clasificare, metode de 

reprezentare, parametrii de structură. 

 3. Tehnologii de obţinere a confecţiilor textile 

3.1. Pregătirea materialelor pentru croit 

3.1.1. Şablonarea materialelor: condiţii tehnice, metode de şablonare; 

3.1.2. Şpănuirea materialelor: condiţii tehnice şi procedee; 

3.2. Croirea materialelor textile

3.2.1. Secţionarea şpanului: condiţii tehnice, maşini de secţionat (descriere, funcţionare), 

deservirea şi reglarea maşinilor; 

3.2.2. Decuparea detaliilor: condiţii tehnice, maşini şi utilaje specifice (deservire, 

funcţionare); 

3.3. Cusături şi tehnologii de asamblare (cusături mecanice şi asamblări prin termolipire); 
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3.4. Utilaje pentru confecţionarea îmbrăcămintei: maşina simplă, maşina triploc, maşina 

Uberdec (caracteristici tehnice, organe de formare a cusăturii, deservire şi reglare); 

3.5. Elemente de proiectarea produselor de îmbrăcăminte: dimensiuni principale, de bază şi 

linii de construcţia tiparelor. 

 4.Tehnologia finisării materialelor textile 

4.1.Tehnologii pentru  pregătirea şi albirea materialelor din fibre celulozice:  descleiere, 

curăţire alcalină şi albire (definiţie şi parametrii de lucru); 

4.2. Utilaje pentru pregătirea şi albirea materialelor din fibre celulozice: autoclava, cada cu 

vârtelniţă, jigher, pad-roll: schemă tehnologică; 

4.3. Tehnologii pentru  pregătirea materialelor din fibre de lână: spălare, carbonizare, piuare 

(definiţie şi parametrii de lucru); 

4.4. Tehnologii  pregătirea materialelor din  fibre sintetice: spălarea, fixarea şi  albirea 

(definiţie şi parametrii de lucru); 

4.5. Tehnologia vopsirii materialelor textile: clasificarea tehnologică a coloranţilor, noţiuni 

generale de vopsire, noţiuni de cinetica vopsirii, procedee de vopsire, rezistenţa vopsirii; 

4.6. Tehnologii pentru  imprimarea materialelor textile: procedee de imprimare, proprietăţile 

aglutinanţilor; 

4.7. Apretarea chimică a materialelor textile (neşifonabilizarea, hidrofugarea, 

impermeabilizarea, ignifugarea): definiţie şi substanţe folosite. 

5. Întreţinerea utilajelor din textile-pielărie 

5.1. Curăţirea şi ungerea utilajelor: 

5.1.1 Curăţirea utilajelor: locuri de curăţire, ustensile necesare, grafic de curăţire 

5.1.2. Ungerea utilajelor: definiţie, tipuri de lubrifianţi şi sisteme de ungere 

5.1.3. Identificarea locurilor de curăţire şi ungere la utilajele deservite; 

5.2. Norme tehnice de întreţinere şi reparare a  utilajelor: 

5.2.1. Metode de întreţinere: definiţie, clasificare, caracterizare  

5.2.2. Tipuri de intervenţii tehnice: definiţie, clasificare, caracterizare; 
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5.3. Respectarea normelor de protecţie a mediului privind depozitarea deşeurilor rezultate 

din curăţirea utilajelor. 

6. Conceptele de asigurare a calităţii, controlul calităţii şi sisteme de calitate 

6.1. Asigurarea calităţii: calitate internă, calitate externă, calitate totală; 

6.2. Controlul calităţii: evaluarea calităţii, supravegherea calităţii, inspecţia calităţii, 

verificarea calităţii; 

7. Sănătatea şi securitatea muncii 

7.1. Măsuri de igienă şi protecţia muncii: fişa individuală de instructaj; echipamente de 

lucru, echipamente individuale şi colective de protecţie; trusă de prim ajutor; materiale igienico-

sanitare; materiale  şi mijloace de stingere a incendiilor; 

7.2. Sisteme şi dispozitive de protecţie: individuale şi colective specifice locului de muncă; 

7.3. Materiale şi mijloace de prevenirea şi stingerea incendiilor: apă, nisip, pături, hidranţi, 

stingătoare cu spumă, cu praf, cu  CO2;

7.4. Locuri de muncă periculoase specifice domeniului; 

7.5. Factorii de risc de la locul de muncă: accidente de muncă; boli profesionale. 

Bibliografie pentru specialitate

1 Lupaşcu-Ţiglea, 

R., ş.a.  

Pregătire de bază în industria uşoară – 

instruire teoretică, anul I Şcoala 

Profesională

Editura Oscar Print,

Bucureşti, 2003

2 Lupaşcu-Ţiglea, 

R., ş.a.  

Pregătire de bază în industria uşoară – 

instruire practică, anul I Şcoala 

Profesională 

Editura Oscar Print,

Bucureşti, 2003

3 Lupaşcu-Ţiglea, 

R., ş.a.  

Manual pentru cultura de specialitate –

instruire teoretică, clasa a IX-a 

Editura Oscar Print,

Bucureşti, 2006

4 Lupaşcu-Ţiglea, 

R., ş.a.  

Manual pentru cultura de specialitate –

instruire practică, clasa a IX-a 

Editura Oscar Print,

Bucureşti, 2006
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5 Lupaşcu-Ţiglea, 

R., ş.a.  

Manual pentru Şcoala de Arte şi Meserii 

– modulul „Produse textile, piele şi 

înlocuitori de piele”, clasa a X-a

Editura Oscar Print,

Bucureşti, 2006

6 Lupaşcu-Ţiglea, 

R., ş.a.  

Manual pentru Şcoala de Arte şi Meserii 

– modulul „Procese de obţinere a 

tricoturilor”, clasa a X-a

Editura Oscar Print,

Bucureşti, 2006

7 Lupaşcu-Ţiglea, 

R., ş.a.  

Manual pentru Şcoala de Arte şi Meserii 

– modulul „Tehnologii de confecţionare a 

produselor din ţesături şi tricoturi”, clasa 

a X-a

Editura Oscar Print,

Bucureşti, 2006

8 Lupaşcu-Ţiglea, 

R., ş.a.  

Suport de curs pentru modulul „Sănătatea 

şi securitatea muncii”, industrie textilă şi 

pielărie 

Editura Mistral,

Bucureşti, 2008 

9 Marinescu, I., ş.a. Manual pentru Şcoala de Arte şi Meserii 

– calificarea profesională: Lucrător în 

filatură – ţesătorie 

Editura Oscar Print,

Bucureşti, 2006

10 Merticaru, V., ş.a. Materii prime textile Editura Ecomonică 

Preuniversitaria,

Bucureşti, 2001

11 *** Manualul Inginerului Textilist – vol. 1, 2,

3

Editura Agir, Bucureşti, 

2002

12 *** Planuri-cadru, Planuri de învăţământ, 

Programe Şcolare, Standarde de Pregătire 

Profesională în vigoare 

13 *** manualele şcolare pentru modulele de pregătire profesională la care 

se susţine concursul, cuprinse în Catalogul manualelor şcolare 

valabile în învăţământul preuniversitar 

14 *** www.edu.ro
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- Bucureşti - 
2010

A. NOTĂ DE PREZENTARE 

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de 

profil şi maiştrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ 

catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate 

în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea 

procesului educaţional.  

Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăţământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele şcolare în vigoare din 

învăţământul preuniversitar pentru respectiva disciplină şi cu programele pentru evaluările şi 

examenele naţionale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează 

profilul maistrului intructor, urmărind: 

- cunoaşterea de către profesor a conţinuturilor ştiintifice şi a principalelor tendinţe în evoluţia 

disciplinelor de pregătire profesională şi a metodicii predării acestora;  

- utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, şi multidisciplinar, 

în concordanţă cu standardele de pregatire profesională ;  

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului 

educaţional 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu 

aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în 

specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi 

competenţele metodice. 
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Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în 

domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare  solicită din partea  cadrelor 

didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.   

B. COMPETENŢE SPECIFICE 

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. 

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar 

şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică; 

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă, 

de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea situaţiilor de urgenţă şi protecţia mediului 

înconjurător; 

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea 

serviciilor;

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta 

trebuie să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare 

sintetică, aceste competenţe sunt: 
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- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica 

disciplinelor;

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: strandarde de 

pregătire profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene 

naţionale; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor

didactice la conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale 

colectivului de elevi;

- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 

C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ 

cc. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice 

1. Componentele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri cadru, arii curriculare, 

trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, manuale 

şcolare, auxiliare curriculare; 

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/extindere; 

2.1. Repere/condiţionări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, 

interesele elevilor);

2.2. Modalităţi de adecvare a unui CDL la grupuri ţintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învăţării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul stiinţei 

informării. Obiective cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice, 

unităţi de competenţă si competenţe. Elaborarea obiectivelor operaţionale; 

3. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare, 

proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de învăţare intra-, inter-, 

pluri şi transdisciplinare. 
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dd.Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii şi modalităţi de integrare 

în lecţie a activităţilor cu caracter practic – aplicativ 

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învăţare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare ; 

4.1. Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, 

formarii gândirii tehnice şi a dezvoltării simţului artistic/estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relaţional şi mediul comunicaţional. Utilizarea Tehnologiei 

informaţiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului şi a rezultatelor scolare. Valorizarea 

muncii elevului;

9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a 

auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.

ee. Managementul clasei

1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experienţelor care conduc la formarea autonomiei 

elevilor în învăţare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităţilor: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; 

folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi, cunostinţe, experienţe 

individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu 

individual, frontal etc.) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice; antrenarea 

persoanelor resursă din interiorul şi din afara unităţii de invăţământ în activităţile clasei; gestionarea 

situaţiilor conflictuale. 

ff. Evaluarea rezultatelor şcolare 
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1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri de 

evaluări, caracterizare; 

2. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare); 

3. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de 

proiectare, modalităţi de corectare şi notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare şi modalităţi de minimizare a lor. 

Bibliografie : DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ 

1 Cristea Sorin Studii de pedagogie generală.  Editura Didactică şi 

pedagogică, Bucuresti,  2004 

2 Cristea Sorin Fundamentele pedagogiei Editura Polirom, Iaşi, 2010 

3 Cucos Constantin Pedagogie generală Editura Polirom, Iaşi 2006 

4 Cucos Constantin Psihopedagogie pentru examenele de

definitivare şi grade didactice 

Editura Polirom Iaşi, 2009 

5 Dragomir

Mariana

Managementul activităţii didactice. Eurodidact, Cluj-Napoca, 

2003.

6 Ionescu M Didactica modernă Editura Dacia, Cluj, 1995. 

7 Iucu Romiţă Managementul şi gestiunea clasei de 

elevi.

Editura Polirom, Iaşi, 2000 

8 Iucu Romiţă Instruirea şcolară Editura Polirom, Iaşi, 2001 

9 Neacşu Ion Introducere în psihologia educaţiei şi a 

dezvoltării 

Editura Polirom, Iaşi, 2010 

10 Neacşu Ion Instruire şi învăţare Editura Stiinţifică, Bucuresti, 

1990.

11 Nicola I Tratat de pedagogie şcolară Editura Aramis, Bucureşti, 

2000

12 Pânişoară Ovidiu Comunicarea eficientă. Metode de 

interacţiune eficientă 

Editura Polirom Iaşi, 2003 
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13 Păun Emil Şcoala: abordare sociopedagogică Editura Polirom, Iaşi,  1999. 

14 Stan Emil Managementul clasei Editura Aramis, colecţia 

Educaţia XXI, 2005 

15  Evaluarea curentă şi examenele: Ghid 

pentru profesori.

Bucuresti: ProGnosis, 2001

16  Pedagogie. Fundamentări teoretice şi 

demersuri aplicative

Editura Polirom, Iaşi, 2002 

17  Curiculum naţional. Programe şcolare 

pentru disciplinele tehnologice

18 Planurile-cadru, standarde de pregatire

profesională  

Competenţe specifice 

29. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

30. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru 

proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi 

specificului clasei;

31. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 

32. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu 

cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

5.   Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 

48. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul 

tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor 

specifice;

49. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire 

practică; 

50. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

51. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor  

de protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

52. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi 

oferirea serviciilor;
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53. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel 

încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

54. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 

D. Conţinuturile programei

1. ALCĂTUIREA GENERALĂ A CLĂDIRILOR 

1.1. Clasificarea construcţiilor 

1.2. Alcătuirea construcţiilor 

1.3. Structuri de rezistenţă la clădiri 

2. TEHNOLGII SPECIFICE LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII -STRUCTURI 

2.1. Tehnologia lucrărilor de terasamente - trasarea construcţiilor 

2.2. Tehnologia de montare a schelelor şi eşafodajelor 

2.3. Tehnologia de preparare şi punere în operă a mortarelor şi betoanelor 

2.4. Executarea lucrărilor de zidărie 

2.5. Tehnologia lucrărilor de beton şi beton armat 

3. TEHNOLOGIA LUCRĂRILOR DE IZOLAŢII  

3.1. Izolaţii hidrofuge 

3.2. Izolaţii termice 

3.3. Izolaţii fonice 

4. FINISAJE PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII 

4.1. Tehnologia lucrărilor de tencuieli umede şi uscate 

4.2. Tehnologia lucrărilor de placaje 

4.3. Tehnologia lucrărilor de zugrăveli- vopsitorii- tapete 

4.4. Tehnologia lucrărilor de pardoseli ( mozaic turnat, plăci ceramice, plăci de beton, lemn, 

materiale plastice)
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5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DE CONSTRUCŢII 

5.1. Documentaţia economică în construcţii 

5.2. Managementul calităţii în construcţii 

5.3. Planificarea execuţiei construcţiilor 

6. LEGISLAŢIA ÎN CONSTRUCŢII 

6.1. Legea 10/ 1995 privind calitatea în construcţii 

6.2. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

Bibliografie:

1. C. Peştişanu, N. Voicuescu, M. 

Darie, R. Vicrescu

Construcţii, Ed. Ped. 1995

2. A. Mihul, E. Gorbănescu; D. 

Tănasă, E. Pamfil, S. Cărlău

Utilajul şi tehnologia structurilor de 

construcţii, clasa a XI-a,

Ed. Ped. 1987

3. I. Davidescu, C. Roşoga, I . 

Frangopol

Construcţii şi tehnologia lucrărilor - 

manual clasa a IX-a şi a X-a,

Ed. Ped. 1978

4. C. Pavel Beton armat - manual clasa a XII-a, Ed. Ped. 1995

5. R. Suman, N. Gheorghiu, C.

Oară, D. Oţel

Tehnologii moderne în construcţii, Ed. Teh. 1988

6. N. Ghiocel şi colectiv Construcţii civile, Ed. Ped. 1986

7. *** Legi şi hotărîri privitoare la 

construcţii - Legea 10/ 1995 şi Legea 

50 /1991

8. *** Execuţia lucrărilor de construcţii, Ed. Tehnică 

1987

9. *** Utilajul şi tehnologia structurilor de 

construcţii, manual, 

Ed. Did. şi Ped. 

1981

AUTORI:

 TABACU AURORA – prof. grd. I –C.T. ,,Constantin Brâncuşi“ Oradea 

 FEIER FLORIN  prof. grd. I - Grup Şc. ,,I. Mincu’’, Deva 
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 SOUCA TRIFAN  prof. grd. I - Grup Şc. ,,Mihai Viteazul’’, Zalău 

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/

CATEDRELOR DECLARATE

VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

PROGRAMĂ 

PENTRU

ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI 
MAIȘTRI INSTRUCTORI 
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A. NOTĂ DE PREZENTARE 

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de 

profil şi maiștrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ 

catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate 

în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea 

procesului educaţional.  

Structura arborescentă și sistemul modular de organizare curriculară pentru învățământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfășurării procesului de învățământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele școlare în vigoare din 

învățământul preuniversitar pentru respectiva disciplină și cu programele pentru evaluările și 

examenele naționale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează 

profilul maistrului instructor, urmărind: 

- cunoașterea de către profesor a conținuturilor știintifice și a principalelor tendințe în evoluția 

disciplinelor de pregătire profesională și a metodicii predării acestora;  

- utilizarea competentă a documentelor școlare reglatoare; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conținuturi; 

- capacitatea de proiectare și realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, și multidisciplinar, 

în concordanță cu standardele de pregatire profesională ;  

- capacitatea de proiectare și realizare a evaluării competențelor dobândite de elevi; 

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului 

educaţional 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu aplicare la 

specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în specialitate, sunt vizate 

competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi competenţele metodice. 

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în domeniu. 

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare  solicită din partea  cadrelor 

didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.  

B. COMPETENŢE SPECIFICE 
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Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice.

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar 

şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică; 

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă, 

de securitate și sănătate în muncă, prevenirea situațiilor de urgență şi protecţia mediului 

înconjurător; 

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea 

serviciilor;

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta 

trebuie să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare 

sintetică, aceste competenţe sunt: 

- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica 

disciplinelor;

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: strandarde de 

pregatire profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene 

naţionale; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor

didactice la conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale 

colectivului de elevi;

- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 
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C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ȘI METODICĂ 

gg. Proiectarea, organizarea și desfășurarea activității didactice 

1. Componentele curriculumului școlar: curriculum național, planuri cadru, arii curriculare, 

trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe școlare, manuale 

școlare, auxiliare curriculare; 

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/extindere; 

2.1. Repere/condiționări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, 

interesele elevilor);

2.2. Modalități de adecvare a unui CDL la grupuri țintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învățării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul stiinței 

informării. Obiective cadru, obiective de referință, competențe generale, competențe specifice, unități de 

competență si competențe. Elaborarea obiectivelor operaționale; 

3. Proiectarea activității didactice: planificare calendaristică, proiectarea unității de învățare, 

proiecte de lecție (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activități de învățare intra-, inter-, pluri și 

transdisciplinare.

hh. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii și modalități de integrare în lecție a 

activităților cu caracter practic – aplicativ 

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învățare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activității didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învățământ și integrarea lor în procesul de predare-învățare-evaluare ; 

4.1. Funcțiile didactice ale mijloacelor de învățământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învățământ și caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, 

formarii gândirii tehnice și a dezvoltării simțului artistic/estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relațional și mediul comunicațional. Utilizarea Tehnologiei 

informației și comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului și a rezultatelor scolare. Valorizarea muncii 

elevului;

9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a 

auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.
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ii. Managementul clasei

1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experiențelor care conduc la formarea autonomiei elevilor în 

învățare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităților: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; 

folosirea resurselor psihice ale profesorului și elevilor (capacități, cunostințe, experiențe 

individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu individual, 

frontal etc.) și alternarea acestora în cadrul unei secvențe didactice; antrenarea persoanelor resursă din 

interiorul și din afara unității de invățământ în activitățile clasei; gestionarea situațiilor conflictuale. 

jj. Evaluarea rezultatelor școlare 

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învățământ: obiective, funcții, tipuri de evaluări, 

caracterizare;

2. Metode de evaluare: tradiționale și complementare (tipuri și caracterizare); 

3. Calitățile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate și aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definiție, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de 

proiectare, modalități de corectare și notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare și modalități de minimizare a lor. 
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Bibliografie : DIDACTICĂ GENERALĂ ȘI METODICĂ 

1 Cristea Sorin Studii de pedagogie generală.  Editura Didactică și 

pedagogică, Bucuresti,  2004 

2 Cristea Sorin Fundamentele pedagogiei Editura Polirom, Iași, 2010 

3 Cucoș Constantin Pedagogie generală Editura Polirom, Iași 2006 

4 Cucoș Constantin Psihopedagogie pentru examenele de

definitivare și grade didactice 

Editura Polirom Iași, 2009 

5 Dragomir Mariana Managementul activității didactice. Eurodidact, Cluj-Napoca, 

2003.

6 Ionescu M Didactica modernă Editura Dacia, Cluj, 1995. 

7 Iucu Romiță Managementul și gestiunea clasei de 

elevi.

Editura Polirom, Iași, 2000 

8 Iucu Romiță Instruirea școlară Editura Polirom, Iași, 2001 

9 Neacșu Ion Introducere în psihologia educației și a 

dezvoltării 

Editura Polirom, Iași, 2010 

10 Neacșu Ion Instruire și învățare Editura Stiințifică, Bucuresti, 

1990.

11 Nicola I Tratat de pedagogie școlară Editura Aramis, București, 

2000

12 Pânișoară Ovidiu Comunicarea eficientă. Metode de 

interacțiune eficientă 

Editura Polirom Iași, 2003 

13 Păun Emil Școala: abordare sociopedagogică Editura Polirom, Iași,  1999. 

14 Stan Emil Managementul clasei Editura Aramis, colecția 

Educația XXI, 2005 

15  Evaluarea curentă și examenele: Ghid 

pentru profesori.

Bucuresti: ProGnosis, 2001
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16  Pedagogie. Fundamentări teoretice și 

demersuri aplicative

Editura Polirom, Iași, 2002 

17 Curiculum național. Programe școlare 

pentru disciplinele tehnologice

18 Planurile-cadru, standarde de pregatire

profesională  

Competenţe specifice 

33. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

34. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea 

unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

35. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 

36. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

5.   Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 

55. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic 

şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

56. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire 

practică; 

57. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

58. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor  

      de protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

59. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi 

oferirea serviciilor;

60. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel încât să 

dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

61. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 



Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. 11. 2010

88

D. CONŢINUTURILE PROGRAMEI

1. Materiale electrotehnice şi  electronice  

1.1. Materiale conductoare cuprul, aluminiul, fierul, metale nobile, metale uşor fuzibile, metale 

greu fuzibile, metale de înaltă rezistivitate: caracteristici, clasificare, utilizare.  

1.2. Materiale electroizolante: caracteristici , clasificare, utilizare.

1.3. Materiale semiconductoare: caracteristici , utilizare.

2. Măsurări electrice şi electronice  

2.1. Procesul de măsurare:  

 mărimi fizice şi unităţi de măsură. Sistemul internaţional de unităţi de măsură;  

 metode de măsurare;  

 mijloace de măsurare;  

2.2. Metode şi mijloace de măsurare a mărimilor electrice în curent continuu şi curent alternativ 

(monofazat): ampermetrul, voltmetrul, wattmetrul, ohmmetre, osciloscopul( analogice şi digitale). 

2.3. Scheme de măsurare a curenţilor, tensiunilor, puterilor şi energiei în curent continuu şi 

alternativ, extinderea domeniului de măsurare în curent continuu şi alternativ.  

3. Electronică analogică 

3.1. Elemente pasive de circuit (rezistoare, bobine, condensatoare): mărimi nominale, tipuri 

constructive, comportare în curent continuu şi curent alternativ, legarea în serie, paralel şi mixt. 

3.2. Elemente active de circuit

3.2.1 Diode semiconductoare (dioda redresoare, dioda stabilizatoare, dioda varicap, diode de

comutaţie) – principiul de funcţionare, simbol, caracteristica statică, parametrii, utilizări. 

3.2.2 Tranzistoare bipolare – principiul de funcţionare, ecuaţii fundamentale, simboluri, conexiuni, 

caracteristici statice, regimuri de funcţionare, parametrii, circuite de polarizare, punct static de funcţionare, 

utilizări.  

3.2.3 Tranzistoare unipolare ( TEC-J, TEC MOS) – principiul de funcţionare, simboluri, parametrii, 

utilizări. 

3.2.4 Dispozitive optoelectronice (fotorezistenţa, fotodioda, fototranzistor, diodă 

electroluminiscentă, optocuplor)- principiul de funcţionare, simboluri, parametrii, utilizări. 
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3.3. Circuite electronice

3.3.1  Redresoare, monoalternaţă şi dublăalternanţă: parametri, scheme de utilizare, filtre de 

netezire, identificarea şi remedierea defectelor. 

3.3.2 Stabilizatoare: scheme electrice, parametrii, identificarea şi  remedierea defectelor. 

3.3.3 Amplificatoare electronice: definiţie, parametri, tipuri de amplificatoare (de audiofrecvenţă, 

videofrecvenţă, de bandă largă, operaţionale): scheme de principiu, funcţionare, parametrii electrici, 

identificarea şi remedierea defectelor. 

4. Electronică digitală  

4.1. Porţi logice: tipuri (ŞI, SAU, NAND, NOR): tabel de adevăr, simbol, utilizări. 

4.2. Implementarea funcţiilor logice cu porţi logice. 

4.3.Circuite logice combinaţionale: codificatoare, decodificatoare, multiplexoare, demultiplexoare; 

definiţie, identificarea circuitelor, parametrii, utilizări. 

4.4. Circuite basculante logice RS, D, JK, T – definiţie, identificarea circuitelor, parametrii, utilizări. 

4.5. Numărătoare: clasificare, identificarea circuitelor, utilizări . 

5. Bazele automatizării 

5.1. Schema bloc a unui S.R.A. : elemente componente, mărimi care intervin în sistem 

5.2 Elemente componente ale S.R.A.:

5.2.1 Traductoare: caracteristici, tipuri constructive, utilizare.

5.2.2 Regulatoare automate: clasificare, tipuri constructive, utilizare.

5.2.3 Elemente de execuţie: clasificare, tipuri constructive, utilizare. 
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6. Protecţia muncii şi a mediului, problema umană şi ecologică prioritară 

6.1. Componentele procesului de muncă şi efectele lor asupra organismului 

uman şi asupra mediului; 

6.2. Electrosecuritatea în întreţinerea şi depanarea echipamentelor electronice;  

6.3. Accidente şi boli profesionale în industria electronică (cauze, măsuri de 

prevenire);

6.4. Noţiuni de prim ajutor în caz de accident la locul de muncă;  

            6.5. Noţiuni de legislaţie şi tehnici de securitate a muncii;  

6.6. Norme de protecţie a muncii în laboratoare şi ateliere în care au loc procese tehnologice de 

fabricare şi service a produselor electronice;  

6.7. Norme de prevenirea şi stingerea incendiilor specifice atelierelor şi laboratoarelor electronice. 

6.8. Deşeuri electronice; norme de depozitare a deşeurilor electronice. 

Bibliografie

1. Călin S. Aparate, echipamente şi instalaţii de 

electronică pentru automatizări 

Editura Didactică şi 

Pedagogică 1993 

2. Dănilă Th., Ionescu M. Componente şi circuite electronice –

manual cl. XI, XII

Editura Didactică şi 

Pedagogică 1993

3. Drăgulănescu N. Agenda electronistului Editura Tehnică Bucureşti 

1986.

4. Fetiţa I., Fetiţa Al. Materiale electrotehnice şi 

electronice

Editura Didactică şi 

Pedagogică 1994

5. Goldeanu Nicolae ş. a. Ecologia şi protecţia mediului  Editura Economică  2002

6. Ionescu G., Popescu St. Aparatura pentru automatizări Editura Didactica si

Pedagogica Bucureşti 1997
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7. Isac E. Măsurări electrice şi electronice Editura Didactică şi 

Pedagogică 1993

8. Papadache I. Automatizări industriale Editura Tehnică 1978

9. Robe M. ş.a. Manual pentru pregătirea de bază în 

domeniul electric

Editura Economică

10. Robe Mariana şi alţii 
Componente şi circuite 

electronice -sinteze pentru

examenul naţional de 

bacalaureat

Editura Economică 

Preuniversitaria 2000

11. Trifu Adriana Electronică digitală - şcoala 

profesională anul II 

Editura Economică 

Preuniversitaria 2000

12. ***                                          Programele şi manualele şcolare în vigoare

13. *** Cataloage de componente electronice.

14. ***                                         Norme în vigoare de protecţia şi securitatea muncii

Autori:

GHEAŢĂ  CARMEN – GR. ŞC. UNIREA BUCUREŞTI 

MUŞAT CARMEN – COLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU BUCUREŞTI 

PINTEA MIHAELA – GRUP ŞCOLAR  ELECTROMUREŞ TÎRGU MUREŞ 

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE

VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR
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PROGRAMĂ 
PENTRU

ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ, 
ENERGETICĂ 

MAIȘTRI INSTRUCTORI 

- Bucureşti - 
2010
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A. NOTĂ DE PREZENTARE 

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de 

profil şi maiștrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ 

catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate 

în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea 

procesului educaţional.  

Structura arborescentă și sistemul modular de organizare curriculară pentru învățământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfășurării procesului de învățământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele școlare în vigoare din 

învățământul preuniversitar pentru respectiva disciplină și cu programele pentru evaluările și 

examenele naționale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează 

profilul maistrului intructor, urmărind: 

- cunoașterea de către profesor a conținuturilor știintifice și a principalelor tendințe în evoluția 

disciplinelor de pregătire profesională și a metodicii predării acestora;  

- utilizarea competentă a documentelor școlare reglatoare; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conținuturi; 

- capacitatea de proiectare și realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, și multidisciplinar, 

în concordanță cu standardele de pregatire profesională ;  

- capacitatea de proiectare și realizare a evaluării competențelor dobândite de elevi; 

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului 

educaţional 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu 

aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în 

specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi 

competenţele metodice. 

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în 

domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare  solicită din partea  cadrelor 
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didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.  

B. COMPETENŢE SPECIFICE 

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. 

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar 

şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică; 

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă, 

de securitate și sănătate în muncă, prevenirea situațiilor de urgență şi protecţia mediului 

înconjurător; 

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea 

serviciilor;

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta 

trebuie să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare 

sintetică, aceste competenţe sunt: 

- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica 

disciplinelor;

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: strandarde de 

pregatire profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene 

naţionale; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor

didactice la conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare; 
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- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale 

colectivului de elevi;

- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 

C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ȘI METODICĂ 

kk.Proiectarea, organizarea și desfășurarea activității didactice 

1. Componenţele curriculumului școlar: curriculum național, planuri cadru, arii curriculare, 

trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe școlare, manuale 

școlare, auxiliare curriculare; 

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/extindere; 

2.1. Repere/condiționări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, 

interesele elevilor);

2.2. Modalități de adecvare a unui CDL la grupuri țintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învățării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul stiinței 

informării. Obiective cadru, obiective de referință, competențe generale, competențe specifice, 

unități de competență si competențe. Elaborarea obiectivelor operaționale; 

3. Proiectarea activității didactice: planificare calendaristică, proiectarea unității de învățare, 

proiecte de lecție (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activități de învățare intra-, inter-, 

pluri și transdisciplinare. 

ll. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii și modalități de integrare 

în lecție a activităților cu caracter practic – aplicativ 

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învățare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activității didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învățământ și integrarea lor în procesul de predare-învățare-evaluare ; 

4.1. Funcțiile didactice ale mijloacelor de învățământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învățământ și caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, 

formării gândirii tehnice și a dezvoltării simțului artistic/estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relațional și mediul comunicațional. Utilizarea Tehnologiei 

informației și comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;



Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. 11. 2010

96

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului și a rezultatelor scolare. Valorizarea 

muncii elevului;

9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a 

auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.

mm. Managementul clasei

1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experiențelor care conduc la formarea autonomiei 

elevilor în învățare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităților: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; 

folosirea resurselor psihice ale profesorului și elevilor (capacități, cunostințe, experiențe 

individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu 

individual, frontal etc.) și alternarea acestora în cadrul unei secvențe didactice; antrenarea 

persoanelor resursă din interiorul și din afara unității de invățământ în activitățile clasei; gestionarea 

situațiilor conflictuale. 

nn.Evaluarea rezultatelor scolare

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învățământ: obiective, funcții, tipuri de 

evaluări, caracterizare; 

2. Metode de evaluare: tradiționale și complementare (tipuri și caracterizare); 

3. Calitățile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate și aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de 

proiectare, modalități de corectare și notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare și modalități de minimizare a lor. 
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18 Planurile-cadru, standarde de pregatire

profesională  

Competenţe specifice 

37. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

38. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru 

proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi 

specificului clasei;

39. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 

40. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu 

cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

5.   Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 

62. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul 

tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor 

specifice;

63. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire 

practică; 

64. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

65. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor  

de protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

66.  Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi 

oferirea serviciilor;

67.  Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel 

încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

68.  Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 
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D. CONŢINUTURILE PROGRAMEI

1. Tehnologie electrică 

1.1. Lucrări de lăcătuşerie generală

 Tehnologii de execuţie  pentru: îndreptarea semifabricatelor, trasarea, debitarea materialelor,  

îndoire, pilire, polizare, găurire, filetare. 

 Asamblări: asamblări nedemontabile (nituirea metalelor, lipirea, sudarea), asamblări 

demontabile.

 Acoperiri de protecţie. 

1.2. Principii generale de organizare a procesului de producţie 

 Standardizarea produselor electrotehnice.

 Etape de realizare a unui produs.

 Tipuri de producţie. 

 Elementele procesului tehnologic şi documentaţia tehnologicã. 

 Organizarea ergonomică a atelierelor şi locului de muncă. 

 Procesul de muncă. 

1.3. Materiale utilizate în domeniul electrotehnic

 Clasificarea materialelor: metalice, nemetalice, neferoase (exemple reprezentative,

importanţa  materialelor în electrotehnică, proprietăţile materialelor: termice, fizice, 

electrice, mecanice, tehnologice).

 Fonte, oţeluri şi alte aliaje  feroase  cu proprietăţi magnetice: tabla  silicioasă  şi aliaje  Fe - 

Ni (compozitie, clasificare, proprietăţi, simbolizare, utilizări). 

 Metale  neferoase  şi  aliajele lor: cuprul şi aliajele  sale  (alame,  bronzuri),  aluminiul şi 

aliajele sale, zincul, plumbul, staniul, nichelul, wolframul, argintul, cadmiul, cromul,

mercurul,  aliaje  pentru  lipit  (compozitie,  clasificare, proprietăţi, simbolizare, utilizări). 

 Semifabricate metalice: semifabricate din otel, cupru, aluminiu (table, bare, plase,

sârme, simbolizari,utilizari).

 Materiale electroizolante: caracteristici electrice, proprietati, clasificare: solide, lichide şi 

gazoase, simbolizări, utilizări. 

 Materiale semiconductoare: simbolizări, utilizări. 

1.4. Componente ale echipamentelor electrice

 Contacte  electrice: definiţie,  parametri  nominali,  materiale,  clasificarea  contactelor,  

utilizări,  noţiuni  de întreţinere şi reparare, tehnologia de realizare. 

 Izolatoare şi piese izolante:  rol  funcţional,  clasificare,  materiale  ceramice  şi  plastice,  

utilizare,  noţiuni de întreţinere si reparare. 
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 Termobimetale: rol funcţional, utilizări. 

 Miezuri magnetice:  rol funcţional, clasificare, materiale, tipuri de miezuri magnetice,  

utilizări, tehnologia de realizare a miezurilor magnetice. 

 Electromagneţi: rol funcţional, utilizări.

1.5. Conductoare, cabluri electrice şi accesorii 

 Conductoare electrice: rol, domenii de utilizare, tipuri de conductoare, materiale utilizate

la fabricarea conductoarelor.

 Conductoare, izolatoare - simbolizarea conductoarelor; cordoane şi şnururi, conductoare cu 

destinaţie specială, accesorii pentru conductoare - izolatoare, papuci. 

 Cabluri electrice şi accesoriile lor : rol, utilizări, tipuri de cabluri, simbolizări (cabluri cu 

izolaţie de cauciuc şi  hârtie   în manta  de  plumb,  cabluri  cu  izolaţie  şi  manta  de  

P.V.C.,  accesorii-manşoane,  cleme,  cutii terminale. 

 Tuburi protectoare şi accesorii: tuburi cu manta metalică, cu manta din masă plastică, cu 

beton; accesorii şi materiale de fixare - scoabe, dibluri, manşoane, doze şi cutii de 

ramificaţie, coturi şi curbe. 

1.6. Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice 

 Tipuri de centrale:poluarea.

 Linii de transport: linii electrice aeriene, linii electrice subterane  (componenţă, rol 

funcţional). 

 Staţii şi posturi de transformare. 

 Corpuri şi lămpi de iluminat: construcţie, simbolizare, utilizări. 

 Tablouri electrice  de  joasa  tensiune: rol  funcţional,  componenţă,  aparate  de  tablou,  

tipuri  de  tablouri,scheme de conexiuni,  condiţii de întreţinere şi exploatare. 

 Lucrări pregătitoare de montare a instalaţiilor  electrice interioare: montarea tuburilor de 

protecţie, montarea conductoarelor. 

 Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor. 

 Instalaţii de iluminat şi prize: componenţă, rolul echipamentelor, scheme electrice. Condiţii 

de exploatare în medii periculoase.

 Instalaţii de forţă: componenţă, exemple de scheme. 

 Execuţia instalaţiilor electrice interioare. 

 Instalaţii de redresare a curentului electric. 

 Întreţinerea instalaţiilor interioare de joasă tensiune. 

 Efectele curentului electric asupra organismului uman.

 Pericolul de electrocutare, metode de protecţie şi prim ajutor.
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2.  Măsurări electrice şi electronice  

2.1. Procesul de măsurare: mărimi, metode şi mijloace de măsurare, caracteristici 

metrologice ale mijloacelor de măsură, erori de măsurare, clase de exactitate. 

2.2. Clasificarea şi structura aparatelor electrice de măsurat: clasificare, elemente

constructive, marcare, simbolizare.

2.3. Dispozitive de măsurat ale aparatelor analogice: elemente constructive, principiul de

funcţionare a dispozitivelor de măsurat: magnetoelectrice, feromagnetice, electrodinamice, 

de inducţie. 

2.4. Aparate de măsurat numerice: clasificare, elemente componente (numărător, 

convertor digital-analogic şi convertor analogic-digital, tipuri de convertoare-cu aproximare 

succesivă, cu integrare cu dublă pantă, cu integrare tensiune-frecvenţă, frecvenţmetrul 

digital).

2.5. Măsurări electrice în circuite şi reţele de curent continuu şi de curent alternativ

- Măsurări electrice în curent continuu: măsurarea tensiunii electrice şi a intensităţii curentului 

electric – metoda directă, extinderea domeniului de măsurare; măsurarea puterii electrice; 

măsurarea rezistenţei electrice.

- Măsurări electrice în curent alternativ monofazat: măsurarea tensiunii electrice şi a 

intensităţii curentului electric – metoda directă, extinderea domeniului de măsurare cu 

ajutorul transformatoarelor de măsură;  măsurarea puterilor electrice (activă, reactivă şi 

aparentă), măsurarea energiilor electrice , măsurarea impedanţelor - metode de punte.

- Măsurări electrice în sisteme trifazate: măsurarea puterilor electrice (activă, reactivă şi 

aparentă)  şi a energiei electrice activă şi reactivă .

3.  Sisteme de acţionări electrice 

3.1. Maşini electrice  

 Transformatorul electric monofazat

- Semne convenţionale;

- Principiul şi ecuaţiile de funcţionare ale transformatorului monofazat; 

- Regimurile şi caracteristicile de funcţionare ale transformatorului monofazat 

(funcţionare în gol, sarcină şi scurtcircuit); 

- Caracteristica externă a unui transformator; 

- Autotransformatorul;

- Construcţia transformatorului monofazat: (circuitul magnetic, circuitul electric, 

elemente auxiliare – materiale, date constructive).

 Transformatorul electric trifazat

- Semne convenţionale;
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- Principiul şi ecuaţiile de funcţionare ale transformatorului trifazat; 

- Regimurile şi caracteristicile de funcţionare ale transformatorului trifazat 

(funcţionare în gol, sarcină şi scurtcircuit); 

- Construcţia transformatorului trifazat: (circuitul magnetic, circuitul electric, elemente 

auxiliare – materiale, date constructive);

- Grupe de conexiuni.

  Maşina de curent continuu 

- Semne convenţionale

- Principiul şi ecuaţiile de funcţionare ale maşinii de curent continuu; 

- Regimurile de funcţionare ale maşinii de curent continuu; 

- Elemente constructive: (circuitul magnetic, circuitul electric, sistem mecanic –

materiale, date constructive), rol funcţional, semne convenţionale. 

 Maşina asincronă 

- Semne convenţionale;

- Principiul şi ecuaţiile de funcţionare ale maşinii asincrone; 

- Caracteristicile de funcţionare ale maşinii asincrone; 

- Elemente constructive: (circuitul magnetic, circuitul electric, sistem mecanic –

materiale, date constructive), rol funcţional, semne convenţionale. 

- Pornirea motoarelor asincrone;

- Reglarea turaţiei motoarelor asincrone. 

 Maşina sincronă 

- Semne convenţionale;

- Principiul şi ecuaţiile de funcţionare ale maşinii sincrone; 

- Caracteristicile de funcţionare ale maşinii sincrone; 

- Elemente constructive: (circuitul magnetic, circuitul electric, sistem mecanic –

materiale, date constructive), rol funcţional, semne convenţionale. 

3.2. Aparate electrice de joasă tensiune 

- Mărimi nominale: tensiune, curent, capacitate de rupere, curent limită termic, curent 

limită dinamic, felul curentului, robusteţe mecanică, serviciul nominal;  

- Clasificarea aparatelor electrice (după funcţia îndeplinită, după construcţie); 

- Părţi componente: contacte, camere de stingere, izolatoare, piese electroizolante, 

elemente arcuitoare şi resorturi, mecanisme de acţionare; 

- Aparate de joasă tensiune ( scheme electrice, simbol, funcţionare, montare): 

 Aparate de protecţie: siguranţe, relee, eclatoare şi descărcătoare; 
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 Aparate de conectare: separatoare, separatoare de sarcină, întreruptoare, 

întreruptoare automate, contactoare, contactoare cu relee;

 Aparate pentru instalaţii interioare: întreruptoare şi comutatoare, prize şi fişe; 

 Aparate pentru pornirea şi reglarea maşinilor electrice: reostate de pornire şi 

excitaţie, comutatoare stea-triunghi, inversoare de sens, controlere; 

 Aparate pentru acţionări: limitatoare, microîntreruptoare, butoane de comandă, 

manipulatoare, selectoare.

3.3. Scheme de alimentare şi comandă a maşinilor electrice 

- Scheme de alimentare şi comandă manuală a maşinilor electrice (pornire, frânare, inversare 

de sens,  reglare viteză de rotaţie  etc. ). 

- Scheme de alimentare şi comandă automată  a maşinilor electrice(pornire, frânare, inversare 

de sens, reglare viteză de rotaţie etc. ).

4. Electrotehnica

4.1. Electrostatică

- Sarcina electrică, forţa electrostatică, câmp electric, intensitatea câmpului electric, fluxul 

electric, potenţial electric, tensiune electrică.  

- Capacitatea electrică, energia electrostatică. Condensatoare: definiţie, clasificare, 

simbolizare, marcare, materiale utilizate, reţele de condensatoare, utilizare. 

4.2. Electrocinetică

- Curent electric de conducţie, intensitatea curentului de conducţie, circuite electrice de c.c. 

(elemente ideale şi reale de circuit).  

- Legile electrocineticii: legea lui Ohm, legea lui Joule, teoremele lui Kirchhoff.

- Rezistoare: definiţii, clasificare, parametri, simbolizare, materiale, utilizare, reţele de 

rezistoare, divizoare de tensiune şi de curent.

4.3. Electromagnetism

- Câmp magnetic. Intensitatea câmpului magnetic, flux magnetic, legea fluxului magnetic.

Forţa lui Lorentz, forţa lui Laplace, forţa lui Ampère. 

-  Inducţia electromagnetică, autoinducţia, legea inducţiei electromagnetice. 

- Inductivitate. Bobina: definire, clasificare, parametri, simbol.

4.4. Reţele de curent alternativ 

- Producerea curentului electric alternativ monofazat. Mărimi alternative sinusoidale 

(reprezentarea vectorială a mărimilor electrice). 

- Producerea curentului electric alternativ trifazat. Conexiuni în reţele trifazate.  

- Comportarea circuitelor simple în regim permanent sinusoidal: RL, RC, RLC, LC. Diagrame

fazoriale.
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4.5. Elemente electronice

- Elemente neliniare de circuit: dioda, tranzistorul, tiristorul, triacul (simbol, funcţionare, 

tipuri, parametri, utilizări). 

- Redresoare monoalternanţă, redresoare bialternanţă, redresoare trifazate. 

5. Norme de securitate si sanatate in munca si norme de aparare impotriva incendiilor,

specifice domeniului.

Bibliografie

1. Antoniu M.   Măsurări electronice vol. 1, 2 şi 3 
Editura Satya Iaşi 

2002

2. Bălă C.  Maşini electrice 
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3. Popa A.
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industrial cu profil de electrotehnică 

Editura Didactică şi 

Pedagogică 1977 

4. Ioan Ionescu  Acţionarea maşinilor electrice 
Editura Matrix Rom –

2005

5. Paul Dinculescu Instalaţii electrice de joasă tensiune 
Editura Matrix Rom –

2003

6. Frăţiloiu Gh., Ţugulea A. Electrotehnică şi electronică aplicată 
Editura Didactică şi 

Pedagogică - 1997 

7. Hilohi S.

Elemente de comandă şi control 

pentru acţionări şi sisteme de reglare 

automată - manual pentru clasele a 
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Editura Didactică şi 

Pedagogică - 2002 
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Aparate electrice de comutaţie-
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Electronică de putere. Dispozitive 
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Editura Tehnică-1998 

11. Papadache I. şi col. Automatizări industriale Editura Tehnică,  1978 
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13. Sărăcin M., Sărăcin C. G. 
Măsurări electronice şi sisteme de 

măsurare 
Editura Matrix, 2003
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A. NOTĂ DE PREZENTARE 

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de profil şi 

maiștrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor

vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate în aşa fel încât 

să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea procesului educaţional.  

Structura arborescenta și sistemul modular de organizare curriculară pentru învățământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfășurării procesului de învățământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele școlare în vigoare din 

învățământul preuniversitar pentru respectiva disciplină și cu programele pentru evaluările și 

examenele naționale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează 

profilul maistrului intructor, urmărind:

- cunoașterea de către profesor a conținuturilor știintifice și a principalelor tendințe în evoluția 

disciplinelor de pregătire profesională și a metodicii predării acestora;  

- utilizarea competentă a documentelor școlare reglatoare; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conținuturi; 

- capacitatea de proiectare și realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, și multidisciplinar, 

în concordanță cu standardele de pregatire profesională ;  

- capacitatea de proiectare și realizare a evaluării competențelor dobândite de elevi; 

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului 

educaţional 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu 

aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în 

specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi 

competenţele metodice. 

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în 

domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare  solicită din partea  cadrelor 

didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.  
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B. COMPETENŢE SPECIFICE 

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. 

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar 

şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică; 

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă, 

de securitate și sănătate în muncă, prevenirea situațiilor de urgență şi protecţia mediului 

înconjurător; 

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea 

serviciilor;

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, anumite 

competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta trebuie să le dezvolte 

şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare sintetică, aceste competenţe 

sunt:

- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica disciplinelor; 

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: strandarde de pregatire 

profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene naţionale; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale colectivului de 

elevi;

- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 

C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE
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TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ȘI METODICĂ 

oo. Proiectarea, organizarea și desfășurarea activității didactice 

1. Componenţele curriculumului școlar: curriculum național, planuri cadru, arii curriculare, 

trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe școlare, manuale 

școlare, auxiliare curriculare; 

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/extindere; 

2.1. Repere/condiționări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, 

interesele elevilor);

2.2. Modalități de adecvare a unui CDL la grupuri țintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învățării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul stiinței 

informării. Obiective cadru, obiective de referință, competențe generale, competențe specifice, 

unități de competență si competențe. Elaborarea obiectivelor operaționale; 

3. Proiectarea activității didactice: planificare calendaristică, proiectarea unității de învățare, 

proiecte de lecție (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activități de învățare intra-, inter-, 

pluri și transdisciplinare. 

pp.Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii și modalități de integrare 

în lecție a activităților cu caracter practic – aplicativ 

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învățare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activității didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învățământ și integrarea lor în procesul de predare-învățare-evaluare ; 

4.1. Funcțiile didactice ale mijloacelor de învățământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învățământ și caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, 

formarii gândirii tehnice și a dezvoltării simțului artistic/estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relațional și mediul comunicațional. Utilizarea Tehnologiei 

informației și comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului și a rezultatelor scolare. Valorizarea 

muncii elevului;

9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a 

auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.

qq.Managementul clasei
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1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experiențelor care conduc la formarea autonomiei 

elevilor în învățare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităților: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; 

folosirea resurselor psihice ale profesorului și elevilor (capacități, cunostințe, experiențe 

individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu 

individual, frontal etc.) și alternarea acestora în cadrul unei secvențe didactice; antrenarea 

persoanelor resursă din interiorul și din afara unității de invățământ în activitățile clasei; gestionarea 

situațiilor conflictuale. 

rr. Evaluarea rezultatelor scolare

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învățământ: obiective, funcții, tipuri de 

evaluări, caracterizare; 

2. Metode de evaluare: tradiționale și complementare (tipuri și caracterizare); 

3. Calitățile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate și aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definiție, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de 

proiectare, modalități de corectare și notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare și modalități de minimizare a lor. 

Bibliografie : DIDACTICĂ GENERALĂ ȘI METODICĂ 

1 Cristea Sorin Studii de pedagogie generală.  Editura Didactică și 
pedagogică, Bucuresti,  2004 

2 Cristea Sorin Fundamentele pedagogiei Editura Polirom, Iași, 2010 
3 Cucoș Constantin Pedagogie generală Editura Polirom, Iași 2006 

4 Cucoș Constantin Psihopedagogie pentru examenele de
definitivare și grade didactice 

Editura Polirom Iași, 2009 

5 Dragomir
Mariana

Managementul activității didactice. Eurodidact, Cluj-Napoca, 
2003.

6 Ionescu M Didactica modernă Editura Dacia, Cluj, 1995. 

7 Iucu Romiță Managementul și gestiunea clasei de 
elevi.

Editura Polirom, Iași, 2000 

8 Iucu Romiță Instruirea școlară Editura Polirom, Iași, 2001 
9 Neacșu Ion Introducere în psihologia educației și a 

dezvoltării 
Editura Polirom, Iași, 2010 
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10 Neacșu Ion Instruire și învățare Editura Stiințifică, Bucuresti, 
1990.

11 Nicola I Tratat de pedagogie școlară Editura Aramis, București, 
2000

12 Pânișoară Ovidiu Comunicarea eficientă. Metode de 
interacțiune eficientă 

Editura Polirom Iași, 2003 

13 Păun Emil Școala: abordare sociopedagogică Editura Polirom, Iași,  1999. 

14 Stan Emil Managementul clasei Editura Aramis, colecția 
Educația XXI, 2005 

15  Evaluarea curentă și examenele: Ghid 
pentru profesori.

Bucuresti: ProGnosis, 2001

16  Pedagogie. Fundamentări teoretice și 
demersuri aplicative

Editura Polirom, Iași, 2002 

17  Curiculum național. Programe școlare 
pentru disciplinele tehnologice

18 Planurile-cadru, standarde de pregatire
profesională  

Competenţe specifice 

41. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

42. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru 

proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi 

specificului clasei;

43. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 

44. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu 

cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

5.   Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 

69. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul 

tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor 

specifice;

70. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire 

practică; 

71. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 
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72. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor  

      de protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

73. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi 

oferirea serviciilor;

74. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel 

încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

75. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 
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D. CONŢINUTURILE PROGRAMEI 

1. Anatomia şi fiziologia omului 

1.1. Pielea şi anexele ei: structura pielii, funcţiile pielii, structura firului de păr, structura unghiei, 

tipuri de păr, tipuri de unghii. 

1.2. Scheletul capului

1.3. Scheletul şi muşchii membrelor superioare şi inferioare. 

2. Noţiuni de patologie a pielii 

2.1 Leziuni elementare în bolile de piele: leziuni prin modificări de coloraţie, leziuni cu conţinut 

solid, leziuni cu conţinut lichid, leziuni prin soluţii de continuitate, deşeuri cutanate, sechele 

cutanate

2.2 Piodermite: foliculita superficială acută, sicozisul, furunculul, foliculita cheloidiană a cefei, 

perionixis, onixis

2.3 Dermatomicoze: epidermofiţii (epidermofiţia interdigito-plantară şi epidermofiţia mâinilor), 

onicomicoze, pilomicoze (uscate şi supurate)  

2.4 Viroze cutanate: herpes, veruci vulgare, veruci plane, papiloame veruciforme ale feţei 

2.5 Dermatoze produse de paraziţi animali: scabia, pediculoza 

2.6 Dermatoze alergice: dermatita de contact alergică 

2.7 Sindromul seboreic: seboreea feţei, seboreea pielii capului, pitriazisul gras, acneea vulgară, 

acneea conglobată, alte forme de acnee 

2.8 Afecţiunile părului: alopecia difuză de tip masculin (androgenică), alopecia în plăci (pelada), 

alopecia simptomatică (secundară)

3. Tehnologia meseriei de coafor – frizer – manichiurist - pedichiurist

3.1. Salonul de frizerie-coafură-manichiură-pedichiură:  

- ustensile, instrumente şi aparate specifice lucrărilor de coafură; 

- materiale de întreţinere şi dezinfectare folosite; 

- materiale şi produse folosite pentru executarea lucrărilor; 

- organizarea şi dotarea locului de muncă, amenajarea ergonomică a acestuia. 
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3.2. Reguli de igienă, de sănătatea şi securitatea muncii şi de protecţia mediului; 

3.3. Evaluarea şi consilierea clientului: 

- evaluarea structurii şi a stării de îngrijire a părului; 

- evaluarea stării şi a funcţiunilor pielii capului; 

- consilierea clientului: etape, modalităţi de realizare, utilizarea soft-urilor specifice 

3.4. Tehnici de îngrijire facială şi capilară:  

- masajul facial;

- produse pentru îngrijirea şi întreţinerea părului,  

- spălarea părului,  

- tratamente capilare (flambarea părului, tratamentul cu ulei de ricin),  

- masajul capilar

3.5. Bărbieritul facial şi capilar:  

- produse şi instrumente necesare bărbieritului facial şi capilar,  

- tehnica bărbieritului facial,  

- tehnici de execuţie a diferitelor tipuri de bărbi şi mustăţi,  

- tehnica bărbieritului capilar 

3.6. Tunsori bărbăteşti: 

- produse şi instrumente necesare tunsorilor bărbăteşti; 

- tehnici pentru tunsori executate cu maşina de tuns; 

- tehnici pentru tunsori executate cu foarfeca;

- tehnici pentru tunsori executate cu foarfeca şi maşina de tuns; 

- tehnici pentru tunsori plastice

3.7. Coafarea părului pe baza ondulaţiei cu apă: 

- produse, materiale, instrumente şi produse; 

- tehnici pentru ondularea părului cu apă; 

- tehnici de coafare a părului; 

- relaţia fizionomie-coafură  
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3.8. Ondulaţia permanentă:  

- produse, materiale, instrumente şi aparate; 

- tehnica executării permanentului 

3.9. Vopsirea şi decolorarea părului: 

- produse, materiale, instrumente şi aparate; 

- tehnica de vopsire a părului: vopsirea părului la rădăcină, vopsirea părului pe toată lungimea, 

şuviţarea părului prin vopsire; 

- decolorarea părului; 

- decaparea.

3.10. Tunsori pentru femei:

- produse, materiale şi instrumente; 

- tunsoarea în linie dreaptă; 

- tunsoarea în unghi;

- tunsoarea ovală; 

- tunsoarea în scări; 

- tunsoarea garcon,

- tunsoarea demigarcon.

3.11. Manichiura:

- produse, materiale şi instrumente; 

- tehnica manichiurii obişnuite; 

- tehnica manichiurii franţuzeşti  

- montarea unghiilor artificiale

3.12. Lucrări de îngrijire a mâinilor: 

- baia de ulei a unghiilor;
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- masajul mâinilor

3.13. Pedichiura:

- produse, materiale şi instrumente; 

- pedichiura unghiilor normale;

- pedichiura unghiilor deformate

3.14. Masajul gambei:

- produse şi materiale; 

- tehnica masajului gambei.

Bibliografie:

1. Bucur Gh. Mică enciclopedie de boli 

dermatovenerice

Editura Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti, 

1987

2. Cârmaciu R. ş.a Biologie – manual clasa a XI-a 

pentru profil biologie chimie

Editura Corint, Bucureşti, 

2002

3. Dimitrescu A. Dermatovenerologie practică Editura Medicală, 1989 

4. Dimitrescu A. Dermatologie, , Editura Medicală, 

Bucureşti, 2002 

5 Dumbravă N. Coafura de la A la Z Editura Scrisul Românesc, 

Craiova, 2000

6 Oseacă – Pădean E Tainele coafurii editat de SC Hellen 

Profesii, 2008

7 Ţiplic T. Biologie, cls. a XI-a Editura Aramis, 2006 

8 ***  A şti cum! - Wella, 2001  

9 *** Manualul frizerului şi 

coaforului,

EDP, 1971

10 *** Ordin nr. 1136/27/06/2007 privind aprobarea Normelor de

igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală -  publicat 

in M.O. nr.484/19.07.2007

11 *** Ghid privind aplicarea normelor de igiena în unităţile de 

furnizare a serviciilor de igienă personală şi estetică umană din 
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cooperaţia meşteşugărească, 2007 

12 *** Manuale şcolare aprobate  MECTS cuprinse în catalogul  

anual.

Autori:

VALENTINA OTULESCU - prof. gr. did. I, Colegiul UCECOM „Spiru Haret”

      Bucureşti 

ROMIŢA ŢIGLEA LUPAŞCU  - prof. gr. did. I, Şcoala cu clasele I – VIII “Nicu Albu”  

Piatra Neamţ 
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A. NOTĂ DE PREZENTARE 

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de profil şi 

maiștrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor

vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate în aşa fel încât 

să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea procesului educaţional.  

Structura arborescenta și sistemul modular de organizare curriculară pentru învățământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfășurării procesului de învățământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele școlare în vigoare din 

învățământul preuniversitar pentru respectiva disciplină și cu programele pentru evaluările și 

examenele naționale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează 

profilul maistrului intructor, urmărind:

- cunoașterea de către profesor a conținuturilor știintifice și a principalelor tendințe în evoluția 

disciplinelor de pregătire profesională și a metodicii predării acestora;  

- utilizarea competentă a documentelor școlare reglatoare; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conținuturi; 

- capacitatea de proiectare și realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, și multidisciplinar, 

în concordanță cu standardele de pregatire profesională ;  

- capacitatea de proiectare și realizare a evaluării competențelor dobândite de elevi; 

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului 

educaţional 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu 

aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în 

specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi 

competenţele metodice. 

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în 

domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare  solicită din partea  cadrelor 

didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.  
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B. COMPETENŢE SPECIFICE 

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice.

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar 

şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică; 

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă, 

de securitate și sănătate în muncă, prevenirea situațiilor de urgență şi protecţia mediului 

înconjurător; 

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea 

serviciilor;

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, anumite 

competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta trebuie să le dezvolte 

şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare sintetică, aceste competenţe 

sunt:

- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica disciplinelor; 

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: strandarde de pregatire 

profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene naţionale; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale colectivului de 

elevi;

- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 

C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE
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TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ȘI METODICĂ 

ss. Proiectarea, organizarea și desfășurarea activității didactice 

1. Componenţele curriculumului școlar: curriculum național, planuri cadru, arii curriculare, 

trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe școlare, manuale 

școlare, auxiliare curriculare; 

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/extindere; 

2.1. Repere/condiționări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, 

interesele elevilor);

2.2. Modalități de adecvare a unui CDL la grupuri țintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învățării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul stiinței 

informării. Obiective cadru, obiective de referință, competențe generale, competențe specifice, 

unități de competență si competențe. Elaborarea obiectivelor operaționale; 

3. Proiectarea activității didactice: planificare calendaristică, proiectarea unității de învățare, 

proiecte de lecție (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activități de învățare intra-, inter-, 

pluri și transdisciplinare. 

tt. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii și modalități de integrare 

în lecție a activităților cu caracter practic – aplicativ 

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învățare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activității didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învățământ și integrarea lor în procesul de predare-învățare-evaluare ; 

4.1. Funcțiile didactice ale mijloacelor de învățământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învățământ și caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, 

formarii gândirii tehnice și a dezvoltării simțului artistic/estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relațional și mediul comunicațional. Utilizarea Tehnologiei 

informației și comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului și a rezultatelor scolare. Valorizarea 

muncii elevului;

9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a 

auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.

uu.Managementul clasei
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1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experiențelor care conduc la formarea autonomiei 

elevilor în învățare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităților: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; 

folosirea resurselor psihice ale profesorului și elevilor (capacități, cunostințe, experiențe 

individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu 

individual, frontal etc.) și alternarea acestora în cadrul unei secvențe didactice; antrenarea 

persoanelor resursă din interiorul și din afara unității de invățământ în activitățile clasei; gestionarea 

situațiilor conflictuale. 

vv. Evaluarea rezultatelor scolare

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învățământ: obiective, funcții, tipuri de 

evaluări, caracterizare; 

2. Metode de evaluare: tradiționale și complementare (tipuri și caracterizare); 

3. Calitățile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate și aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de 

proiectare, modalități de corectare și notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare și modalități de minimizare a lor. 

Bibliografie : DIDACTICĂ GENERALĂ ȘI METODICĂ 

1 Cristea Sorin Studii de pedagogie generală.  Editura Didactică și 
pedagogică, Bucuresti,  
2004

2 Cristea Sorin Fundamentele pedagogiei Editura Polirom, Iași, 2010
3 Cucoș 

Constantin
Pedagogie generală Editura Polirom, Iași 2006 

4 Cucoș 
Constantin

Psihopedagogie pentru examenele de
definitivare și grade didactice 

Editura Polirom Iași, 2009 

5 Dragomir
Mariana

Managementul activității didactice. Eurodidact, Cluj-Napoca, 
2003.

6 Ionescu M Didactica modernă Editura Dacia, Cluj, 1995. 

7 Iucu Romiță Managementul și gestiunea clasei de 
elevi.

Editura Polirom, Iași, 2000
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8 Iucu Romiță Instruirea școlară Editura Polirom, Iași, 2001
9 Neacșu Ion Introducere în psihologia educației și a 

dezvoltării 
Editura Polirom, Iași, 2010

10 Neacșu Ion Instruire și învățare Editura Stiințifică, 
Bucuresti, 1990.

11 Nicola I Tratat de pedagogie școlară Editura Aramis, București, 
2000

12 Pânișoară 
Ovidiu

Comunicarea eficientă. Metode de 
interacțiune eficientă 

Editura Polirom Iași, 2003 

13 Păun Emil Școala: abordare sociopedagogică Editura Polirom, Iași,  
1999.

14 Stan Emil Managementul clasei Editura Aramis, colecția 
Educația XXI, 2005 

15  Evaluarea curentă și examenele: Ghid 
pentru profesori.

Bucuresti: ProGnosis,
2001

16  Pedagogie. Fundamentări teoretice și 
demersuri aplicative

Editura Polirom, Iași, 2002

17  Curiculum național. Programe școlare 
pentru disciplinele tehnologice

18 Planurile-cadru, standarde de pregatire
profesională  

Competenţe specifice 

45. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

46. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru 

proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi 

specificului clasei;

47. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 

48. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu 

cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

5.   Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 

76. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul 

tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor 

specifice;
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77. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire 

practică; 

78. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

79. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor  

      de protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

80. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi 

oferirea serviciilor;

81. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel 

încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

82. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 

D. CONŢINUTURILE PROGRAMEI

1. Principalele operaţii generale şi specifice farmaceutice: cântărire, măsurare, dizolvare, 

amestecare, filtrare – descriere, aparatura şi ustensilele folosite, importanţa  

2. Modul de prescriere, preparare şi eliberare a medicamentul din farmacie - reţeta  

3. Soluţii medicamentoase – definiţie, clasificare, preparare, conservare; forme farmaceutice 

obţinute industrial (tipizate)  

4. Organizarea sistemului farmaceutic naţional  

5. Unitatea farmaceutica de bază – Farmacia – definiţie, obiective principale, funcţii  

6. Procedee de sterilizare utilizate în practica farmaceutică – descrierea metodelor fizice. 

chimice şi aseptice  

7. Metodele de obţinere a produselor vegetale recoltarea, uscarea,stabilizarea, condiţionarea, 

conservarea

8. Metodele de obţinere a preparatelor farmaceutice prin extracţia produselor vegetale  

9. Emulsii şi suspensii – definiţii, metode de preparare, exemple  

10. Forme farmaceutice solide:

a. Pulberi – definiţie FR X- preparare,  pulberi oficinale,  pulberi magistrale,  pulberi 

tipizate, conservare, eliberare

b.  Capsulae – definiţie, exemple – FR X  

       11. Comprimate şi drajeuri: - definiţie FR X , clasificare,  preparare, exemple.  

      12. Relaţionarea  asistentului medical de farmacie cu pacientul 

      13. Etică şi deontologie farmaceutică 

Bibliografie

1. Bojor O., Popescu Fitoterapie tradiţională şi modernă Editura Fiat Lux, Bucureşti, 
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O., 2005
2. Carata A., Management, marketing şi legislaţie 

farmaceutică 
Facultatea de Farmacie,
Bucureşti, 2005 

3. Fica C., Tehnică farmaceutică Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1974 

4. Istudor V., Farmacognozie, Fitochimie,
Fitoterapie, vol. I, II şi III 

Editura Medicală, Bucureşti, 
2003- 2005

5. Lupuleasa D.,
Fica C., Sipoş E., 

Tehnologie farmaceutică Editura “Carol Davila”, 
Bucureşti, 2005  

6. Stoenescu V.
Constantinescu -
Corciorvei, ş.a. 

Îndreptar pentru prescrierea
medicamentelor

Editura ALL, 2008

7. Ungureanu A.,
Ungureanu Gr.,

Comunicarea profesională în 
asistenţa medico-farmaceutică 

Editura Omega Lux,
Bucureşti, 2006 

8. *** Farmacopeea Romana, ediţia a X-a Editura Medicală Bucureşti, 
1993

9. *** MEMOMED Ediţie anuală 
10. *** Ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 75/2010 privind aprobarea de Reguli 

de bună practică farmaceutică – M.O. nr. 91/10.02.2010 
11. *** Planuri-cadru, Planuri de învăţământ, Programe şcolare, Standarde de 

Pregătire Profesională în vigoare 
Autori:

4. ROMIŢA ŢIGLEA LUPAŞCU  - prof. dr. ing., Şcoala “Nicu Albu” Piatra Neamţ

5. LILIANA RENATE BRAN - prof. dr., Şcoala Postliceală Sanitară Arad

6. ECATERINA GOGEL - maistru instructor, Liceul Teoretic “Ion Cantacuzino” Piteşti 
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A. NOTĂ DE PREZENTARE 

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de 

profil şi maiștrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ 

catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate 

în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea 

procesului educaţional.  

Structura arborescentă și sistemul modular de organizare curriculară pentru învățământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfășurării procesului de învățământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele școlare în vigoare din 

învățământul preuniversitar pentru respectiva disciplină și cu programele pentru evaluările și 

examenele naționale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează 

profilul maistrului intructor, urmărind: 

- cunoașterea de către profesor a conținuturilor știintifice și a principalelor tendințe în evoluția 

disciplinelor de pregătire profesională și a metodicii predării acestora;  

- utilizarea competentă a documentelor școlare reglatoare; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conținuturi; 

- capacitatea de proiectare și realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, și multidisciplinar, 

în concordanță cu standardele de pregatire profesională ;  

- capacitatea de proiectare și realizare a evaluării competențelor dobândite de elevi; 

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului 

educaţional 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu 

aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în 

specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi 

competenţele metodice. 

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în 

domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare  solicită din partea  cadrelor 

didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.  
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B. COMPETENŢE SPECIFICE 

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. 

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar 

şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică; 

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă, 

de securitate și sănătate în muncă, prevenirea situațiilor de urgență şi protecţia mediului 

înconjurător; 

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea 

serviciilor;

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta 

trebuie să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare 

sintetică, aceste competenţe sunt: 

- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica 

disciplinelor;

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: strandarde de 

pregatire profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene 

naţionale; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor

didactice la conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 
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- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale 

colectivului de elevi;

- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 
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-

C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ȘI METODICĂ 

ww. Proiectarea, organizarea și desfășurarea activității didactice 

1. Componentele curriculumului școlar: curriculum național, planuri cadru, arii curriculare, 

trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe școlare, manuale 

școlare, auxiliare curriculare; 

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/extindere; 

2.1. Repere/condiționări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, 

interesele elevilor);

2.2. Modalități de adecvare a unui CDL la grupuri țintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învățării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul stiinței 

informării. Obiective cadru, obiective de referință, competențe generale, competențe specifice, 

unități de competență si competențe. Elaborarea obiectivelor operaționale; 

3. Proiectarea activității didactice: planificare calendaristică, proiectarea unității de învățare, 

proiecte de lecție (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activități de învățare intra-, inter-, 

pluri și transdisciplinare. 

xx. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii și modalități de integrare 

în lecție a activităților cu caracter practic – aplicativ 

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învățare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activității didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învățământ și integrarea lor în procesul de predare-învățare-evaluare ; 

4.1. Funcțiile didactice ale mijloacelor de învățământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învățământ și caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, 

formarii gândirii tehnice și a dezvoltării simțului artistic/estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relațional și mediul comunicațional. Utilizarea Tehnologiei 

informației și comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului și a rezultatelor scolare. Valorizarea 

muncii elevului;

9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a 

auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.

yy. Managementul clasei
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1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experiențelor care conduc la formarea autonomiei 

elevilor în învățare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităților: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; 

folosirea resurselor psihice ale profesorului și elevilor (capacități, cunostințe, experiențe 

individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu 

individual, frontal etc.) și alternarea acestora în cadrul unei secvențe didactice; antrenarea 

persoanelor resursă din interiorul și din afara unității de invățământ în activitățile clasei; gestionarea 

situațiilor conflictuale. 

zz. Evaluarea rezultatelor scolare

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învățământ: obiective, funcții, tipuri de 

evaluări, caracterizare; 

2. Metode de evaluare: tradiționale și complementare (tipuri și caracterizare); 

3. Calitățile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate și aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definișie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de 

proiectare, modalități de corectare și notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare și modalități de minimizare a lor. 
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pentru disciplinele tehnologice



Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. 11. 2010

133

18 Planurile-cadru, standarde de pregatire

profesională  

Competenţe specifice 

49. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

50. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru 

proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi 

specificului clasei;

51. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 

52. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu 

cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

5.   Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 

83. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul 

tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor 

specifice;

84. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire 

practică; 

85. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

86. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor  

      de protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

87. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi 

oferirea serviciilor;

88. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel 

încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

89. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 
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D. CONŢINUTURILE PROGRAMEI

1. Materii prime şi materiale textile 

1.1. Fibre textile: clasificare,  proprietăţi fizice şi mecanice;

1.2. Fire  textile: clasificare, proprietăţi fizice şi mecanice.

2. Tehnologii  de obţinere a firelor 

2.1. Procesul tehnologic în filatură: clasificare, definiţie, operaţii tehnologice;  

2.2. Utilaje tehnologice din filatură: maşina bătătoare, carda, laminorul, maşina de pieptănat, 

flaierul, maşina de filat (schemă tehnologică, principiu de funcţionare, dispozitive şi mecanisme); 

2.3. Particularităţi tehnologice de prelucrare a fibrelor de bumbac 

2.4. Particularităţi tehnologice  de prelucrare a fibrelor de lână şi liberiene; 

2.5. Deservirea, întreţinerea, reglarea utilajelor, defecte şi remedierea lor; 

2.6. Elemente de proiectare a firului şi calcule tehnologice (laminaje, torsiune, producţie). 

3. Tehnologii de obţinere a ţesăturilor 

3.1. Operaţii tehnologice de prelucrare a firelor de urzeală şi bătătură în vederea ţeserii; 

3.2. Procese tehnologice pentru obţinerea ţesăturilor din fire răsucite;

3.3. Procese tehnologice pentru obţinerea ţesăturilor din fire simple;

3.4. Maşini şi utilaje tehnologice din ţesătorie: maşina de bobinat, maşina de răsucit cu inele, 

urzitorul, maşini de încleiat, dispozitivul de năvădit, maşina de canetat, maşini de ţesut clasice şi 

neconvenţionale (schemă tehnologică, principiu de funcţionare, dispozitive şi mecanisme); 

3.5. Elemente de proiectare a ţesăturilor cu legături fundamentale (pânză, diagonal, atlaz); 

4.Tehnologia finisării materialelor textile 

4.1.Tehnologii pentru  pregătirea şi albirea materialelor din fibre celulozice:  descleiere, 

curăţire alcalină şi albire (definiţie şi parametrii de lucru); 

4.2. Utilaje pentru pregătirea şi albirea materialelor din fibre celulozice: autoclava, cada cu 

vârtelniţă, jigher, pad-roll: schemă tehnologică; 
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4.3. Tehnologii pentru  pregătirea materialelor din fibre de lână: spălare, carbonizare, piuare 

(definiţie şi parametrii de lucru); 

4.4. Tehnologii de pregătirea materialelor din  fibre sintetice: spălarea, fixarea şi  albirea 

(definiţie şi parametrii de lucru); 

4.5. Tehnologia vopsirii materialelor textile: clasificarea tehnologică a coloranţilor, noţiuni 

generale de vopsire, noţiuni de cinetica vopsirii, procedee de vopsire, rezistenţa vopsirii; 

4.6. Tehnologii pentru  imprimarea materialelor textile: procedee de imprimare, proprietăţile 

aglutinanţilor; 

4.7. Apretarea chimică a materialelor textile (neşifonabilizarea, hidrofugarea, 

impermeabilizarea, ignifugarea): definiţie şi substanţe folosite. 

5. Întreţinerea utilajelor din textile-pielărie 

5.1. Curăţirea şi ungerea utilajelor: 

5.1.1 Curăţirea utilajelor: locuri de curăţire, ustensile necesare, grafic de curăţire 

5.1.2. Ungerea utilajelor: definiţie, tipuri de lubrifianţi şi sisteme de ungere 

5.1.3. Identificarea locurilor de curăţire şi ungere la utilajele deservite; 

5.2. Norme tehnice de întreţinere şi reparare a  utilajelor: 

5.2.1. Metode de întreţinere: definiţie, clasificare, caracterizare  

5.2.2. Tipuri de intervenţii tehnice: definiţie, clasificare, caracterizare; 

5.3. Respectarea normelor de protecţie a mediului privind depozitarea deşeurilor rezultate 

din curăţirea utilajelor. 

6. Conceptele de asigurare a calităţii, controlul calităţii şi sisteme de calitate 

6.1. Asigurarea calităţii: calitate internă, calitate externă, calitate totală; 

6.2. Controlul calităţii: evaluarea calităţii, supravegherea calităţii, inspecţia calităţii, 

verificarea calităţii; 

7. Sănătatea şi securitatea muncii 
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7.1. Măsuri de igienă şi protecţia muncii: fişa individuală de instructaj; echipamente de 

lucru, echipamente individuale şi colective de protecţie; trusă de prim ajutor; materiale igienico-

sanitare; materiale  şi mijloace de stingere a incendiilor; 

7.2. Sisteme şi dispozitive de protecţie: individuale şi colective specifice locului de muncă; 

7.3. Materiale şi mijloace de prevenirea şi stingerea incendiilor: apă, nisip, pături, hidranţi, 

stingătoare cu spumă, cu praf, cu  CO2;

7.4. Locuri de muncă periculoase specifice domeniului; 

7.5. Factorii de risc de la locul de muncă: accidente de muncă; boli profesionale. 
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A. NOTĂ DE PREZENTARE 

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de 

profil şi maiștrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ 

catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate 

în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea 

procesului educaţional.  

Structura arborescentă și sistemul modular de organizare curriculară pentru învățământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfășurării procesului de învățământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele școlare în vigoare din 

învățământul preuniversitar pentru respectiva disciplină și cu programele pentru evaluările și 

examenele naționale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează 

profilul maistrului intructor, urmărind: 

- cunoașterea de către profesor a conținuturilor știintifice și a principalelor tendințe în evoluția 

disciplinelor de pregătire profesională și a metodicii predării acestora;  

- utilizarea competentă a documentelor școlare reglatoare; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conținuturi; 

- capacitatea de proiectare și realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, și multidisciplinar, 

în concordanță cu standardele de pregatire profesională ;  

- capacitatea de proiectare și realizare a evaluării competențelor dobândite de elevi; 

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului 

educaţional 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu 

aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în 

specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi 

competenţele metodice. 

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în 

domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare  solicită din partea  cadrelor 

didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.   
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B. COMPETENŢE SPECIFICE 

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. 

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar 

şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică; 

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă, 

de securitate și sănătate în muncă, prevenirea situațiilor de urgență şi protecţia mediului 

înconjurător; 

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea 

serviciilor;

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta 

trebuie să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare 

sintetică, aceste competenţe sunt: 

- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica 

disciplinelor;

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: strandarde de 

pregatire profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene 

naţionale; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor

didactice la conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale 

colectivului de elevi;
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- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 

C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ȘI METODICĂ 

aaa. Proiectarea, organizarea și desfășurarea activității didactice 

1. Componentele curriculumului școlar: curriculum național, planuri cadru, arii curriculare, 

trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe școlare, manuale 

școlare, auxiliare curriculare; 

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/extindere; 

2.1. Repere/condiționări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, 

interesele elevilor);

2.2. Modalități de adecvare a unui CDL la grupuri țintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învățării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul stiinței 

informării. Obiective cadru, obiective de referință, competențe generale, competențe specifice, 

unități de competență si competențe. Elaborarea obiectivelor operaționale; 

3. Proiectarea activității didactice: planificare calendaristică, proiectarea unității de învățare, 

proiecte de lecție (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activități de învățare intra-, inter-, 

pluri și transdisciplinare. 

bbb. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii și modalități de 

integrare în lecție a activităților cu caracter practic – aplicativ 

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învățare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activității didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învățământ și integrarea lor în procesul de predare-învățare-evaluare ; 

4.1. Funcțiile didactice ale mijloacelor de învățământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învățământ și caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, 

formării gândirii tehnice și a dezvoltării simțului artistic/estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relațional și mediul comunicațional. Utilizarea Tehnologiei 

informației și comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului și a rezultatelor scolare. Valorizarea 

muncii elevului;

9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a 

auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.
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ccc. Managementul clasei

1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experiențelor care conduc la formarea autonomiei 

elevilor în învățare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităților: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; 

folosirea resurselor psihice ale profesorului și elevilor (capacități, cunostințe, experiențe 

individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu 

individual, frontal etc.) și alternarea acestora în cadrul unei secvențe didactice; antrenarea 

persoanelor resursă din interiorul și din afara unității de invățământ în activitățile clasei; gestionarea 

situațiilor conflictuale. 

ddd. Evaluarea rezultatelor scolare

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învățământ: obiective, funcții, tipuri de 

evaluări, caracterizare; 

2. Metode de evaluare: tradiționale și complementare (tipuri și caracterizare); 

3. Calitățile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate și aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definiție, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de 

proiectare, modalități de corectare și notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare și modalități de minimizare a lor. 

Bibliografie : DIDACTICĂ GENERALĂ ȘI METODICĂ 

1 Cristea Sorin Studii de pedagogie generală.  Editura Didactică și 

pedagogică, Bucuresti,  2004 

2 Cristea Sorin Fundamentele pedagogiei Editura Polirom, Iași, 2010 

3 Cucoș Constantin Pedagogie generală Editura Polirom, Iași 2006 

4 Cucoș Constantin Psihopedagogie pentru examenele de

definitivare și grade didactice 

Editura Polirom Iași, 2009 

5 Dragomir

Mariana

Managementul activității didactice. Eurodidact, Cluj-Napoca, 

2003.

6 Ionescu M Didactica modernă Editura Dacia, Cluj, 1995. 

7 Iucu Romiță Managementul și gestiunea clasei de 

elevi.

Editura Polirom, Iași, 2000 

8 Iucu Romiță Instruirea școlară Editura Polirom, Iași, 2001 

9 Neacșu Ion Introducere în psihologia educației și a Editura Polirom, Iași, 2010 
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dezvoltării 

10 Neacșu Ion Instruire și învățare Editura Stiințifică, Bucuresti, 

1990.

11 Nicola I Tratat de pedagogie școlară Editura Aramis, București, 

2000

12 Pânișoară Ovidiu Comunicarea eficientă. Metode de 

interacțiune eficientă 

Editura Polirom Iași, 2003 

13 Păun Emil Școala: abordare sociopedagogică Editura Polirom, Iași,  1999. 

14 Stan Emil Managementul clasei Editura Aramis, colecția 

Educația XXI, 2005 

15 *** Evaluarea curentă și examenele: Ghid 

pentru profesori.

Bucuresti: ProGnosis, 2001

16 *** Pedagogie. Fundamentări teoretice și 

demersuri aplicative

Editura Polirom, Iași, 2002 

17 *** Curiculum național. Programe școlare 

pentru disciplinele tehnologice

18 *** Planurile-cadru, standarde de pregatire

profesională  

Competenţe specifice 

53. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

54. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru 

proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi 

specificului clasei;

55. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 

56. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu 

cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

5.   Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 
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90. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul 

tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor 

specifice;

91. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire 

practică; 

92. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

93. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor  

      de protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

94. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi 

oferirea serviciilor;

95. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel 

încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

96. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 

D. Conţinuturile programei

1. Elemente de calcul tehnic

 Termeni specifici unui proces tehnologic (materii prime, subproduse, deşeuri, 

operaţie, proces tehnologic, schemă de fabricaţie) 

 Clasificarea operaţiilor unitare  

 Bilanțul de materiale (total, parțial) 

 Randamente, consumuri specifice

2. Transportul fluidelor

 Starea fluidă: caracterizare 

 Mărimi fizice caracteristice fluidelor 

 Pompe pentru transportul fluidelor: fără elemente mobile (ejectorul), rotative (cu roţi 

dinţate, cu pistoane rotative), centrifuge (pompa centrifugă simplă) 

 Rolul funcţional al pompelor. 
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3.Transportul materialelor solide

 Mijloace de transport gravitaţional (planuri înclinate, jgheaburi, tuburi, transportoare 

cu role, transportoare mecanice)

 Mijloace mecanice de ridicat şi transportat cu acţiune intermitentă (pe şine, fără şine) 

 Utilaje de transport cu acţiune continuă (transportorul cu bandă, cu palete, elevatorul 

cu cupe, transportorul melc)

 Transportul pneumatic (prin aspiraţie; prin refulare) 

 Transportul hidraulic

4.Transmiterea căldurii: 

 Definirea căldurii 

 Modul de transmitere a căldurii: conducţie, convecţie, radiaţie, mixt (definiţii) 

 Agenţi termici de încălzire, de răcire 

 Schimbătoare de căldură (cu manta, multitubular, cu serpentină, cu aripioare, cu 

plăci) 

5. Operaţii bazate pe transferul de căldură 

 Pasteurizarea (caracterizare), sterilizarea (caracterizare); (autoclava, pasteurizatorul

tunel)

 Concentrarea (instalaţia de concentrare cu efect simplu, cu efect multiplu) 

 Condensarea (clasificarea condensatoarelor, scopurile operaţiei de condensare, 

condensatorul cu şicane şi talere, condensatorul multitubular) 

 Refrigerarea (caracterizare), congelarea (caracterizare)

6. Mărunţirea 

 Definiţia operaţiei şi a gradului de mărunţire 

 Metode şi procedee de mărunţire  

 Utilaje pentru mărunţirea materialelor solide: 

-maşini de mărunţire prin compresiune (concasorul cilindric)  

- maşini de mărunţire prin dezintegrare (moara cu ciocane)  

- maşini pentru măcinare (valţul) 

 Utilaje pentru mărunţirea materialelor cu consistență mare: 

- maşini de tăiat (maşina de tăiat legume, volful, cuterul) 

7. Separarea materialelor solide prin sortare

 Metode de separare a amestecurilor - definiție și caracterizare 

 Principii care stau la baza metodelor de separare
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 Utilaje și aparate (grătare, ciururi, site, triorul cilindric, tararul, separatorul 

electromagnetic)

8. Separarea amestecurilor eterogene lichide şi gazoase 

 Amestecuri eterogene-definiţie, clasificare 

 Factorii care influiențează operațiile de separare a amestecurilor eterogene 

 Sedimentarea-definirea operaţiei. Utilaje pentru sedimentare (camere de desprăfuire, 

decantoare, vase florentine)

 Filtrarea – definirea operaţiei. Utilaje pentru filtrare (filtre pentru amestecuri 

eterogene gazoase, filtre pentru amestecuri eterogene lichide)

 Centrifugarea - definirea operaţiei. Utilaje pentru centrifugare (centrifuge decantoare 

verticale, centrifuge filtrante, centrifuge fără elemente în mişcare) 

9. Amestecarea

 Amestecarea materialelor solide

-aparate și utilaje folosite pentru amestecarea materialelor solide (amestecător 

elicoidal orizontal, vertical, amestecătoare cu mişcare de rotaţie) 

 Amestecarea materiale păstoase 

-aparate și utilaje folosite pentru amestecarea materialelor păstoase 

(amestecătoare cu braţ ramificat şi cuva mobilă, cu cuvă dubla, cu cuvă 

rabatabilă, mixere) 

 Amestecarea în mediu lichid

-aparate și utilaje folosite pentru amestecarea în mediu lichid (amestecătoare 

pneumatice, cu circularea lichidului, cu amestecătoare cu braţe şi cu elice)

10. Uscarea

 Caracteristicile agentului de uscare

 Mecanismul operaţiei de uscare 

 Utilaje folosite pentru uscare: uscătorul cu valţuri, uscătorul cu benzi, uscătorul prin 

pulverizarea produsului, uscătorul cu strat fluidizat 

11. Norme de securitate și sănătate în muncă şi P.S.U. specifice domeniului Industrie 

alimentară. 

Nota: pentru toate utilajele şi instalaţiile  specificate în programă se vor avea în vedere construcţia 

şi modul de funcţionare ale acestora, cu recunoaşterea reperelor dintr-o figură dată.

Bibliografie:

1 Milcu V., Nichita L.,

ş.a.,

Pregătire de bază în industria 

alimentară – şcoală profesională, 

Editura Oscar Print,

Bucureşti, 2001
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pregătire teoretică 

2 Nichita L., Ion, I.D.,
Grozavu, C., Hânsa,
C., Oprea, M.,
Maimon, N.,

Pregătire de bază în industria 

alimentară – şcoală profesională, 

instruire practică tehnologică şi de 

laborator

Editura Oscar Print,

Bucureşti, 2001 

3 Nichita, L., Coman,
M., Ion, I.D., Cristea,
A. D., Vieru, C.,
Brânzaru, I.,

Manual pentru cultura de specialitate,

domeniul industrie alimentară, clasa a 

IX-a şcoala de arte şi meserii 

Editura Oscar Print,

Bucureşti, 2004

4 Teleoacă R., 
Petculescu E.,

Procese şi aparate în industria 

alimentară 

Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 

1992

5 *** Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 -

AUTORI:

BRUMAR CRISTINA – profesor, grad didactic I, Colegiul Tehnic de Industrie

 Alimentară “Dumitru Moțoc”, București 

COCORA MONICA – profesor, grad didactic I, Colegiul Tehnic de Industrie

  Alimentară  Craiova 

NICHITA  MARIA  LUMINIȚA  - profesor, grad didactic I, Colegiul de Industrie  

 Alimentară “Elena Doamna”, Galați 

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE

VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR

PROGRAMĂ 
PENTRU
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MAIȘTRI INSTRUCTORI 

- Bucureşti - 
2010
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A. NOTĂ DE PREZENTARE 

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de 

profil şi maiștrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ 

catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate 

în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea 

procesului educaţional.  

Structura arborescentă și sistemul modular de organizare curriculară pentru învățământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfășurării procesului de învățământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele școlare în vigoare din 

învățământul preuniversitar pentru respectiva disciplină și cu programele pentru evaluările și 

examenele naționale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează 

profilul maistrului intructor, urmărind: 

- cunoașterea de către profesor a conținuturilor știintifice și a principalelor tendințe în evoluția 

disciplinelor de pregătire profesională și a metodicii predării acestora;  

- utilizarea competentă a documentelor școlare reglatoare; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conținuturi; 

- capacitatea de proiectare și realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, și multidisciplinar, 

în concordanță cu standardele de pregatire profesională ;  

- capacitatea de proiectare și realizare a evaluării competențelor dobândite de elevi; 

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului 

educaţional 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu 

aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în 

specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi 

competenţele metodice. 

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în 

domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare  solicită din partea  cadrelor 

didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.   
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B. COMPETENŢE SPECIFICE 

Programa vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. 

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar 

şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică; 

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă, 

de securitate și sănătate în muncă, prevenirea situațiilor de urgență şi protecţia mediului 

înconjurător; 

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea 

serviciilor;

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta 

trebuie să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare 

sintetică, aceste competenţe sunt: 

- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica 

disciplinelor;

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: strandarde de 

pregatire profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene 

naţionale; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor

didactice la conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale 

colectivului de elevi;
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- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 

C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ȘI METODICĂ 

eee. Proiectarea, organizarea și desfășurarea activității didactice 

1. Componentele curriculumului școlar: curriculum național, planuri cadru, arii curriculare, 

trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe școlare, manuale 

școlare, auxiliare curriculare; 

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/extindere; 

2.1. Repere/condiționări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, 

interesele elevilor);

2.2. Modalități de adecvare a unui CDL la grupuri țintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învățării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul stiinței 

informării. Obiective cadru, obiective de referință, competențe generale, competențe specifice, 

unități de competență si competențe. Elaborarea obiectivelor operaționale; 

3. Proiectarea activității didactice: planificare calendaristică, proiectarea unității de învățare, 

proiecte de lecție (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activități de învățare intra-, inter-, 

pluri și transdisciplinare. 

fff. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii și modalități de integrare 

în lecție a activităților cu caracter practic – aplicativ 

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învățare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activității didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învățământ și integrarea lor în procesul de predare-învățare-evaluare ; 

4.1. Funcțiile didactice ale mijloacelor de învățământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învățământ și caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, 

formarii gândirii tehnice și a dezvoltării simțului artistic/estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relațional și mediul comunicațional. Utilizarea Tehnologiei 

informației și comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului și a rezultatelor scolare. Valorizarea 

muncii elevului;

9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a 
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auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.

ggg. Managementul clasei

1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experiențelor care conduc la formarea autonomiei 

elevilor în învățare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităților: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; 

folosirea resurselor psihice ale profesorului și elevilor (capacități, cunostințe, experiențe 

individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu 

individual, frontal etc.) și alternarea acestora în cadrul unei secvențe didactice; antrenarea 

persoanelor resursă din interiorul și din afara unității de invățământ în activitățile clasei; gestionarea 

situațiilor conflictuale. 

hhh. Evaluarea rezultatelor scolare

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învățământ: obiective, funcții, tipuri de 

evaluări, caracterizare; 

2. Metode de evaluare: tradiționale și complementare (tipuri și caracterizare); 

3. Calitățile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate și aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definiție, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de 

proiectare, modalități de corectare și notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare și modalități de minimizare a lor. 

Bibliografie : DIDACTICĂ GENERALĂ ȘI METODICĂ 

1 Cristea Sorin Studii de pedagogie generală.  Editura Didactică și 

pedagogică, Bucuresti,  2004 

2 Cristea Sorin Fundamentele pedagogiei Editura Polirom, Iași, 2010 

3 Cucoș Constantin Pedagogie generală Editura Polirom, Iași 2006 

4 Cucoș Constantin Psihopedagogie pentru examenele de

definitivare și grade didactice 

Editura Polirom Iași, 2009 

5 Dragomir

Mariana

Managementul activității didactice. Eurodidact, Cluj-Napoca, 

2003.

6 Ionescu M  Didactica modernă Editura Dacia, Cluj, 1995. 
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7 Iucu Romiță Managementul și gestiunea clasei de 

elevi.

Editura Polirom, Iași, 2000 

8 Iucu Romiță Instruirea școlară Editura Polirom, Iași, 2001 

9 Neacșu Ion Introducere în psihologia educației și a 

dezvoltării 

Editura Polirom, Iași, 2010 

10 Neacșu Ion Instruire și învățare Editura Stiințifică, Bucuresti, 

1990.

11 Nicola I Tratat de pedagogie școlară Editura Aramis, București, 

2000

12 Pânișoară Ovidiu Comunicarea eficientă. Metode de 

interacțiune eficientă 

Editura Polirom Iași, 2003 

13 Păun Emil Școala: abordare sociopedagogică Editura Polirom, Iași,  1999. 

14 Stan Emil Managementul clasei Editura Aramis, colecția 

Educația XXI, 2005 

15  Evaluarea curentă și examenele: Ghid 

pentru profesori.

Bucuresti: ProGnosis, 2001

16  Pedagogie. Fundamentări teoretice și 

demersuri aplicative

Editura Polirom, Iași, 2002 

17  Curiculum național. Programe școlare 

pentru disciplinele tehnologice

18 Planurile-cadru, standarde de pregatire

profesională  

Competenţe specifice 

57. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

58. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru 

proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi 

specificului clasei;

59. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 

60. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu 

cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

5.   Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 
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6. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul 

tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor 

specifice;

7. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire 

practică; 

8. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

9. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor  

      de protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

10. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi 

oferirea serviciilor;

11. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel 

încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

12. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 

D. Conţinuturile programei

1. Tehnologia de executare și montare a instalațiilor interioare și exterioare de apă 

1.1 Organizarea locului de muncă 

1.2 Măsuri de PM, PSI și Protecția Mediului 

1.3 Prelucrarea conductelor din cupru și materiale plastice în vederea montării 

1.4 Montarea conductelor instalațiilor interioare 

1.5 Montarea și echiparea obiectelor sanitare 

1.6 Montarea conductelor din PEHD în rețele exterioare 

1.7 Echiparea căminelor de pe rețele exterioare 

1.8 Verificarea și probarea instalațiilor 

2. Tehnologia de montare a instalațiilor interioare și exterioare de canalizare 

2.1 Organizarea locului de muncă 

2.2 Măsuri de PM, PSI și Protecția Mediului 

2.3 Montarea conductelor instalației interioare de canalizare 

2.4 Montarea conductelor rețelelor exterioare de canalizare ( materiale plastice moderne) 

2.5 Verificarea și probarea instalațiilor 
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3. Tehnologia de executare și montare a instalațiilor exterioare și interioare de gaze naturale 

combustibile

3.1 Montarea separatoarelor de apă pe conductele de gaze naturale combustibile 

3.2 Montarea reductoarelor de presiune și a manometrelor 

3.3 Montarea conductei de gaze naturale combustibile și a răsuflătorilor 

3.4 Montarea aparentă a conductelor instalațiilor interioare de gaze naturale combustibile 

3.5 Montarea aparatelor de utilizare a gazelor naturale combustibile

4. Tehnologia de executare și montare a instalațiilor de incălzire centrală cu apă caldă 

4.1 Montarea conductelor de ducere și intoarcere a agentului termic incălzitor 

4.2 Montarea corpurilor de incălzire, a robinetelor și a accesoriilor 

4.3 Montarea vaselor de expansiune și a conductelor aferente 

5. Tehnologia de executare și montare a elementelor instalațiilor de ventilare și condiționare a 

aerului

5.1 Confecționarea și montarea canalelor de aer 

5.2 Confecționarea pieselor de racordare pentru canalele de aer 

5.3 Montarea ventilatoarelor, bateriilor de incălzire și filtrelor de aer dintr-o centrală de 

ventilare

5.4 Montarea elementelor accesorii ale instalațiilor de ventilare 

5.5 Montarea agregatelor, aparatelor unei centrale de condiționare a aerului 

Bibliografie:

1 Christea Al., Niculescu N. Ventilarea şi condiţionarea aerului vol I, 1970, vol II, 

1976, vol III, 1979

2 Cimpoia, Al., Ivanov I. Tehnologia instalaţiilor de încălzire 

centrală şi ventilare. Manual pentru 

clasa a X-a şi a XI-a 

E.D.P. Bucureşti, 

1991

3 Cimpoia, Al., Ivanov I.,

Christea Al.,

Tehnologia instalaţiilor de încălzire 

centrală şi ventilare. Manual pentru 

clasa a XII-a

E.D.P. Bucureşti, 

1992

4 Cruceru T,Petrescu A.,

Duta Gh., Vasilescu P.

Încălzirea ansamblurilor urbane E.T Bucureşti, 1973 

5 Liviu Dumitrescu Instalaţii sanitare in ansambluri de 

clădire 

E.T Bucureşti, 1981 
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6 Manescu Al, Sandu M, Alimentări cu apă E.D.P, Bucuresti 1994 

7 Niculescu N., Ilina M.,

Bandrabur C.

Instalaţii de încălzire şi reţele 

termice

E.D.P Bucureşti, 1985 

8 Niculescu N., Duta Gh.,

Stoenescu P

Instalaţii de ventilare si climatizare E.D.P Bucureşti, 1982 

9 Pop Florin, Dragan Stefan Execuţia si exploatarea instalaţiilor 

de joasă tensiune 

10 Vintila St. s.a Instalaţii sanitare si de gaze E.D.P Bucureşti, 1993 

11 Vintila St., Busuioc H. Instalaţii de alimentare cu apa, 

canalizare sanitare si de gaze

E.D.P Bucureşti, 1977 

12 Vintilă Şt., Constantinescu 

Gh.

Tehnologia instalaţiilor sanitare şi de 

gaze. Manual clasa IX-XII

E.D.P. Bucureşti 1992 

13 Normativ pentru execuţia si exploatarea instalaţiilor de ventilare, I. 5/1998 

14 Normativ pentru proiectarea, execuţia si exploatarea instalaţiilor de încălzire centrala, 

I.13/1998

15 Normativ pentru proiectarea, execuţia si exploatarea instalaţiilor de gaze naturale, I.6/1998 

16 Normativ pentru proiectarea, execuţia si exploatarea instalaţiilor sanitare interioare, 

I.9/1998

17 Normativ pentru proiectarea, execuţia si exploatarea instalaţiilor de gaze naturale, I.6/1998 

18 Normativ pentru proiectarea, execuţia si exploatarea instalaţiilor sanitare interioare, 

I.9/1998

19 Colecţia Revista „Instalatorul” 1996-2010 

20 Manualul inginerului de instalatii Editura Artecno, Bucuresti, 2002

21 Legea 10/1995

22 Legea 50/1991

23 Colecția revistei ,, Tehnica instalațiilor’’, 2000-2010 
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A. NOTĂ DE PREZENTARE 

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de 

profil şi maiştrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ 

catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate 

în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea 

procesului educaţional. 

Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăţământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele şcolare în vigoare din 

învăţământul preuniversitar pentru respectiva disciplină şi cu programele pentru evaluările şi 

examenele naţionale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează 

profilul maistrului intructor, urmărind: 

- cunoaşterea de către profesor a conţinuturilor ştiintifice şi a principalelor tendinţe în evoluţia 

disciplinelor de pregătire profesională şi a metodicii predării acestora; 

- utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, şi multidisciplinar, 

în concordanţă cu standardele de pregatire profesională ;  

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului 

educaţional. 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu 

aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în 

specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi 

competenţele metodice. 

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în 

domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare  solicită din partea  cadrelor 

didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic. 
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B. COMPETENŢE SPECIFICE 

Programa vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. 

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/ pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar 

şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică; 

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă, 

de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea situaţiilor de urgenţă şi protecţia mediului 

înconjurător; 

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea 

serviciilor.

Programa vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta 

trebuie să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare 

sintetică, aceste competenţe sunt: 

- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica disciplinelor; 

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: strandarde de pregătire 

profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene naţionale; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale colectivului de 

elevi;

- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 
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C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ 

iii. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice 

1. Componentele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri cadru, arii curriculare, trunchi 

comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, manuale şcolare, 

auxiliare curriculare;

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/ extindere; 

2.1. Repere/ condiţionări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, interesele 

elevilor);

2.2. Modalităţi de adecvare a unui CDL la grupuri ţintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învăţării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul știinţei informării. 

Obiective cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice, unităţi de 

competenţă si competenţe. Elaborarea obiectivelor operaţionale; 

3. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare, 

proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de învăţare intra-, inter-, 

pluri şi transdisciplinare.

jjj. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii şi modalităţi de integrare 

în lecţie a activităţilor cu caracter practic – aplicativ

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învăţare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare; 

4.1. Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor. 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, formării 

gândirii tehnice şi a dezvoltării simţului artistic/ estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relaţional şi mediul comunicaţional. Utilizarea Tehnologiei 

informaţiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/ social;

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului şi a rezultatelor scolare. Valorizarea 

muncii elevului;

9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a auxiliarelor 

didactice în procesul instructiv-educativ.
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kkk. Managementul clasei

1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experienţelor care conduc la formarea autonomiei 

elevilor în învăţare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar, evaluator etc.);

2. Organizarea activităţilor: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; folosirea 

resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi, cunoștinţe, experienţe individuale sau 

colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu individual, frontal etc.) 

şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice; antrenarea persoanelor resursă din interiorul 

şi din afara unităţii de invăţământ în activităţile clasei; gestionarea situaţiilor conflictuale. 

lll. Evaluarea rezultatelor școlare 

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri de 

evaluări, caracterizare; 

2. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare); 

3. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definiție, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de proiectare, 

modalităţi de corectare şi notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare şi modalităţi de minimizare a lor. 
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12 Pânişoară Ovidiu 
Comunicarea eficientă. Metode de 

interacţiune eficientă 
Editura Polirom, Iaşi, 2003 

13 Păun Emil Şcoala: abordare socio-pedagogică Editura Polirom, Iaşi,  1999. 

14 Stan Emil Managementul clasei
Editura Aramis, colecţia 

Educaţia XXI, 2005 

15
Evaluarea curentă şi examenele: Ghid 

pentru profesori

Editura ProGnosis, București. 

2001

16
Pedagogie. Fundamentări teoretice şi 

demersuri aplicative
Editura Polirom, Iaşi, 2002 

17
Curriculum naţional. Programe şcolare 

pentru disciplinele tehnologice

18
Planurile-cadru, standarde de pregătire 

profesională  
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Competenţe specifice 

61. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

62. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

63. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 

64. Proiectarea activităţilor de instruire practică/ pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

65. Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 

97. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/ pregătire practică în atelierul tehnologic 

şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

98. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/ pregătire practică; 

99. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

100.Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de 

protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

101. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi 

oferirea serviciilor;

102. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel încât 

să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

103. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 
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D. CONŢINUTURILE PROGRAMEI

1. Desen tehnic

1.1. Standarde fundamentale utilizate în desenul tehnic (linii, formate)

1.2. Noțiuni de desen proiectiv - proiecţia ortogonală (dispunerea proiecţiilor, desfăşurarea 

corpurilor geometrice, reprezentarea vederilor si secţiunilor) 

1.3. Cotarea (elementele cotării, reguli de cotare, cotări speciale: arce, unghiuri, teşituri, 

înclinări, conicităţi, clasificare cotelor, metode de cotare) 

1.4. Înscrierea pe desene a preciziei de prelucrare (toleranţe, rugozitate) 

1.5. Schiţa (faze premergătoare executării schiţei, etapele de executare a schiţei) 

1.6. Desenul la scara  (scări numerice, fazele alcătuirii desenului la scară) 

1.7. Desenul de operaţii pentru prelucrări mecanice 

1.8. Citirea desenului de ansamblu

2. Studiul materialelor

2.1. Proprietăţile fizice, mecanice si tehnologice ale materialelor metalice 

2.2. Oțelul și fonte nealiate (clasificare, simbolizare și utilizare) 

2.3. Tratamente termice si termochimice aplicate aliajelor feroase

2.4. Metale şi aliaje neferoase (proprietăţi, utilizări, simbolizare) 

2.4.1. cuprul şi aliajele sale 

2.4.2. aluminiul şi aliajele sale 

2.4.3. plumbul şi aliajele sale 

2.5. Coroziunea metalelor şi aliajelor. Protecţia împotriva coroziunii 

2.6. Materiale nemetalice (tipuri, utilizare)

2.6.1. materiale semiconductoare şi electroizolante 

2.6.2. lubrifianți 

2.6.3. lichide de racire

2.6.4. degresanţi si decapanţi 

2.6.5. materiale abrazive

3. Măsurări tehnice 

3.1. Unităţi de măsură (fundamentale, derivate, asociate, multipli şi submultipli) 

3.2. Mijloace de măsurare şi control al mărimilor mecanice (lungimi, suprafeţe, volume, 

unghiuri)

3.3. Întreţinerea instrumentelor de măsură şi control 

3.4. Precizia prelucrării dimensiuni, abateri, toleranţe, câmp de toleranţă, ajustaje) 
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4. Tehnologia meseriei

4.1. Organizarea locului de muncă (microclimatul industrial, principii ergonomice de 

organizare a locului de muncă , utilaje folosite , mod de amplasare, utilizare) 

4.2. Operatii de lăcătuşerie (SDV-uri, utilaje, tehnologie, control): 

4.2.1. Operaţii de pregătire (curăţire , îndreptare) 

4.2.2. Operaţii de prelucrare (trasare , debitare , indoire , pilire , polizare , gaurire si filetare 

manuală) 

4.2.3. Operaţii de finisare (răzuire, lustruire) 

4.3. Prelucrarea prin aşchiere: 

4.3.1. Mişcări necesare în procesul de aşchiere 

4.3.2. Scule aşchietoare (clasificare, materiale, elementele geometrice şi constructive ale 

cuţitelor de strung) 

4.3.3. Semifabricate utilizate la prelucrarea prin aşchiere 

4.3.4. Elementele regimului de aşchiere 

4.4. Asamblări nedemontabile 

4.4.1. Nituirea (domeniul de utilizare, tipuri de nituri şi de asamblări nituite, scule-

dispozitive-utilaje, tehnologia nituirii)

4.4.2. Lipirea (domeniul de utilizare, avantaje-dezavantaje, procedee, materiale utilizate,

tehnologia lipirii)

4.4.3. Sudarea cu arc electric (domeniul de utilizare, avantaje-dezavantaje, clasificarea

îmbinărilor sudate, materiale utilizate, scule-dispozitive-utilaje, tehnologia sudării) 

4.5. Asamblări demontabile 

4.5.1. Asamblarea prin pene (domeniul de utilizare, tipuri de pene, tehnologia asamblării, 

controlul asamblării) 

4.5.2. Asamblarea prin filet (domenii de utilizare, tipuri de şuruburi, piuliţe, şaibe, 

asigurarea asamblării contra autodesfacerii, scule şi dispozitive, tehnologia asamblării) 

4.5.3. Asamblarea prin bolţuri şi ştifturi (domenii de utilizare, tipuri de bolţuri şi ştifturi, 

tehnologia asamblării) 

5. Norme de sănatea şi securitatea muncii specifice domeniului. 
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Bibliografie:

1.
A. Ciocârlea Vasilescu

M. Constantin

Asamblarea, întreţinerea şi repararea 

maşinilor şi instalaţiilor, clasa a XII-a

Editura All Educaţional, 

Bucureşti, 2002 

2. A. Popescu, ş.a. 
Tehnologia elaborării şi prelucrării 

semifabricatelor, clasa a XI-a

Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 2002 

3. A. Ţurcanu, ş.a. 
Desen tehnic, clasa a X-a Filiera

tehnologică, Profil: Tehnic 

Editura Economică 

Preuniversitaria, Bucureşti, 

2000

4. Burduşel, A. ş.a. Desen tehnic, clasa a X-a
Editura Sigma, Bucureşti, 

2000

5. G. Lichiardopol, ş.a. Desen tehnic, clasa a X-a
Editura All Educaţional, 

Bucureşti, 2000 

6. G.S. Georgescu
Îndrumător pentru atelierelele 

mecanice

Ed. Economică, Bucureşti 

1978

7. I Ezeanu, ş.a. 

Pregătire de bază în domeniul 

mecanic (manual şi laborator), anul I, 

şcoală profesională 

Editura LVS Crepuscul,

Ploieşti, 2000 

8. I Moraru, ş.a. 
Tehnologia elaborării şi prelucrării 

semifabricatelor, clasa a XI-a

Editura Sigma, Bucureşti, 

2002

9. I Moraru, ş.a. 
Tehnologia elaborării şi prelucrării 

semifabricatelor, clasa a XII-a

Editura Sigma, Bucureşti, 

2002

10. I. Ionescu ş.a. 
Solicitări şi măsurări tehnice, Filiera

tehnologică, Profil Tehnic, clasa a X-a 

Editura Economică 

Preuniversitaria, Bucureşti, 

2000

11.
M. Constantin, A.

Ciocârlea Vasilescu

Solicitări şi măsurări tehnice, clasa a

X-a

Editura All Educational,

Bucureşti, 2001 

12. M. Ionescu, ş.a. 
Mecanică, Cultură de specialitate, anul 

I, şcoală profesională 

Editura Sigma, Bucureşti, 

2000

Autori:

 BORZA VASILE – Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad 

 PEICU AUREL – Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi 

 BARBU GHEORGHE – Grupul Şcolar Transporturi Auto – Craiova 
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CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE

VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR

PROGRAMĂ 
PENTRU

PISCICULTURĂ 
MAIŞTRI INSTRUCTORI 

- Bucureşti - 
2010
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A. NOTĂ DE PREZENTARE 

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de 

profil şi maiştrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ 

catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate 

în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea 

procesului educaţional. 

Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăţământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele şcolare în vigoare din 

învăţământul preuniversitar pentru respectiva disciplină şi cu programele pentru evaluările şi 

examenele naţionale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează 

profilul maistrului intructor, urmărind: 

- cunoaşterea de către profesor a conţinuturilor ştiintifice şi a principalelor tendinţe în evoluţia 

disciplinelor de pregătire profesională şi a metodicii predării acestora; 

- utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, şi multidisciplinar, 

în concordanţă cu standardele de pregătire profesională; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului 

educaţional. 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu 

aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în 

specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi 

competenţele metodice. 

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în 

domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare solicită din partea cadrelor 
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didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic. 

B. COMPETENŢE SPECIFICE 

Programa vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. 

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/ pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/ pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar 

şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/ pregătire practică; 

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă, 

de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea situaţiilor de urgenţă şi protecţia mediului 

înconjurător; 

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea 

serviciilor;

Programa vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta 

trebuie să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare 

sintetică, aceste competenţe sunt: 

- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica disciplinelor; 

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: strandarde de pregatire 

profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene naţionale; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 
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- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale colectivului de 

elevi;

- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 

C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ 

mmm. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice 

1. Componenţele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri cadru, arii curriculare, trunchi 

comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, manuale şcolare, 

auxiliare curriculare;

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/ extindere; 

2.1. Repere/condiţionări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, interesele 

elevilor);

2.2. Modalităţi de adecvare a unui CDL la grupuri ţintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învăţării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul știinţei informării. 

Obiective cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice, unităţi de 

competenţă si competenţe. Elaborarea obiectivelor operaţionale; 

3. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare, 

proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de învăţare intra-, inter-, 

pluri şi transdisciplinare.

nnn. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii şi modalităţi de 

integrare în lecţie a activităţilor cu caracter practic – aplicativ 

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învăţare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare; 

4.1. Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, 

formarii gândirii tehnice şi a dezvoltării simţului artistic/ estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relaţional şi mediul comunicaţional. Utilizarea Tehnologiei 

informaţiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/ social;

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului şi a rezultatelor scolare. Valorizarea 

muncii elevului;
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9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a auxiliarelor 

didactice în procesul instructiv- educativ.

ooo. Managementul clasei

1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experienţelor care conduc la formarea autonomiei 

elevilor în învăţare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităţilor: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; 

folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi, cunoștinţe, experienţe individuale 

sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu individual, frontal 

etc.) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice; antrenarea persoanelor resursă din 

interiorul şi din afara unităţii de invăţământ în activităţile clasei; gestionarea situaţiilor conflictuale. 

ppp. Evaluarea rezultatelor şcolare 

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri de 

evaluări, caracterizare; 

2. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare); 

3. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definişie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de proiectare, 

modalităţi de corectare şi notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare şi modalităţi de minimizare a lor. 
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Bibliografie: DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ

1 Cristea Sorin Studii de pedagogie generală.  
Editura Didactică şi pedagogică, 

București, 2004 

2 Cristea Sorin Fundamentele pedagogiei Editura Polirom, Iaşi, 2010 

3 Cucoş Constantin Pedagogie generală Editura Polirom, Iaşi 2006 

4 Cucoş Constantin 
Psihopedagogie pentru examenele de

definitivare şi grade didactice 
Editura Polirom Iaşi, 2009 

5 Dragomir Mariana Managementul activităţii didactice. Eurodidact, Cluj-Napoca, 2003. 

6 Ionescu M Didactica modernă Editura Dacia, Cluj, 1995. 

7 Iucu Romiţă 
Managementul şi gestiunea clasei de 

elevi.
Editura Polirom, Iaşi, 2000 

8 Iucu Romiţă Instruirea şcolară Editura Polirom, Iaşi, 2001 

9 Neacşu Ion 
Introducere în psihologia educaţiei şi 

a dezvoltării 
Editura Polirom, Iaşi, 2010 

10 Neacşu Ion Instruire şi învăţare 
Editura Știinţifică, București, 

1990.

11 Nicola I Tratat de pedagogie şcolară Editura Aramis, Bucureşti, 2000 

12 Pânişoară Ovidiu 
Comunicarea eficientă. Metode de 

interacţiune eficientă 
Editura Polirom Iaşi, 2003 

13 Păun Emil Școala: abordare socio-pedagogică Editura Polirom, Iaşi,  1999. 

14 Stan Emil Managementul clasei
Editura Aramis, colecţia 

Educaţia XXI, 2005 

15
Evaluarea curentă şi examenele: 

Ghid pentru profesori.
ProGnosis, București, 2001 

16
Pedagogie. Fundamentări teoretice şi 

demersuri aplicative
Editura Polirom, Iaşi, 2002 

17

Curriculum naţional. Programe 

şcolare pentru disciplinele 

tehnologice

18
Planurile-cadru, standarde de

pregătire profesională  
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Competenţe specifice 

66. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

67. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

68. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 

69. Proiectarea activităţilor de instruire practică/ pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

70. Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 

104. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic 

şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

105. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/ pregătire 

practică; 

106. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea 

educaţională; 

107. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de 

protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

108. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi 

oferirea serviciilor;

109. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel încât 

să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

110. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 
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D. CONŢINUTURILE PROGRAMEI

1. Principalele specii de peşti 

1.1 Familia Cypinidae: crapul, carasul, caracuda, linul;

1.2 Familia Percidae: bibanul, şalăul; 

1.3 Familia Siluridae: somnul;

1.4 Familia Esoccidae: ştiuca; 

1.5 Familia Salmonidae: păstrăvul indigen (de munte), păstrăvul curcubeu; 

1.6 Familia Acipeuseridae (sturionii): morunul, nisetrul, cega, păstruga. 

2. Bazine piscicole din ţara noastră 

2.1 Crescătorii semisistemice şi sistemice: iazuri şi heleşteie; 

2.2 Caracteristicile bazinelor piscicole artificiale.

3. Creşterea crapului 

3.1 Caracteristicile creşterii crapului în crescătorii semistemice (iazuri); 

3.2 Caracteristicile creşterii crapului în crescătorii semistemice (heleştee). 

4. Creşterea păstrăvului 

4.1 Reproducerea păstrăvului; 

4.2 Alimentaţia păstrăvului; 

4.3 Întreţinerea heleşteielor; 

4.4 Repopularea apelor de munte.

5. Pescuitul şi transportul peştelui viu 

5.1 Pescuitul în bazinele artificiale şi naturale; 

5.2 Transportul peştelui viu; 

5.3 Măsuri de protecţie a muncii în timpul pescuitului şi transportului peştelui. 
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A. NOTĂ DE PREZENTARE 
Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE se adresează absolvenţilor facultăţilor de 

profil şi maiştrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ 

catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate 

în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea 

procesului educaţional. 

Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăţământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele şcolare în vigoare din 

învăţământul preuniversitar pentru respectiva disciplină şi cu programele pentru evaluările şi 

examenele naţionale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează 

profilul maistrului intructor, urmărind: 

- cunoaşterea de către profesor a conţinuturilor ştiintifice şi a principalelor tendinţe în evoluţia 

disciplinelor de pregătire profesională şi a metodicii predării acestora; 

- utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, şi 

multidisciplinar, în concordanţă cu standardele de pregătire profesională; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului 

educaţional. 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu 

aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în 

specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi 

competenţele metodice. 

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în 

domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare solicită din partea cadrelor 

didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic. 
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B. COMPETENŢE SPECIFICE 

Programa vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. 

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/ pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/ pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar 

şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/ pregătire practică; 

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă, 

de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea situaţiilor de urgenţă şi protecţia mediului 

înconjurător; 

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea 

serviciilor.

Programa vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta 

trebuie să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare 

sintetică, aceste competenţe sunt: 

- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica disciplinelor; 

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: strandarde de pregătire 

profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene naţionale; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale colectivului de 

elevi;

- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 
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C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ 

qqq. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice 

1. Componenţele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri cadru, arii curriculare, trunchi 

comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, manuale şcolare, 

auxiliare curriculare;

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/ extindere; 

2.1. Repere/condiţionări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, interesele 

elevilor);

2.2. Modalităţi de adecvare a unui CDL la grupuri ţintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învăţării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul știinţei informării. 

Obiective cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice, unităţi de 

competenţă si competenţe. Elaborarea obiectivelor operaţionale; 

3. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare, 

proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de învăţare intra-, inter-, 

pluri şi transdisciplinare.

rrr. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii şi modalităţi de 

integrare în lecţie a activităţilor cu caracter practic – aplicativ 

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învăţare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare; 

4.1. Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, formarii 

gândirii tehnice şi a dezvoltării simţului artistic/ estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relaţional şi mediul comunicaţional. Utilizarea Tehnologiei 

informaţiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/ social;

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului şi a rezultatelor școlare. Valorizarea 

muncii elevului;

9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a auxiliarelor 

didactice în procesul instructiv-educativ.
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sss.Managementul clasei

1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experienţelor care conduc la formarea autonomiei 

elevilor în învăţare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităţilor: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; 

folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi, cunoștinţe, experienţe individuale 

sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu individual, frontal 

etc.) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice; antrenarea persoanelor resursă din 

interiorul şi din afara unităţii de învăţământ în activităţile clasei; gestionarea situaţiilor conflictuale. 

ttt. Evaluarea rezultatelor școlare 

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri de 

evaluări, caracterizare; 

2. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare); 

3. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definiție, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de proiectare, 

modalităţi de corectare şi notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare şi modalităţi de minimizare a lor. 
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Competenţe specifice 

71. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

72. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

73. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 

74. Proiectarea activităţilor de instruire practică/ pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

75. Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 

111. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic 

şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

112. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/ pregătire 

practică; 

113. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea 

educaţională; 

114. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de 

protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

115. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi 

oferirea serviciilor;

116. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel încât 

să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

117. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 

D. CONŢINUTURILE PROGRAMEI 

1.1. Prezentarea atelierului, a dotării specifice şi măsuri de protecţia muncii şi P.S.I. 

1.2. Prezentarea oficiului poştal 

- Organizarea reţelei unităţilor poştale : tipuri de unităţi şi subunitaţi poştale urbane şi rurale; 

cunoaşterea funcţiilor unui oficiu poştal, a activităţii de poştă propriu-zisă şi pe bază de 

convenţii; mobilierul şi utilajele poştale specifice unui oficiu poştal complex; dotarea cu 

hardware a oficiului poştal. 

1.3. Condiţii de admitere la prezentare a trimiterilor poştale adresarea trimiterilor poştale (datele 

unei adrese, excepţii de la adresare); indicaţii speciale generale şi specifice. 

 Prezentarea obiectelor de corespondenţa simplă şi înregistrată bucată cu bucată; 

 Procesul de exploatare la obiectele de corespondenţă; 

- tipuri de trimiteri;
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- limite de greutate;

- condiţionare. 

 Tarifarea obiectelor de corespondenţă. 

1.5. Prezentarea în serii a obiectelor de corespondenţă cu indicaţia specială “RECOMANDAT”. 

1.6. Prezentarea mandatelor poştale, e-mandat şi on line  bucată cu bucată şi în serii. 

 Procesul de exploatare la mandatele poştale şi electronice: 

- tipuri de mandate;

- adresarea;

- indicaţii speciale şi specifice. 

 Tarifarea mandatelor poştale şi electronice. 

1.7. Prezentarea obiectelor de mesagerie:

 Procesul de exploatare la obiectele de mesagerie;

- condiţii de admitere la prezentare (legarea, ambalarea, sigilarea); 

- trepte de greutate admise;

- indicaţii specifice obiectelor de mesagerie (voluminos, fragil, factaj, valoare, ramburs). 

 Tarifarea obiectelor de mesagerii.

1.8. Distribuirea obiectelor de corespondenţă la domiciliul destinatarilor sau la sediul unităţii 

poştale 

- distribuirea trimiterilor simple;

- distribuirea recomandatelor;

- afişarea Actelor de procedură; 

- trimiteri ce nu pot fi distribuite (avizate, reavizate, reexpediate, înapoiate, trimise la

păstrare). 

1.9. Achitarea mandatelor poştale la domiciliul destinatarilor sau la sediul oficiului poştal: 

- achitarea mandatelor obişnuite; 

- achitarea mandatelor pe bază de PROCES VERBAL f31;

- achitarea mandatelor prin bancă; 

- mandate ce nu pot fi achitate;

- situaţia mandatelor achitate. 

1.10. Înmânarea obiectelor de mesagerii la ghişeul specific al oficiului poştal sau la domiciliul 

destinatarilor:

- distribuirea coletelor cu şi fără valoare declarată; 

- distribuirea scrisorilor deschise cu valoare declarată; 

- bilanţul obiectelor de mesagerie. 

1.11. Formulare cu regim special. Prezentarea registrelor, evidenţa şi justificarea acestora:  
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- formulare speciale folosite în serviciul poştal (f.4, f.5, f.1, f1-PRESA); 

- aprovizionarea unităţilor poştale cu chitanţiere cu regim special; 

- consumarea, justificarea şi controlul chitanţierelor cu regim special; 

- decontarea sumelor aferente chitanţierelor cu regim special. 

1.12. Poşta rurală 

- documente folosite pentru activitatea de poştă rurală; 

- executarea procesului de prezentare la obiectele de corespondenţă, la mandatele poştale, la 

obiectele de mesagerie la factorul poştal rural. 

1.13. Prestaţii pe bază de convenţii efectuate de COMPANIA NAŢIONALĂ POŞTA ROMÂNĂ 

- operaţiuni Banc Post; 

- operaţiuni de contractare şi distribuire la domiciliu a abonamentului de presă; 

- alte convenţii ale C.N. POŞTA ROMÂNĂ; 

- transferuri internaţionale de bani (WESTERN UNION, EUROGIRO, MANDATE 

INTERNATIONALE);

- conventii financiar bancare;

- convenţii comerciale (COMPANIILE DE TELEFONIE MOBILĂ VODAFONE, ORANGE, 

ZAPP, COSMOTE, CONVENTII COMERCIALE CU AGENTI ECONOMICI

DISTRIGAZ, ELECTRICA, ROMTELECOM...)

1.14. Servicii DE MARKETING DIRECT ŞI CURIERAT RAPID în POŞTA ROMÂNĂ 

necesitatea înfiinţării unor servicii noi;

- PRIORIPOST; ULTRAPOST; E.M.S. (Curierul rapid extern); SKY PACK; C.R.

(Corespondenţa răspuns); 

- C.C.R.I. (Corespondenţa comercială răspuns internaţional); POSTAFIŞ; PROMOPLIC 

DIRECT MAIL;

- POSTMESAGER DIRECT MAIL; POSTMESAGER PLUS DIRECT MAIL; INFADRES

DIRECT MAIL; POSTCATALOG DIRECT MAIL

Bibliografie:

1
Constantin Gh,

Constantin Gherghina,

Exploatarea serviciilor poştale –

Manual pentru clasa aXIa , avizat

Editura Akademos,

2007
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Trifu A, Seefeld R,
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2 Colectiv ASE

Contabilitate - manual pentru clasele

IX - XII licee economice şi şcoli 

postliceale cu profil economic,

Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 

1993;

3 Grigore, N. Tehnologia Exploatării T.T. 

Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 

1998;

4 Iosifescu, Ş. 
Introducere în managementul

educaţional 
ISE, 1996;

5 Isac, E.
Marketing - manual pentru clasele X

- XII licee industriale,

Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 

1995;

6 Loloiu, N.
Noţiuni de etica servirii publicului în 

sectorul de poştă şi telecomunicaţii 

Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 

1987;

7 Mah, T. WORD 6.0 pas cu pas
Editura Teora,

Bucureşti, 1996; 

8 Novac, C.

Exploatare Poştală - manual pentru

cursurile de calificare şi licee de 

specialitate vol 1 şi 2

Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 

1970;

9 Şchiopârlan, V. Managementul unităţilor poştale
Editura Economică, 

Bucureşti, 2003; 

10 Şchiopârlan, V. Tehnologia Exploatării poştale 

Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 

1981;

11 Tufescu, V.
Geografia României – manual cls. a

XII-a

Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 

1998;

12 ***
Norme interne de desfăşurare a serviciilor poştale de bază: 

obiecte de corespondenţă; mandate; mesagerii 

13 ***
Norme de exploatare ale R.A.P.R. pentru toate activităţile 

desfăşurate în POŞTA ROMÂNĂ 1998 

14 *** Legea Poştei 283/ 11.07.1996; Legea Poştei 385/ 1997 
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15 ***
Bareme de calcul al tarifelor in REGIA AUTONOMĂ POŞTA 

ROMANĂ - norme interne, 2010 

16 Legislaţie internă 

ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 31/ 2002 privind serviciile 

poştale, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 

642/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare (text 

consolidat neoficial, în vigoare din 27 mai 2007);

Legea nr. 642 din 07/12/ 2002 pentru aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr. 31/ 2002 privind serviciile poştale; 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 70/2006 

privind modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale; 

LEGEA nr. 133/ 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 70/ 2006 privind modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi 

al serviciilor poştale. 
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17 Decizii interne

Decizie nr. 2858/ 2007 privind regimul de autorizare generală 

pentru furnizarea serviciilor poştale; 

Decizie nr. 3442/ 2007 privind condiţiile şi procedura de 

desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul

serviciilor poştale; 

Decizie nr. 3287/ 2007 pentru modificarea şi completarea 

Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Comunicaţii nr. 1.480/ 2005 privind condiţiile de întocmire şi 

auditare a situaţiilor financiare separate de către Compania 

Naţională Poşta Română S.A.; 

Decizie nr. 1228/ 2008 pentru modificarea Deciziei

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Comunicaţii nr. 88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului de 

serviciu universal în domeniul serviciilor poştale; 

Decizia nr. 118/ 2003 privind procedura de autorizare a

furnizorilor de servicii poştale, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.212 din 1 aprilie 2003;

Decizia nr. 1351/ 2003 privind condiţiile şi procedura de 

desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul

serviciilor poştale; 

Decizia nr. 88/ 2004 privind desemnarea furnizorului de

serviciu universal în domeniul serviciilor poştale; 

Decizia nr. 153/ 2004 pentru modificarea Deciziei preşedintelui 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii 

nr.88/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu

universal în domeniul serviciilor poştale; 

Decizie 1301/ 2004 privind raportarea unor date statistice de

către furnizorii de servicii poştale; 

Decizia 1480/ 2005 privind condiţiile de întocmire şi auditare a 

situaţiilor financiare separate de către Compania Naţională 

Poşta Română S.A. 

Decizia nr. 66/ 2006 pentru modificarea şi completarea Deciziei 

Preşedintelui ANRC nr.1480/2005 privind condiţiile de 

întocmire şi auditare a situaţiilor financiare separate de către 

Compania Naţională Poşta Română S.A.; 
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18

Decizia nr. 293/ 2009 privind desemnarea furnizorului de

serviciu universal in domeniul serviciilor poştale; 

http://www.posta-romana.ro/articles/legislatie-postala_39#

AUTORI:

PROF. MIRELA NICOLETA DINESCU – ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ „N. 

KRETZULESCU” BUCUREŞTI 

PROF. LUMINIŢA MARIANA POPESCU – I.S.J. DÂMBOVIŢA 

PROF. DANA LUIZA CIOARĂ – I.S.J. HUNEDOARA 

PROF. CONSTANTIN GHEORGHE – COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII „GHEORGHE AIRINEI” BUCUREŞTI 

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE

VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR

PROGRAMĂ 
PENTRU

PRELUCRAREA LEMNULUI
MAIŞTRI INSTRUCTORI 
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2010
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A. NOTĂ DE PREZENTARE 

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE se adresează absolvenţilor facultăţilor de 

profil şi maiştrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ 

catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate 

în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea 

procesului educaţional. 

Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăţământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele şcolare în vigoare din 

învăţământul preuniversitar pentru respectiva disciplină şi cu programele pentru evaluările şi 

examenele naţionale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează 

profilul maistrului instructor, urmărind: 

- cunoaşterea de către profesor a conţinuturilor ştiințifice şi a principalelor tendinţe în evoluţia 

disciplinelor de pregătire profesională şi a metodicii predării acestora; 

- utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, şi multidisciplinar, 

în concordanţă cu standardele de pregătire profesională; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului 

educaţional. 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu 

aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în 

specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi 

competenţele metodice. 

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în 

domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare solicită din partea  cadrelor 

didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic. 
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B. COMPETENŢE SPECIFICE 

Programa vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. 

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar 

şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică; 

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă, 

de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea situaţiilor de urgenţă şi protecţia mediului 

înconjurător; 

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea 

serviciilor;

Programa vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta 

trebuie să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare 

sintetică, aceste competenţe sunt: 

- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica disciplinelor; 

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: standarde de pregătire 

profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene naţionale; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale colectivului de 

elevi;

- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 
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C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ 

uuu. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice 

1. Componentele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri cadru, arii curriculare, trunchi 

comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, manuale şcolare, 

auxiliare curriculare;

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/ extindere; 

2.1. Repere/condiţionări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, interesele 

elevilor);

2.2. Modalităţi de adecvare a unui CDL la grupuri ţintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învăţării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul știinţei informării. 

Obiective cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice, unităţi de 

competenţă si competenţe. Elaborarea obiectivelor operaţionale; 

3. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare, 

proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de învăţare intra-, inter-, 

pluri şi transdisciplinare.

vvv. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii şi modalităţi de 

integrare în lecţie a activităţilor cu caracter practic – aplicativ 

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învăţare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare; 

4.1. Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, formării 

gândirii tehnice şi a dezvoltării simţului artistic/ estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relaţional şi mediul comunicaţional. Utilizarea Tehnologiei 

informaţiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psiho-pedagogice inovative în plan profesional/ social;

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului şi a rezultatelor școlare. Valorizarea 

muncii elevului;

9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a auxiliarelor 

didactice în procesul instructiv-educativ.



Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. 11. 2010

194

www. Managementul clasei

1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experienţelor care conduc la formarea autonomiei 

elevilor în învăţare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităţilor: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; 

folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi, cunoștinţe, experienţe individuale 

sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu individual, frontal 

etc.) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice; antrenarea persoanelor resursă din 

interiorul şi din afara unităţii de învăţământ în activităţile clasei; gestionarea situaţiilor conflictuale. 

xxx. Evaluarea rezultatelor școlare 

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri de 

evaluări, caracterizare; 

2. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare); 

3. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definiție, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de proiectare, 

modalităţi de corectare şi notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare şi modalităţi de minimizare a lor. 
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Bibliografie: DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ 

1 Cristea Sorin Studii de pedagogie generală.  
Editura Didactică şi 

pedagogică, București, 2004 

2 Cristea Sorin Fundamentele pedagogiei Editura Polirom, Iaşi, 2010 

3 Cucoș Constantin Pedagogie generală Editura Polirom, Iaşi 2006 

4 Cucoș Constantin 
Psihopedagogie pentru examenele de

definitivare şi grade didactice 
Editura Polirom Iaşi, 2009 

5
Dragomir

Mariana
Managementul activităţii didactice. 

Eurodidact, Cluj-Napoca,

2003.

6 Ionescu M Didactica modernă Editura Dacia, Cluj, 1995. 

7 Iucu Romiţă 
Managementul şi gestiunea clasei de 

elevi.
Editura Polirom, Iaşi, 2000 

8 Iucu Romiţă Instruirea şcolară Editura Polirom, Iaşi, 2001 

9 Neacşu Ion 
Introducere în psihologia educaţiei şi a 

dezvoltării 
Editura Polirom, Iaşi, 2010 

10 Neacşu Ion Instruire şi învăţare 
Editura Știinţifică, București, 

1990.

11 Nicola I Tratat de pedagogie şcolară 
Editura Aramis, Bucureşti, 

2000

12 Pânişoară Ovidiu 
Comunicarea eficientă. Metode de 

interacţiune eficientă 
Editura Polirom Iaşi, 2003 

13 Păun Emil Şcoala: abordare socio-pedagogică Editura Polirom, Iaşi,  1999. 

14 Stan Emil Managementul clasei
Editura Aramis, colecţia 

Educaţia XXI, 2005 

15
Evaluarea curentă şi examenele: Ghid 

pentru profesori.

Editura ProGnosis, București, 

2001

16
Pedagogie. Fundamentări teoretice şi 

demersuri aplicative
Editura Polirom, Iaşi, 2002 

17
Curriculum naţional. Programe şcolare 

pentru disciplinele tehnologice

18
Planurile-cadru, standarde de pregătire 

profesională  
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Competenţe specifice 

76. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

77. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

78. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 

79. Proiectarea activităţilor de instruire practică/ pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

80. Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 

118. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic 

şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

119. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/ pregătire 

practică; 

120. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea 

educaţională; 

121. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de 

protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

122. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi 

oferirea serviciilor;

123. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel încât 

să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

124. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 

D. TEME DE SPECIALITATE

I. Materii prime şi materiale 

1. Structura macroscopică a lemnului

 Secţiuni principale prin trunchi; 

 Caracterele structurii macroscopice a lemnului;

 Caracteristicile fizice ale lemnului.

2. Defectele lemnului şi influenţa lor asupra prelucrabilităţii lemnului 

 Defecte de formă ale trunchiului; 

 Defecte de structură ale lemnului; 

 Noduri;

 Crăpături; 

 Găuri şi galerii de insecte; 
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 Alteraţii şi coloraţii anormale ale lemnului; 

 Influenţa fiecărei categorii de defecte asupra prelucrabilităţii lemnului. 

3. Proprietăţile lemnului 

 Proprietăţi fizice ale lemnului ( densitate, umiditate, umflare şi contragere); 

 Proprietăţi mecanice ale lemnului (rezistenţa lemnului la solicitări de: tracţiune, 

compresiune, forfecare, despicare);

 Proprietăţi tehnologice ale lemnului (uzura, durabilitatea, rezistenţa la smulgerea cuielor 

şi şuruburilor). 

4. Materiale tehnologice folosite in industria lemnului

 Adezivi: clasificarea adezivilor, proprietăţile şi caracteristicile tehnice ale adezivilor, 

recunoaşterea şi modul de aplicare a celor mai utilizaţi adezivi în industria lemnului 

(adezivi polivinilici, adezivi ureo-formaldehidici, adezivi solizi);

 Materiale abrazive: duritatea granulelor abrazive, granulaţia materialelor abrazive, 

simbolizare materiale abrazive.

5. Materii prime folosite la fabricarea produselor din lemn

 Cherestea: definiţie, terminologie, clasificare, grosimi, utilaje pentru debitarea buştenilor 

în cherestea (gaterul vertical şi ferăstrăul panglică de debitat buşteni), metode de debitare 

a buştenilor in cherestea, modele de tăiere, cubarea lemnului rotund, cubarea cherestelei 

(fişe); 

 Furnire estetice şi tehnice: definiţie, clasificare, grosimi, domenii de utilizare, utilaje 

pentru derularea buştenilor (descrierea derulorului şi a modului de funcţionare, norme de 

sănătate, securitate în muncă şi protecţia mediului), debitarea prin tăiere plană a 

furnirelor estetice (descrierea maşinii de tăiat plan şi a modului de funcţionare, norme de 

sănătate, securitate în muncă şi protecţia mediului); 

 Placaj: definiţie, clasificare, grosimi, proprietăţi, domenii de utilizare; 

 Panel: definiţie, clasificare, grosimi, reprezentare, domenii de utilizare; 

 Panouri din aşchii de lemn (PAL) şi din fibre de lemn (PFL): definiţie, clasificare, 

grosimi, proprietăţi, domenii de utilizare. 

II. Tehnologia cherestelei

6. Depozitarea şi uscarea cherestelei 

 Uscarea naturală a cherestelei : factorii care influenţează uscarea naturală: 

- organizarea depozitului de cherestea;
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- stivuirea cherestelei de foioase şi răşinoase; 

- durata de uscare naturală a lemnului. 

 Uscarea artificială a cherestelei: 

- definiţie, avantaje; 

- procedee de uscare;

- regimuri de uscare;

- tehnologia uscării: pregătirea instalaţiilor de uscare; pregătirea materialului; 

conducerea, controlul şi evidenţa uscării; 

- tipuri de instalaţii de uscare a cherestelei: camere de uscare, tuneluri de uscare, 

instalaţii de conducere computerizată a uscării cherestelei; 

 Defecte de uscare, cauze, mod de preîntâmpinare.

 Norme de securitate, sănătate în muncă şi protecţia mediului  la uscarea lemnului. 

III. Tehnologia mobilei

7. Debitarea materiei prime

 debitarea lemnului masiv, debitarea centralizată; 

 operaţii de debitare, supradimensiuni de prelucrare la debitarea lemnului masiv; 

 indicatori economici la debitarea lemnului masiv;

 tehnologii şi utilaje de debitare a lemnului masiv: ferăstrăul circular pendula cu acţionare 

hidraulică, ferăstrăul circular de spintecat cu avans mecanic, ferăstrăul panglică 

(principiul funcţional şi cinematic, construcţie şi caracteristici tehnice, reglare, 

organizarea locurilor de muncă); 

 scule, dispozitive şi verificatoare folosite la debitare; 

 norme de securitate, sănătate în muncă şi protecţia mediului la operaţiile de debitare. 

8. Prelucrarea mecanică a reperelor din lemn masiv

 scop, operaţii de prelucrare mecanică a reperelor din lemn masiv (îndreptarea, rindeluirea la 

grosime, rindeluirea pe 2, 3, 4 feţe, retezarea la lungime finală, frezarea); 

 schema tehnologică a operaţiilor de prelucrare mecanică a reperelor din lemn masiv; 

 utilaje şi agregate folosite la prelucrarea mecanică a reperelor din lemn masiv: maşina de 

îndreptat, maşina de rindeluit la grosime, agregatul IP-4, maşina de frezat cu ax vertical, 

ferăstrăul circular dublu, ferăstrăul circular universal de tâmplărie CUM-3 (principiul 

funcţional şi cinematic, construcţie şi caracteristici tehnice, reglare, organizarea locurilor de 

muncă); 

 scule, dispozitive şi verificatoare specifice utilajelor menţionate anterior; 

 defecte de prelucrare mecanică, cauze, remedieri; 
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 norme de securitate, sănătate în muncă şi protecţia mediului la operaţiile de prelucrare 

mecanică. 

Bibliografie:

1 Budău, G. 
Cinematica maşinilor unelte pentru 

prelucrarea lemnului

Editura Lux Libris,

Braşov, 1994 

2
Cismaru,I.,

Cismaru, M.

Proiectarea tehnologică în industria 

lemnului. Proiectare la formă şi 

dimensiuni

Editura Universităţii 

Transilvania, Braşov 2005 

3 Cismaru, M.
Fizica lemnului şi a materialelor pe bază 

de lemn

Editura Universităţii 

Transilvania, Braşov 2005 

4  Dogaru, V. Aşchierea lemnului şi scule aşchietoare 

Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 

1991

5 Ene, N. Tehnologia cherestelei
Reprografia Universităţii 

Braşov, 1993 

6
Ene, N.,

Bularca, M.

Fabricarea cherestelei - Tehnologii

moderne, proiectare, utilaje, exploatare

Editura Tehnică, 

Bucureşti, 1994 

7 Ispas. M.
Maşini şi utilaje pentru prelucrarea 

lemnului

Editura Universităţii 

Transilvania, Braşov 2004 

8 Marinescu, I. Uscarea şi tratarea termică a lemnului 
Editura Tehnică, 

Bucureşti, 1980 

9 Mihai, D.
Materiale tehnologice pentru industria

lemnului

Editura Tehnică, 

Bucureşti, 1993 

10
Mitişor, Al., 

Istrate, V.

Tehnologia fabricării furnirelor, placajelor 

şi a plăcilor din fibre de lemn 

Editura Tehnică, 

Bucureşti, 1982 

11 Pescăruş, P. Studiul lemnului, curs vol. I 
Universitatea Braşov, 

1982

12 Rîmbu, I.
Tehnologia prelucrării lemnului, vol. I şi 

II

Editura Tehnică, 

Bucureşti, 1983 

13 Manuale şcolare de specialitate  în vigoare aprobate de MEC 

AUTOR:

GRIGORESCU ANDREI - Grup Şcolar Forestier, Curtea de Argeş
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A. NOTĂ DE PREZENTARE 

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de 

profil şi maiştrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ 

catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate 

în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea 

procesului educaţional.  

Structura arborescenta şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăţământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele şcolare în vigoare din 

învăţămantul preuniversitar pentru respectiva disciplină şi cu programele pentru evaluările şi 

examenele naţionale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează 

profilul maistrului intructor, urmărind: 

- cunoaşterea de către profesor a conţinuturilor ştiintifice şi a principalelor tendinţe în evoluţia 

disciplinelor de pregătire profesională şi a metodicii predării acestora;  

- utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, şi multidisciplinar, 

în concordanţă cu standardele de pregatire profesională ;  

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului 

educaţional 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu 

aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în 

specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi 

competenţele metodice. 

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în 

domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare  solicită din partea  cadrelor 

didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.  



Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. 11. 2010

202

B. COMPETENŢE SPECIFICE 

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. 

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar 

şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică; 

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă, 

de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea situaţiilor de urgenţă şi protecţia mediului 

înconjurător; 

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea 

serviciilor;

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta 

trebuie să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare 

sintetică, aceste competenţe sunt: 

- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica 

disciplinelor;

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: strandarde de 

pregatire profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene 

naţionale; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor

didactice la conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale 

colectivului de elevi;
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- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 

C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ȘI METODICĂ 

yyy. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice 

1. Componenţele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri cadru, arii curriculare, 

trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, manuale 

şcolare, auxiliare curriculare; 

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/extindere; 

2.1. Repere/condiţionări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, 

interesele elevilor);

2.2. Modalităţi de adecvare a unui CDL la grupuri ţintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învăţării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul stiinţei 

informării. Obiective cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice, 

unităţi de competenţă si competenţe. Elaborarea obiectivelor operaţionale; 

3. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare, 

proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de învăţare intra-, inter-, 

pluri şi transdisciplinare. 

zzz. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii şi modalităţi de 

integrare în lecţie a activităţilor cu caracter practic – aplicativ 

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învăţare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare ; 

4.1. Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, 

formarii gândirii tehnice şi a dezvoltării simţului artistic/estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relaţional şi mediul comunicaţional. Utilizarea Tehnologiei 

informaţiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului şi a rezultatelor scolare. Valorizarea 

muncii elevului;

9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a 
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auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.

aaaa. Managementul clasei

1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experienţelor care conduc la formarea autonomiei 

elevilor în învăţare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităţilor: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; 

folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi, cunostinţe, experienţe 

individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu 

individual, frontal etc.) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice; antrenarea 

persoanelor resursă din interiorul şi din afara unităţii de invăţământ în activităţile clasei; gestionarea 

situaţiilor conflictuale. 

bbbb. Evaluarea rezultatelor scolare

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri de 

evaluări, caracterizare; 

2. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare); 

3. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definiție, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de 

proiectare, modalităţi de corectare şi notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare şi modalităţi de minimizare a lor. 
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pentru disciplinele tehnologice

18 Planurile-cadru, standarde de pregatire

profesională  

Competenţe specifice 

81. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

82. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru 

proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi 

specificului clasei;

83. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 

84. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu 

cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

5.   Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 

125. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul 

tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor 

specifice;

126. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de 

instruire/pregătire practică; 

127. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea 

educaţională; 

128. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării 

normelor

      de protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

129. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea 

produselor şi oferirea serviciilor; 

130. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor 

astfel încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

131. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 
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D. CONŢINUTURILE PROGRAMEI

1. SILVICULTURĂ  

1.1  Îngrijirea şi conducerea arboretelor 

 etapele şi stadiile de dezvoltare ale arboretelor 

 importanţa lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor 

 sistemul, intensitatea şi periodicitatea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor 

 degajările şi depresajul 

 curăţirile 

 răriturile 

 lucrări de îngrijire cu caracter special 

 norme de sănătate şi securitate a muncii la lucrările de îngrijire şi conducere. 

1.2   Regime  şi tratamente 

 regenerarea pădurilor: condiţii premergătoare regenerării, regenerarea naturală şi 

artificială 

 noţiuni de regim, tratament, tăieri 

 tratamentul codrului grădinărit   

 tratamentul tăierilor progresive 

 tratamentul tăierilor succesive 

 tratamentul tăierilor rase 

 conversiunea şi transformarea 

1.3  Producerea seminţelor forestiere  

 fructificaţia arborilor forestieri 

 maturaţia seminţelor şi coacerea fructelor 

 arborete surse de seminţe, rezervaţii, plantaje 

 norme de sănătate şi securitate în muncă la obţinerea seminţelor forestiere 

1.4  Recoltarea seminţelor forestiere 

 epoca recoltării seminţelor forestiere 

 evaluarea recoltei de seminţe 

 metode şi tehnici de recoltare 

 organizarea lucrărilor de recoltare 
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 norme de securitate şi sănătate în muncă la recoltarea seminţelor forestiere 

1.5 Prelucrarea, păstrarea, ambalarea, transportul şi pregătirea seminţelor forestiere  

1.6  Calitatea seminţelor forestiere 

1.7 Organizarea pepinierelor

 alegerea terenului

 organizarea terenului

1.8  Pregătirea terenului şi lucrări de ameliorare a solului pentru culturi în pepinieră 

1.9 Tehnologia culturilor în pepiniere

 metode şi scheme de semănat 

 adâncimea şi epoca de semănat 

 tăieri de formare a puieţilor 

1.10 Îngrijirea culturilor din pepinierele forestiere

 necesitatea îngrijirii culturilor în pepiniere

 tipuri de lucrări 

1.11  Scosul, sortarea, păstrarea, ambalarea şi transportul puieţilor 

1.12 Organizarea lucrărilor în pepiniere şi norme de sănătate şi securitate în muncă 

1.13  Alegerea speciilor pentru împăduriri 

 criterii economice şi silviculturale 

 asocierea speciilor forestiere

1.14  Pregătirea terenului şi a solului pentru împăduriri 

1.15  Metode de împădurire 

 metoda semănăturilor directe 

 metoda plantaţiilor 

 metoda butăşirii directe 

1.16 Îngrijirea culturilor forestiere

 întreţinerea culturilor 

 îndepărtarea vegetaţiei copleşitoare 

 revizuire şi completarea culturilor foestiere 

 rărirea culturilor 
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 receparea culturilor

 fertilizarea şi mulcirea culturilor 

 norme de sănătate şi securitate în muncă la lucrările de împădurire 

1.17  Organizarea, recepţia şi controlul lucrărilor de împădurire 

1.18  Refacerea, ameliorarea şi substituirea arboretelor necorespunzătoare funcţional şi ecologic 

2. EXPLOATAREA PĂDURILOR

2.1 Produsele pădurii 

 produse lemnoase

 produse accesorii

2.2 Procesul de producţie al exploatării lemnului 

 structura procesului de producţie 

 factorii care influenţează procesul de producţie 

 metode de exploatare a lemnului

2.3 Metode de exploatare a lemnului

 metoda de exploatare a lemnului în sortimente definitive la cioată 

 metoda de exploatare a lemnului în trunchiuri şi catarge 

 metoda de exploatare a arborilor cu coroană 

 metoda mixtă de exploatare a lemnului 

2.4  Pregătirea lucrărilor de exploatare a lemnului 

 lucrări pregătitoare executate de sectorul silvic 

 lucrări pregătitoare executate de sectorul de exploatare 

 organizarea unui şantier de exploatare a lemnului 

2.5 Recoltarea lemnului

 structura procesului de recoltare a lemnului

 doborârea arborilor

 fasonarea arborilor

 unelte şi utilaje folosite la recoltarea arborilor 

 norme de securitate şi sănătate în muncă la recoltarea lemnului 

2.6 Colectarea lemnului

 structura procesului de colectare a lemnului
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 mijloace de colectare a lemnului

 linii de colectare a lemnului

 reguli silvice ce trebuiesc respectate la colectarea lemnului

 norme de securitate şi sănătate în muncă la colectarea lemnului 

2.7  Lucrări în platforma primară 

 organizarea platformelor primare

 operaţii executate în platformele primare 

 norme de sănătate şi securitatea muncii în platforme primare 

2.8   Încheierea procesului de producţie al exploatării lemnului 

 protejarea seminţişului şi a arborilor nemarcaţi 

 curăţirea parchetelor de resturi de exploatare 

 reprimirea parchetelor

3. DENDROMETRIE

3.1  Procedee şi instrumente de măsurare a dimensiunilor arborilor 

 măsurarea lungimilor 

 măsurarea grosimilor şi a diametrelor 

 măsurarea înălţimilor 

3. 2  Cubarea arborelui doborât şi a arborelui pe picior 

 cubarea lemnului rotund

 cubarea lemnului aşezat în figuri 

 cubarea lemnului prelucrat

 coeficienţi de formă 

 descreşterea diametrului fusului 

 tabele de cubaj pentru fusuri şi arbori întregi 

3.3 Arboretul şi principalele lui caracteristici: determinarea principalelor caracteristici ale  

arboretelor

3.4  Procedee de inventariere, cubare şi sortare a arboretelor 

 inventarierea arboretelor

 procedee de cubare şi sortare a arboretelor 

 determinarea volumului pe sortimente

3.5  Evaluări forestiere şi determinarea creşterilor 
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 clasificarea creşterilor 

 determinarea creşterilor la arbori şi arborete 

 actul de punere în valoare

 evaluarea calitativă, cantitativă şi valorică a masei lemnoase
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1998

5 Decei, I,  ş.a., Amenajarea şi exploatare pădurilor EDP, 1985 

6 Doboş, V, Vlad V., 

Vlad M., Anatolie

Marian,

Silvicultură şi tehnica culturilor silvice Ed. Mirton, Timişoara, 

2000

7. Florescu Gh.,

Abrudan, I.V.,

Împăduriri. Seminţe şi pepiniere Ed. Univ. Transilvania, 

Braşov, 2003 

8 Florescu Gh.,

Abrudan, I.V.,

Tehnologii de instalare a culturilor

forestiere

Ed. Univ. Transilvania,

Braşov, 2003 

9 Florescu I.,

Nicolescu N.,

Silvotehnică, vol. II Ed. Univ. Transilvania, 

Braşov, 1997 

10. Florescu I.,

Nicolescu N.,

Studiul pădurii, vol. I Ed. Lux Libris, 1996 

11 Giurgiu, V.,  Dendrometrie şi sortarea lemnului EDP, 1984 

12 Leahu, I., Dendrometrie EDP, Bucureşti, 1994 

13 Oprea, I., Organizarea şantierelor de exploatarea 

lemnului

EDP, Bucureşti, 1995 
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14 *** Norme pentru evaluarea masei lemnoase destinată exploatării, 2000 

15 *** Norme pentru alegerea şi aplicarea tratamentelor, 2000 

16 *** Îndrumări tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor,           

2000

17 *** Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor, 2000 

18 *** Ord. 562 din 5. 09. 1991 - Îndrumări tehnice pentru efectuarea controlului anual al 

regenerării 

19 *** Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru vânzarea masei 

lemnoase

20 Manuale şcolare de specialitate în vigoare aprobate de MECTS 

AUTORI:

GRIGORESCU ANDREI - Grup Şcolar Forestier, Curtea de Argeş

CRISTESCU MIHAIL, prof. grad did. I, Colegiul Silvic ,,Theodor Pietraru” Brăneşti, Ilfov 

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE

VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR

PROGRAMĂ 
PENTRU



Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. 11. 2010

214

TEHNICI CINEMATOGRAFICE ŞI DE TELEVIZIUNE 
MAIŞTRI INSTRUCTORI 

- Bucureşti - 
2010

A. NOTĂ DE PREZENTARE 
Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de 

profil şi maiştrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ 

catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate 

în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea 

procesului educaţional. 

Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăţământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele şcolare în vigoare din 

învăţământul preuniversitar pentru respectiva disciplină şi cu programele pentru evaluările şi 

examenele naţionale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează 

profilul maistrului intructor, urmărind: 

- cunoaşterea de către profesor a conţinuturilor ştiintifice şi a principalelor tendinţe în evoluţia 

disciplinelor de pregătire profesională şi a metodicii predării acestora; 

- utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conţinuturi; 



Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. 11. 2010

215

- capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, şi 

multidisciplinar, în concordanţă cu standardele de pregătire profesională;- capacitatea de 

proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului 

educaţional. 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu 

aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în 

specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi 

competenţele metodice. 

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în 

domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare  solicită din partea  cadrelor 

didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic. 

B. COMPETENŢE SPECIFICE 

Programa vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. 

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/ pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic 

şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/ pregătire practică; 

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 
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- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă, 

de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea situaţiilor de urgenţă şi protecţia mediului 

înconjurător; 

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea 

serviciilor.

Programa vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta 

trebuie să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare 

sintetică, aceste competenţe sunt: 

- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica disciplinelor; 

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: strandarde de pregatire 

profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene naţionale; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale colectivului de 

elevi;

- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient.

C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ 

cccc. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice 

1. Componenţele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri cadru, arii curriculare, trunchi 

comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, manuale şcolare, 

auxiliare curriculare;

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/ extindere; 

2.1. Repere/ condiţionări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, interesele 

elevilor);

2.2. Modalităţi de adecvare a unui CDL la grupuri ţintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învăţării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul știinţei informării. 

Obiective cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice, unităţi de 

competenţă si competenţe. Elaborarea obiectivelor operaţionale; 
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3. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare, 

proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de învăţare intra-, inter-, 

pluri şi transdisciplinare.

dddd. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii şi modalităţi de integrare 

în lecţie a activităţilor cu caracter practic – aplicativ

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învăţare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare; 

4.1. Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, formării 

gândirii tehnice şi a dezvoltării simţului artistic/ estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relaţional şi mediul comunicaţional. Utilizarea Tehnologiei 

informaţiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/ social;

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului şi a rezultatelor scolare. Valorizarea 

muncii elevului;

9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a auxiliarelor 

didactice în procesul instructiv- educativ.

eeee. Managementul clasei

1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experienţelor care conduc la formarea autonomiei 

elevilor în învăţare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităţilor: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; 

folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi, cunoștinţe, experienţe individuale 

sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu individual, frontal 

etc.) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice; antrenarea persoanelor resursă din 

interiorul şi din afara unităţii de invăţământ în activităţile clasei; gestionarea situaţiilor conflictuale. 

ffff. Evaluarea rezultatelor şcolare 

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri de 

evaluări, caracterizare; 

2. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare); 

3. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate; 
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4. Tipologia itemilor: definiție, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de proiectare, 

modalităţi de corectare şi notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare şi modalităţi de minimizare a lor. 
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Bibliografie: DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ 

1 Cristea Sorin Studii de pedagogie generală 
Editura Didactică şi pedagogică, 

București, 2004 

2 Cristea Sorin Fundamentele pedagogiei Editura Polirom, Iaşi, 2010 

3 Cucoş Constantin Pedagogie generală Editura Polirom, Iaşi 2006 

4 Cucoş Constantin 
Psihopedagogie pentru examenele

de definitivare şi grade didactice 
Editura Polirom Iaşi, 2009 

5 Dragomir Mariana Managementul activităţii didactice Eurodidact, Cluj-Napoca, 2003. 

6 Ionescu M Didactica modernă Editura Dacia, Cluj, 1995. 

7 Iucu Romiţă
Managementul şi gestiunea clasei de 

elevi
Editura Polirom, Iaşi, 2000 

8 Iucu Romiţă Instruirea şcolară Editura Polirom, Iaşi, 2001 

9 Neacşu Ion 
Introducere în psihologia educaţiei şi 

a dezvoltării 
Editura Polirom, Iaşi, 2010 

10 Neacşu Ion Instruire şi învăţare 
Editura Știinţifică, București, 

1990.

11 Nicola I Tratat de pedagogie şcolară Editura Aramis, Bucureşti, 2000 

12 Pânişoară Ovidiu
Comunicarea eficientă. Metode de 

interacţiune eficientă 
Editura Polirom Iaşi, 2003 

13 Păun Emil Şcoala: abordare socio-pedagogică Editura Polirom, Iaşi, 1999. 

14 Stan Emil Managementul clasei
Editura Aramis, colecţia 

Educaţia XXI, 2005 

15
Evaluarea curentă şi examenele: 

Ghid pentru profesori.

Editura ProGnosis, București, 

2001

16
Pedagogie. Fundamentări teoretice şi 

demersuri aplicative
Editura Polirom, Iaşi, 2002 

17

Curriculum naţional. Programe 

şcolare pentru disciplinele 

tehnologice

18
Planurile-cadru, standarde de

pregătire profesională 
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Competenţe specifice 

1. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

2. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

3. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 

4. Proiectarea activităţilor de instruire practică/ pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

5. Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 

6. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic 

şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

7. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică; 

8. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

9. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de 

protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

10. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea 

serviciilor;

11. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel încât să 

dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

12. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 

D. Conţinuturile programei 

I. Noțiuni introductive.: 

1. Audiovizualul mijloc eficient de comunicare si informatizare;

2. Sisteme de înregistrare și redare audiovizuale; 

3. Repere ale apariției și dezvoltării tehnicilor cinematografice si de televiziune. 

II. Bazele psihofiziologice ale percepției imaginii cinematografice si de televiziune: 

1. Noţiunea de imagine cinematografică; 

2. Ochiul ca sistem optic: baza funcţionării cinematografiei; 

3. Schema generala a percepției vizuale; 

4. Percepția mișcării; 

5. Percepția reliefului; 

6. Percepția culorilor. 

III. Înregistrarea si redarea imaginilor cinematografice:
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1. Procesul fotografic – baza dezvoltării imaginii cinematografice; 

2. Tehnologia realizării filmelor; 

3. Tehnica filmării si aparatura; 

4. Formate si sisteme de cinema.

IV. Pelicula cinematografica si prelucrarea ei:

1. Structura si clasificarea peliculelor cinematografice;

2. Proprietățile peliculelor cinematografice. 

V. Înregistrarea și redarea imaginilor de televiziune: 

1. Principiile înregistrării magnetice și electronice a imaginii TV; 

2. Echipamente de înregistrare și redare a imaginii magnetice și electronice a imaginii TV; 

3. Purtători ai imaginii magnetice /i electronice; 

4. Tehnica video-captării; 

5. Procese de postprocesare a imaginilor TV;

6. Televiziunea digitală. Particularități și avantaje. 

VI. Înregistrarea și redarea sunetului în cinematografie și televiziune: 

1. Sisteme de înregistrare și redare a sunetului în cinematografie și televiziune; 

2. Principiile înregistrării și redării sunetului pe cale optico-fotografică; 

3. Echipamente de înregistrare, postprocesare și redare a sunetului magnetic; 

4. Tehnologia înregistrării sunetului de film; 

5. Tehnici digitale de înregistrare și redare a sunetului. 

VII. Sala de cinema – baza de realizare a spectacolului cinematografic:

1. Proiecția cinematografică. Aparatura și dispozitivele auxiliare; 

2. Sala de cinema. Cerințe acustice și de vizibilitate; 

3. Calitatea spectacolului cinematografic. Caracteristicile tehnice ale calității spectacolului; 

4. Verificarea calității spectacolului cinematografic; 

5. Tendințe de dezvoltare și diversificare a spectacolului cinematografic (redarea imaginilor 

digitale).

VIII. Exploatarea si conservarea filmelor:

1. Uzura filmelor. Factori mecanici, chimici si fizici care distrug pelicula;

2. Condițiile optime de păstrare a filmelor pe pelicula, a benzilor magnetice și a sportului 

digital.

IX. Noțiuni de arta și tehnica fotografică: 

1. Formarea și obținerea imaginii fotografice; 

2. Aparatul de fotografiat. Părțile componente și rolul lor funcțional; 

3. Materiale fotosensibile folosite în fotografie și prelucrarea lor; 
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4. Părțile componente ale imaginii: lumina, culoare, compoziție, unghiulație, mișcări de aparat; 

5. Noțiuni specifice limbajului cinematografic; 

6. Folosirea filtrelor în fotografie;

7. Tipuri și genuri de fotografie. 

X. Fotografia digitală: 

1. Principiile înregistrării imaginii digitale; 

2. Camera digitală. Principalele părți componente. Tipuri de camere digitale. Performanțe; 

3. Imaginea digitală. Rezoluția și claritatea ei; 

4. Avantajele și limitele folosirii imaginii digitale; 

5. Procesarea imaginii digitale. Echipamente de imprimare;

6. Transferul și stocarea imaginilor digitale. 

Bibliografie:

1. Alexandrescu, P., Petculescu, Al., Tehnica filmării și aparatura, Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 1977. 

2. Adair King J., Fotografia digitala pentru amici, Editura Tehnică, București, 2001 

3. Burlacu, V., Marin, A., ș.a., Tehnologia cinematografică, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 1974 

4. Bistrițeanu, D., Filtre fotografice, Editura Tehnică, București, 1989 

5. Druga, O., Murgu, H., Elemente de gramatică a limbajului audiovizual, Editura Fundației PRO, 

2002

6. Marin A., Burlacu, V., Tehnica înregistrării sunetului și aparatura, Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 1977 

7. Marin, A., Morozan, D., Tehnica filmului de la A la Z, Editura Tehnică, București, 1979 

8. Marin, A., Morozan, D., Statescu, V., Tehnica filmului, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 1977 

9. Mociornița, D., Tehnica fotografică, Agenția de informații CAMI, 2000 

10. Munteanu, V., Tehnologia prelucrării peliculei, Editura Didactică și Pedagogică, București, 

1977

11. Nicolescu, N., ș.a., Tehnica proiecției cinematografice, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 1977 

12. Oteşteanu M., Alexa, F., Ianăşi, C., Sisteme de înregistrare audio-video, Editura de Vest

Timişoara, 1997 

13. Radu, Gh., Radu, R., Conservarea și regenerarea dia-foto-filmelor, Editura Tehnică, București, 

1981
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14. Radulet, Optica foto-cinematografică, Editura Tehnică, București, 1978 

15. Sadoul, G., Istoria cinematografului mondial de la origini până în zilele noastre, Editura

Științifică, București, 1961 

16. Stanciu, N., s.a., Tehnica imaginii în televiziune și cinematografe, Editura Tehnică, București, 

1971
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- Bucureşti -2010 
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A. NOTĂ DE PREZENTARE 

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de 

profil şi maiştrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ 

catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate 

în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea 

procesului educaţional.  

Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăţământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele şcolare în vigoare din

învăţământul preuniversitar pentru respectiva disciplină şi cu programele pentru evaluările şi

examenele naţionale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează 

profilul maistrului intructor, urmărind: 

- cunoaşterea de către profesor a conţinuturilor ştiintifice şi a principalelor tendinţe în evoluţia

disciplinelor de pregătire profesională şi a metodicii predării acestora;  

- utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare;

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conţinuturi;

- capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, şi multidisciplinar,

în concordanţă cu standardele de pregatire profesională ;  

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi;

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului 

educaţional 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu 

aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în 

specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi 

competenţele metodice. 

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în 

domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare  solicită din partea  cadrelor 
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didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.   

B. COMPETENŢE SPECIFICE 

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. 

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar 

şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică; 

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă, 

de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea situaţiilor de urgenţă şi protecţia mediului 

înconjurător; 

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea 

serviciilor;

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta 

trebuie să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare 

sintetică, aceste competenţe sunt: 

- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica 

disciplinelor;

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: strandarde de 

pregatire profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene 

naţionale; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor

didactice la conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 
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- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale 

colectivului de elevi;

- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 

C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ 

gggg. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice 

1. Componentele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri cadru, arii curriculare, 

trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, manuale 

şcolare, auxiliare curriculare; 

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/extindere; 

2.1. Repere/condiţionări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, 

interesele elevilor);

2.2. Modalităţi de adecvare a unui CDL la grupuri ţintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învăţării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul stiinţei 

informării. Obiective cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice, 

unităţi de competenţă si competenţe. Elaborarea obiectivelor operaţionale; 

3. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare, 

proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de învăţare intra-, inter-, 

pluri şi transdisciplinare. 

hhhh. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii şi modalităţi de 

integrare în lecţie a activităţilor cu caracter practic – aplicativ 

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învăţare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare ; 

4.1. Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, 

formarii gândirii tehnice şi a dezvoltării simţului artistic/estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relaţional şi mediul comunicaţional. Utilizarea Tehnologiei 

informaţiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;
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8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului şi a rezultatelor scolare. Valorizarea 

muncii elevului;

9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a 

auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.

iiii.Managementul clasei

1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experienţelor care conduc la formarea autonomiei 

elevilor în învăţare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităţilor: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; 

folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi, cunostinţe, experienţe 

individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu 

individual, frontal etc.) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice; antrenarea 

persoanelor resursă din interiorul şi din afara unităţii de invăţământ în activităţile clasei; gestionarea 

situaţiilor conflictuale. 

jjjj. Evaluarea rezultatelor școlare 

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri de 

evaluări, caracterizare; 

2. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare); 

3. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definiție, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de 

proiectare, modalităţi de corectare şi notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare şi modalităţi de minimizare a lor. 

Bibliografie : DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ 
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3 Cucoș Constantin Pedagogie generală Editura Polirom, Iaşi 2006
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4 Cucoș Constantin Psihopedagogie pentru examenele de

definitivare şi grade didactice

Editura Polirom Iaşi, 2009

5 Dragomir
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Managementul activităţii didactice. Eurodidact, Cluj-Napoca,

2003.

6 Ionescu M Didactica modernă Editura Dacia, Cluj, 1995. 

7 Iucu Romiţă Managementul şi gestiunea clasei de

elevi.

Editura Polirom, Iaşi, 2000

8 Iucu Romiţă Instruirea şcolară Editura Polirom, Iaşi, 2001

9 Neacşu Ion Introducere în psihologia educaţiei şi a

dezvoltării 

Editura Polirom, Iaşi, 2010

10 Neacşu Ion Instruire şi învăţare Editura Stiinţifică, Bucuresti, 

1990.

11 Nicola I Tratat de pedagogie şcolară Editura Aramis, Bucureşti,

2000

12 Pânişoară Ovidiu Comunicarea eficientă. Metode de 

interacţiune eficientă 

Editura Polirom Iaşi, 2003

13 Păun Emil Şcoala: abordare sociopedagogică Editura Polirom, Iaşi, 1999.

14 Stan Emil Managementul clasei Editura Aramis, colecţia

Educaţia XXI, 2005

15  Evaluarea curentă şi examenele: Ghid 

pentru profesori.

Bucuresti: ProGnosis, 2001

16  Pedagogie. Fundamentări teoretice şi

demersuri aplicative

Editura Polirom, Iaşi, 2002

17 Curiculum naţional. Programe şcolare

pentru disciplinele tehnologice

18 Planurile-cadru, standarde de pregatire

profesională  

Competenţe specifice 

85. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;
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86. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru 

proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi 

specificului clasei;

87. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 

88. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu 

cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

5.   Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 

132. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul 

tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor 

specifice;

133. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de 

instruire/pregătire practică; 

134. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea 

educaţională; 

135. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării 

normelor

      de protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

136. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea 

produselor şi oferirea serviciilor; 

137. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor 

astfel încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

138. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 

D. CONŢINUTURILE PROGRAMEI

1. Noţiuni de bază despre tehnica poligrafică  

1.1.1. Definirea noţiunilor de: poligrafie, forme de tipar, elemente tipăritoare şi 

netipăritoare, tipăritură.  

1.1.2. Genuri de tipar, caracteristicile lor tehnico-economice şi sfera lor de întrebuinţare. 

1.1.3. Procesele tehnologice din industria poligrafică, de pregătire a formei, de imprimare şi 

de finisare.

2. Bazele reproducerii poligrafice a culorilor

2.1.  Noţiuni generale de teoria culorilor. 

2.1.1. Compoziţia cromatică a luminii albe. 
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2.1.2. Perceperea culorilor.

2.2. Culoarea corpurilor. Caracteristicile culorilor

2.2.1. Sinteza culorilor.

2.2.2. Reprezentarea culorilor.

2.3. Reproducerea culorilor prin tiparul policrom

2.3.1. Reproducerea tricromă. 

2.3.2. Tiparul negru.

2.3.3. Reproductibilitatea originalelor policrome.

2.4. Defectele selecţiilor de culoare. 

2.4.1. Sisteme de color management si instrumente de masura a calitatii culorii

2.4.2. Noţiuni generale de color management, profile de culoare etc. 

2.4.3. Instrumente de masurare a culorii (colorimetre, spectrofotometre etc.). Folosirea

acestor dispozitive pentru masurarea culorii tiparite. Sisteme automatizate de masurare

a culorii dispuse pe masinile de tipar.

2.4.4. Proceduri de verificare si corectie a culorii in functie de datele masurate electronic.

3. Operaţia de montaj 

3.1. Materiale si echipamente manuale si automatizate specifice montajului.

3.2. Formate tipografice.

3.3. Executarea schiţei de montaj. 

3.4. Executarea montajului.

3.5. Procese automatizate, aplicatii software si elemente specifice folosite pentru realizare a

montajelor tipografice;

3.6. Procesul descompunerii culorilor pe filme de separatie, dispozitive manuale si

automatizate folosite in separatia pe film (Reprocamere, Imagesettere).

3.7. Tipuri de filme tipografice si aplicatiile specifice de montaj.

3.8. Verificarea filmelor de separatie; Instrumente de masura (densitometre etc) si proceduri de

verificare;

4. Procese de copiere pe suprafeţe metalice 

4.1. Straturi de copiere

4.1.1. Mecanismul tanării sub acţiunii luminii. 

4.1.2. Principalele straturi de copiere

4.2. Metale folosite pentru pregătirea formelor 

4.2.1. Plăci pentru tiparul plan. 

4.2.2. Pregătirea suprafeţelor metalice în vederea depunerii stratului fotosensibil. 

4.3. Depunerea stratului fotosensibil pe placa metalică 
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4.4. Executarea operaţiei de copiere 

4.5. Plăci presensibilizate 

4.6. Fotopolimeri

4.7. Procese automatizate folosite pentru realizarea directa a formei de tipar - platesettere.

Tehnologia CtP (computer-to-plate). Tipuri de dispozitive CtP folosite in prezent, placi etc.

4.8. Verificarea si masurarea calitatii placilor realizate prin sisteme CtP. Instrumente de masura.

Proceduri specifice de corectie a defectelor.

4.9. Alte procese de realizare directa a formei de tipar (computer-to-press etc).

5. Prelucrarea formelor pentru tiparul plan

5.1. Prelucrarea plăcilor monometalice. 

5.2. Prelucrarea plăcilor polimetalice. 

5.3. Executarea tiparului de control (probă). Corectarea şi finisarea plăcilor. 

6. Echipamente şi procese tehnologice de imprimare

6.1. Descrierea maşinilor pentru tiparul plan 

6.1.1. Maşini pentru imprimarea hârtiei de coli. 

6.1.2. Maşini pentru imprimarea hârtiei în bobină. 

6.2. Principalele mecanisme şi aparate ale maşinilor pentru tiparul plan 

6.2.1. Sistemul de alimentare şi de eliminare a colilor de hârtie. 

6.2.2. Aparate de imprimare.

6.2.3. Aparate de cerneală. 

6.2.4. Aparate de umezire.

6.2.5. Aparate de uscare.

6.2.6. Mecansime si instalatii auxiliare.

6.3. Pregătirea maşinilor de tipar plan pentru imprimare 

6.3.1. Pregătirea formei de imprimare.  

6.3.2. Fixarea aşternutului pe cilindrul de ofset. 

6.3.3. Fixarea formelor pe cilindrii post-formă 

6.3.4. Pregătirea aparatelor de cerneală. 

6.3.5. Pregătirea aparatelor de umezire. 

6.3.6. Pregătirea mecanismului de alimentare cu hârtie. 

6.3.7. Pregătirea mecanismului de eliminare, tăiere, fălţuire. 

6.3.8. Aranjarea suprapunerii şi a registrului de imprimare. 

6.3.9. Reglarea presiunii între cilindri.

6.3.10. Pregătirea aparatelor auxiliare. 

6.4. Pregătirea substratului imprimabil şi a cernelii pentru imprimare pe maşini de tipar plan 
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6.4.1. Verificarea proprietatilor fizice si optice (grad de umiditate, calitatea suprafetei,

gradul de alb etc.) si pregătirea subtratului pentru imprimare. 

6.4.2. Alegerea si pregătirea cernelurilor ofset pentru imprimare. 

6.4.3. Folosirea aditivilor pentru cerneluri.

6.5. Imprimarea tirajului pe maşinile de tipar plan 

6.5.1. Procesul de imprimare a tirajulul

6.5.1.1. Condiţiile optime ale procesului de imprimare la tiparul plan 

6.5.1.2. Supravegherea tirajului.

6.5.1.3. Eliminarea şi stivuirea imprimatelor. Curăţirea maşinii. Scoaterea formei din 

maşină 

6.5.2. Organizarea procesului de imprimare

6.5.3. Particularităţile imprimării pe maşini de tipar plan 

6.5.3.1. Particularităţile imprimării pe maşini plan cu hârtie în bobină 

6.5.3.2. Imprimarea pe maşini de tipar plan de format redus 

6.5.4. Defecţiuni ale procesului de imprimare la tiparul plan şi măsuri de remediere 

6.5.5. Alte procedee de imprimare şi multiplicare (tipar înalt, tipar adânc, tampografie, 

imprimare digitală, flexografie, serigrafie) 

6.6. Finisarea integrata pe masini de imprimat ofset rotative.

6.6.1. Taiere

6.6.2. Perforare

6.6.3. Faltuire

6.6.4. Lipire

6.6.5. Agrafare/capsare

6.6.6. Ambalare

7. Finisarea produselor poligrafice

7.1. Procese manuale si automatizate folosite pentru finisare tipariturilor.

7.2. Executarea cărţilor broşate 

7.2.1. 13.1. Pregătirea colilor tipărite 

7.2.2. 13.2. Fălţuirea colilor 

7.2.3. 13.3. Aplicarea suplimentelor şi adunatul 

7.2.4. 13.4. Fixarea blocului

7.2.5. 13.5. Broşarea 

7.3. Executarea cărţilor legate 

7.3.1. 14.1. Confecţionarea scoarţelor 

7.3.2. 14.2. Pregătirea blocului de carte 
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7.3.3. 14.3. Introducerea blocurilor în scoarţe 

7.3.4. 14.4. Finisarea cărţilor legate 

7.4. Realizarea lucrărilor de papetărie 

7.4.1. 15.1. Confecţionarea caietelor, carnetelor, bloc-notes-urilor, blocurilor de desen, 

dosarelor şi registrelor 

7.4.2. 15.2. Confecţionarea hărţilor caşerate pe pânză 

7.4.3. 15.3. Confecţionarea tablourilor, mapelor şi a suporturilor pentru calendar 

7.4.4. 15.4. Confecţionarea albumelor şi a clasoarelor de timbre 

7.4.5. 15.5. Legarea revistelor şi a ziarelor 

7.5. Legătoria de artă 

7.5.1. Legăturile cu ornamente de metal 

7.5.2. Decorarea scoarţelor şi cotorului cărţilor 

7.5.3. Realizarea şnitului 

7.5.4. Legătura în piele 

7.6. Plastifierea la cald si la rece. Tipuri de folii. Tipuri de dispozitive folosite pentru aplicarea

foliilor. Alegerea tipului adecvat de plastifiere. Pregătirea corectă a colilor tipărite pentru 

plastiere. Probleme frecvente apărute în plastifiere și remedierea lor. Influența plastierii 

aplicate pe lucrare în procesul de legătorie sau finisare. 

7.7. Lăcuirea. Tipuri de lacuri și proprietățile lor. Dispozitive de aplicare a lacurilor inline și 

offline. Procese de pregătire și aplicare a lacurilor total sau selectiv. Lacuri UV. Probleme 

frecvente care apar în procesul lăcuirii. Influența lăcuire în legatorie sau alte operații de 

finisare.

7.8. Ștantarea. Tipuri de procese de ștanțare (plană, rotativă etc.). Mașini manuale, 

semiautomate și automate folosite pentru ștanțare. Elemente constructive folosite pentru 

realizarea formei de ștanțare (cuțite, biguri, perforuri, cauciucuri presoare și aruncătoare 

etc). Relizarea formei de ștanțare. Realizarea ștanțării. Verificarea defectelor lucrării 

apărute la stantare si remedierea lor. 

7.9. Decuparea sau stantarea cu ajutorul plotterelor

7.9.1. Tipurile de procese automatizate de decupare (plotere pentru autocolant si alte

substraturi flexibile, plottere pentru carton si substraturi rigide. Rutere. Dispozitive de

decupare cu laser etc.

7.10. Executarea ambalajelor din carton

7.10.1. Tipurile de ambalaje specifice. Caracteristici.
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7.10.2. Materiale folosite pentru ambalaje (hârtie, carton duplex, carton grafic, carton

ondulat, cartoane speciale folosite pentru ambalaje alimentare etc.). Procese de finisare

a ambalajelor (lacuire, plastifiere, ștanțare etc.) 

7.11. Asamblarea manuală a lucrărilor complexe. 

Bibliografie:

1. Helmuth Kipphan Handbook of Print Media Editura Springer, 2001

2.  Biriş V. Tehnoredactare Editura AXY IMPEX, 

Bucureşti, 2003 

3.  Mereţ S.M, Mereţ E., 

Foiaş P., Bărbulescu 

P.

Maşini şi utilaje din industria 

poligrafică 

Editura Didactică şi 

Pedagogică, 1980 

4.  Nestor M. N., Radu C. Manualul legătorului Editura Didactică şi 

Pedagogică, 1970 

5.  Niţă – Schleien E., 

Vasilache N.

Tehnologie Poligrafică Editura Didactică şi 

Pedagogică, 1978 

6.  Pavel E., Albaiu S. Utilajul şi tehnologia poligrafică Editura Didactică şi 

Pedagogică, 1978 

7.  Staş M., Ciobanu A. Tehnoredactare computerizată Editura Militară, Bucureşti, 

1995

8.  *** Colecţia revistei Tehnica în 

tipografie

Centrul de Producţie şi 

Cercetări Poligrafice 

SERTI, Bucureşti 1990-

1999

9.  *** Colecţia revistei Lumea 

tiparului

Centrul de Producţie şi 

Cercetări Poligrafice 

SERTI, Bucureşti 1990-

1999

10.  *** Colecţia Revista tipografilor Editura CIVIO - Reviste 

specializate, Bucureşti, 
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2002 - 2003

11.  *** Colecţia revistei 

Print&Publishing

Editura Print&Publishing,

Bucureşti, 1998-2002 

12. *** Computer to plate Editura Zoomsoft,

Bucureşti, 1999 

13. Colecţia Print Magazin Editura Print Magazin,

Bucureşti, 2009-2010 

14. *** Electronic Publishing Editura Libipress,

Bucureşti, 1998 

15. *** Computer to press Heidelberg,1999

16. *** Standarde, norme tehnice, reguli

de culegere

Institutul Român de

Standardizare şi Regia 

Autonomă Monitorul 

Oficial, Bucureşti, 1996 

17.  *** Colecţia STAS – informare-

documentare, editură şi 

poligrafie

Editura Tehnică, Bucureşti, 

1974

18.             Manualele şcolare în vigoare aprobate de MECTS 

AUTORI:

CIOBANU MARIANA VIOLETA, Colegiul Tehnic Media București 

OLTEANU MATEI, Colegiul Tehnic Media București 



Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. 11. 2010

237

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/

CATEDRELOR DECLARATE

VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

PROGRAMĂ 

PENTRU

TELECOMUNICAȚII 
MAIȘTRI INSTRUCTORI 
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- Bucureşti - 

2010

A. NOTĂ DE PREZENTARE 

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de 

profil şi maiștrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ 

catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate 

în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea 

procesului educaţional.  

Structura arborescentă și sistemul modular de organizare curriculară pentru învățământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfășurării procesului de învățământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele școlare în vigoare din 

învățământul preuniversitar pentru respectiva disciplină și cu programele pentru evaluările și 

examenele naționale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă 

operaţionalizează profilul maistrului instructor, urmărind:

- cunoașterea de către profesor a conținuturilor știintifice și a principalelor tendințe în evoluția 

disciplinelor de pregătire profesională și a metodicii predării acestora;  

- utilizarea competentă a documentelor școlare reglatoare; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conținuturi; 

- capacitatea de proiectare și realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, și multidisciplinar, 

în concordanță cu standardele de pregatire profesională ;  

- capacitatea de proiectare și realizare a evaluării competențelor dobândite de elevi; 

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării 

actului educaţional 
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Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu aplicare la 

specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în specialitate, sunt vizate 

competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi competenţele metodice. 

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în domeniu. 

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare  solicită din partea  cadrelor 

didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.  

B. COMPETENŢE SPECIFICE 

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice.

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar 

şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică; 

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă, 

de securitate și sănătate în muncă, prevenirea situațiilor de urgență şi protecţia mediului 

înconjurător; 

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea 

serviciilor;

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta 



Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. 11. 2010

240

trebuie să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare 

sintetică, aceste competenţe sunt: 

- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica 

disciplinelor;

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: strandarde de 

pregatire profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene 

naţionale; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor

didactice la conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale colectivului de 

elevi;

- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 

C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ȘI METODICĂ 

kkkk. Proiectarea, organizarea și desfășurarea activității didactice 

1. Componentele curriculumului școlar: curriculum național, planuri cadru, arii curriculare, 

trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe școlare, manuale 

școlare, auxiliare curriculare; 

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/extindere; 

2.1. Repere/condiționări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, 

interesele elevilor);

2.2. Modalități de adecvare a unui CDL la grupuri țintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învățării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul stiinței 

informării. Obiective cadru, obiective de referință, competențe generale, competențe specifice, unități de 

competență si competențe. Elaborarea obiectivelor operaționale; 

3. Proiectarea activității didactice: planificare calendaristică, proiectarea unității de învățare, 

proiecte de lecție (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activități de învățare intra-, inter-, pluri și 

transdisciplinare.

llll. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii și modalități de integrare în lecție a 

activităților cu caracter practic – aplicativ 

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învățare prin cooperare; 
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3. Forme de organizare a activității didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învățământ și integrarea lor în procesul de predare-învățare-evaluare ; 

4.1. Funcțiile didactice ale mijloacelor de învățământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învățământ și caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, 

formarii gândirii tehnice și a dezvoltării simțului artistic/estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relațional și mediul comunicațional. Utilizarea Tehnologiei 

informației și comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului și a rezultatelor scolare. Valorizarea muncii 

elevului;

9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a 

auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.

mmmm. Managementul clasei

1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experiențelor care conduc la formarea autonomiei elevilor în 

învățare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităților: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; 

folosirea resurselor psihice ale profesorului și elevilor (capacități, cunostințe, experiențe 

individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu individual, 

frontal etc.) și alternarea acestora în cadrul unei secvențe didactice; antrenarea persoanelor resursă din 

interiorul și din afara unității de invățământ în activitățile clasei; gestionarea situațiilor conflictuale. 

nnnn. Evaluarea rezultatelor școlare 

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învățământ: obiective, funcții, tipuri de evaluări, 

caracterizare;

2. Metode de evaluare: tradiționale și complementare (tipuri și caracterizare); 

3. Calitățile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate și aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definiție, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de 

proiectare, modalități de corectare și notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare și modalități de minimizare a lor. 

Bibliografie : DIDACTICĂ GENERALĂ ȘI METODICĂ 

1 Cristea Sorin Studii de pedagogie generală.  Editura Didactică și 

pedagogică, Bucuresti,  2004 
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2 Cristea Sorin Fundamentele pedagogiei Editura Polirom, Iași, 2010 

3 Cucoș Constantin Pedagogie generală Editura Polirom, Iași 2006 

4 Cucoș Constantin Psihopedagogie pentru examenele de

definitivare și grade didactice 

Editura Polirom Iași, 2009 

5 Dragomir Mariana Managementul activității didactice. Eurodidact, Cluj-Napoca, 

2003.

6 Ionescu M Didactica modernă Editura Dacia, Cluj, 1995. 

7 Iucu Romiță Managementul și gestiunea clasei de 

elevi.

Editura Polirom, Iași, 2000 

8 Iucu Romiță Instruirea școlară Editura Polirom, Iași, 2001 

9 Neacșu Ion Introducere în psihologia educației și a 

dezvoltării 

Editura Polirom, Iași, 2010 

10 Neacșu Ion Instruire și învățare Editura Stiințifică, Bucuresti, 

1990.

11 Nicola I Tratat de pedagogie școlară Editura Aramis, București, 

2000

12 Pânișoară Ovidiu Comunicarea eficientă. Metode de 

interacțiune eficientă 

Editura Polirom Iași, 2003 

13 Păun Emil Școala: abordare sociopedagogică Editura Polirom, Iași,  1999. 

14 Stan Emil Managementul clasei Editura Aramis, colecția 

Educația XXI, 2005 

15  Evaluarea curentă și examenele: Ghid 

pentru profesori.

Bucuresti: ProGnosis, 2001

16  Pedagogie. Fundamentări teoretice și 

demersuri aplicative

Editura Polirom, Iași, 2002 



Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. 11. 2010

243

17 Curiculum național. Programe școlare 

pentru disciplinele tehnologice

18 Planurile-cadru, standarde de pregatire

profesională  

Competenţe specifice 

89. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

90. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea 

unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

91. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 

92. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

5.   Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 

139. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul 

tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor 

specifice;

140. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire 

practică; 

141. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea 

educaţională; 

142. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor  

      de protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

143. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi 

oferirea serviciilor;

144. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel 

încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

145. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 



Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. 11. 2010

244

D. CONŢINUTURILE PROGRAMEI

1. Bazele electrotehnicii

1.1. Circuite de curent continuu

1.1.1. Legi de bază în electrotehnica (Legea lui Ohm, Legile lui Kirchhoff). 

1.1.2. Rezistoare electrice şi gruparea lor. 

1.1.3.Puterea şi energia electrică în curent continuu. 

1.2. Circuite de curent alternativ

1.2.1. Componente reactive (inductoare, condensatoare) şi gruparea lor. 

1.2.2. Curenţi şi tensiuni în circuite de curent alternativ. 

1.2.3.  Puterea şi energia electrică în curent alternativ. 

1.3. Efectele curentului electric

1.3.1. Efectele termice.

1.3.2. Iluminatul electric.

1.3.3. Efectele chimice.

1.3.4. Efectele magnetice.

1.4. Inducţia electromagnetică şi aplicaţiile sale 

1.4.1. Transformatorul ideal.

1.4.2. Transformatorul real.

1.4.3. Autotransformatorul.

2. Electronică analogică 

2.1. Elemente active de circuit

2.1.1 Diode semiconductoare (dioda redresoare, dioda stabilizatoare, dioda varicap, diode de

comutaţie) – principiul de funcţionare, simbol, caracteristica statică, parametrii, utilizări. 

2.1.2 Tranzistoare bipolare – principiul de funcţionare, ecuaţii fundamentale, simboluri, 

conexiuni, caracteristici statice, regimuri de funcţionare, parametrii, circuite de polarizare, punct 

static de funcţionare, utilizări.  

2.1.3 Tranzistoare unipolare ( TEC-J, TEC MOS) – principiul de funcţionare, simboluri, parametrii 
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2.1.4 Dispozitive optoelectronice (fotorezistenţa, fotodioda, fototranzistor, diodă 

electroluminiscentă, optocuplor)- principiul de funcţionare, simboluri, parametrii, utilizări. 

2.2. Circuite electronice

2.2.1  Redresoare, monoalternaţă şi dublă alternanţă: parametri, scheme de utilizare, filtre de 

netezire, identificarea şi remedierea defectelor. 

2.2.2 Stabilizatoare: parametri, scheme electrice, parametrii, identificarea şi remedierea 

defectelor.

2.2.3 Amplificatoare electronice: definiţie, parametri, tipuri de amplificatoare (de 

audiofrecvenţă, videofrecvenţă, de bandă largă, operaţionale): scheme de principiu, funcţionare, 

parametrii electrici, identificarea şi remedierea defectelor. 

3. Electronică digitală  

3.1. Porţi logice: tipuri (ŞI, SAU, NAND, NOR): tabel de adevăr, simbol, utilizări, verificarea 

parametrilor.

3.2. Implementarea funcţiilor logice cu porţi logice. 

3.3.Circuite logice combinaţionale: codificatoare, decodificatoare, multiplexoare, 

demultiplexoare; definiţie, identificarea circuitelor, parametrii, utilizări. 

3.4. Circuite basculante logice RS, D, JK, T – definiţie, identificarea circuitelor, parametrii, 

utilizări. 

3.5. Numărătoare: clasificare, identificarea circuitelor, utilizări . 

4. Cuadripoli pasivi folosiţi în telecomunicaţii 

4.1.Atenuatoare şi egalizoare de atenuare. 

4.2. Filtre electrice.

4.3.Transformatoare de bandă largă.

5. Cablaje imprimate

5.1. Suporturi metalizate.
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5.2. Prelucrări mecanice. 

5.3. Desenarea şi decaparea. 

5.4. Plantarea componentelor.

5.5. Finisarea finală. 

5.6. Conectică. 

6. Cabluri de  telecomunicaţii 

6.1 Materiale folosite.

6.2 Cabluri simetrice.

6.3 Cabluri coaxiale.

6.4  Cabluri cu fibră optică 

6.5  Măsurarea atenuării cablurilor.  

6.6  Joncţionarea cablurilor.  

6.7 Echipament auxiliar pentru cabluri.

7. Subansamblurile funcţionale de tip electroacustic. 

7.1. Măsurarea parametrilor specifici microfoanelor telefonice. 

7.2. Măsurarea parametrilor specifici difuzoarelor. 

8. Instalaţii specifice de electroalimentare în telecomunicaţii 

8.1. Grupuri electrogene.

8.2. Grupuri convertizoare.

8.3. Convertori şi invertori statici. 

9. Materiale folosite în electrotehnică şi electronică 

9.1. Metale şi aliaje.  

9.2. Materiale izolante.

9.3. Materiale magnetice.

9.4. Adezivi.

9.5. Protejarea  contra efectelor  climatice şi chimice. 

10. Localizarea deranjamentelor pe linii şi cabluri 

10.1. Clasificarea deranjamentelor pe circuite fizice.

10.2. Localizarea defectelor de izolament.

10.3. Localizarea defectelor de continuitate şi omogenitate. 
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10.4. Locatorul cu impulsuri.

10.5. Norme uzuale pentru linii şi cabluri. 

11. Elemente specifice circuitelor de electroalimentare a echipamentelor de telecomunicaţii 

11.1. Dispozitive de protecţie la supracurenţi. 

11.2. Sisteme de comutare, semnalizare şi alarmare. 

11.3. Punerea la pământ. 

11.4. Dimensionarea conductoarelor.

12. Reţele electrice si metode de protecţie 

12.1. Reţele electrice monofazate. 

12.2. Metode de protecţie a echipamentelor şi oamenilor. 

13. Surse chimice reversibile şi ireversibile 

13.1. Pile şi baterii utilizate în telecomunicaţii. 

13.2. Acumulatori utilizaţi în telecomunicaţii. 

13.3. Surse neconvenţionale. 

13.4. Întreţinere şi verificare. 

13.5. Precauţii legate de utilizare. 

13.6. Norme specifice de protecţia muncii. 

Bibliografie
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Bucureşti: Editura Tehnică, 1974

6. Georgescu, Otilia şi 

Andrei Ilie

Auxiliar curricular „Exploatarea şi 

întreţinerea reţelelor de 

www.eprofu.ro



Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. 11. 2010

248

telecomunicaţii

7. Colectiv de autori Instrucţiuni de protejare a cablurilor 

de telecomunicaţii   

Direcţia Generala a Poştelor si 

Telecomunicaţiilor 1977 

8. Dănilă, T. Ionescu–Vaida,

M.

Componente şi circuite electronice -

manual pentru clasa a X – a, licee

industriale

Bucureşti, Editura Didactică şi 

Pedagogică, 1996 

9. Dănilă, T. Ionescu–Vaida,

M.

Componente şi circuite electronice -

manual pentru clasa a XI – a, licee

industriale

Bucureşti, Editura Didactică şi 

Pedagogică, 1996 

10. Ghiţă, Teodor Cabluri de telecomunicaţii Bucureşti: Editura Tehnică, 1990      

11. Ion M., Goagă, F. Ghid metodic de evaluare pentru

învăţământul profesional şi tehnic 

preuniversitar

Editura INFO, Craiova, 1999

12. Trifu A., Seefeld R.,

Wardalla M., Lie M., Călin 

M.

Electronică, automatică, informatică 

tehnologică industrială. Manual 

pentru pregătirea de bază, anul I 

Şcoli profesionale 

Editura Tehnică, Bucureşti, 2000

13. Suciu Pompiliu Linii si cabluri de telecomunicaţii Editura Didactica si Pedagogica

14. Trifu A., Seefeld R.,

Wardalla M., Lie M., Călin 

M.

Electronică, automatică, informatică 

tehnologică industrială. Manual 

pentru pregătirea de bază, anul I 

Şcoli profesionale 

Editura Tehnică, Bucureşti, 2000

15. Trifu A., Seefeld R.,

Wardalla M.

Ghid metodic de aplicare a

curriculumului la decizia şcolii – 

Măsurări electrice clasa a IX-a 

Editura Economică, 2000

16. *** Instrucţiuni pentru executarea 

lucrărilor în reţele telefonice 

Romtelecom .1999

Autori:

GHEAŢĂ  CARMEN – GRUP  ŞCOLAR. UNIREA BUCUREŞTI 
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MUŞAT CARMEN – COLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU BUCUREŞTI 

PINTEA MIHAELA – GRUP ŞCOLAR ELECTROMUREŞ TÎRGU MUREŞ 

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE

VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

TRANSPORTURI
MAIŞTRI INSTRUCTORI 

- Bucureşti - 
2010
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A. NOTĂ DE PREZENTARE 

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de 

profil şi maiştrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ 

catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate 

în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea 

procesului educaţional.  

Structura arborescenta şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăţământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele şcolare în vigoare din 

învăţămantul preuniversitar pentru respectiva disciplină şi cu programele pentru evaluările şi 

examenele naţionale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează 

profilul maistrului intructor, urmărind: 

- cunoaşterea de către profesor a conţinuturilor ştiintifice şi a principalelor tendinţe în evoluţia 

disciplinelor de pregătire profesională şi a metodicii predării acestora;  

- utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, şi multidisciplinar, 

în concordanţă cu standardele de pregatire profesională ;  

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului 

educaţional 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu 

aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în 

specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi 

competenţele metodice. 

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în 

domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare  solicită din partea  cadrelor 
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didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.  
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B. COMPETENŢE SPECIFICE 

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. 

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar 

şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică; 

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă, 

de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea situaţiilor de urgenţă şi protecţia mediului 

înconjurător; 

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea 

serviciilor;

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta 

trebuie să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare 

sintetică, aceste competenţe sunt: 

- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica 

disciplinelor;

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: strandarde de 

pregatire profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene 

naţionale; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor

didactice la conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 
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- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale 

colectivului de elevi;

- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 
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C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ 

oooo. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice 

1. Componentele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri cadru, arii curriculare, 

trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, manuale 

şcolare, auxiliare curriculare; 

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/extindere; 

2.1. Repere/condiţionări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, 

interesele elevilor);

2.2. Modalităţi de adecvare a unui CDL la grupuri ţintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învăţării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul stiinţei 

informării. Obiective cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice, 

unităţi de competenţă si competenţe. Elaborarea obiectivelor operaţionale; 

3. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare, 

proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de învăţare intra-, inter-, 

pluri şi transdisciplinare. 

pppp. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii şi modalităţi de 

integrare în lecţie a activităţilor cu caracter practic – aplicativ 

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învăţare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare ; 

4.1. Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, 

formarii gândirii tehnice şi a dezvoltării simţului artistic/estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relaţional şi mediul comunicaţional. Utilizarea Tehnologiei 

informaţiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului şi a rezultatelor scolare. Valorizarea 

muncii elevului;

9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a 

auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.



Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. 11. 2010

255

qqqq. Managementul clasei

1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experienţelor care conduc la formarea autonomiei 

elevilor în învăţare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităţilor: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; 

folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi, cunostinţe, experienţe 

individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu 

individual, frontal etc.) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice; antrenarea 

persoanelor resursă din interiorul şi din afara unităţii de invăţământ în activităţile clasei; gestionarea 

situaţiilor conflictuale. 

rrrr. Evaluarea rezultatelor școlare 

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri de 

evaluări, caracterizare; 

2. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare); 

3. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definiție, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de 

proiectare, modalităţi de corectare şi notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare şi modalităţi de minimizare a lor. 
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Bibliografie : DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ 

1 Cristea Sorin Studii de pedagogie generală.  Editura Didactică şi 

pedagogică, Bucuresti,  2004 

2 Cristea Sorin Fundamentele pedagogiei Editura Polirom, Iaşi, 2010 

3 Cucoș Constantin Pedagogie generală Editura Polirom, Iaşi 2006 

4 Cucoș Constantin Psihopedagogie pentru examenele de

definitivare şi grade didactice 

Editura Polirom Iaşi, 2009 

5 Dragomir

Mariana

Managementul activităţii didactice. Eurodidact, Cluj-Napoca, 

2003.

6 Ionescu M Didactica modernă Editura Dacia, Cluj, 1995. 

7 Iucu Romiţă Managementul şi gestiunea clasei de 

elevi.

Editura Polirom, Iaşi, 2000 

8 Iucu Romiţă Instruirea şcolară Editura Polirom, Iaşi, 2001 

9 Neacşu Ion Introducere în psihologia educaţiei şi a 

dezvoltării 

Editura Polirom, Iaşi, 2010 

10 Neacşu Ion Instruire şi învăţare Editura Stiinţifică, Bucuresti, 

1990.

11 Nicola I Tratat de pedagogie şcolară Editura Aramis, Bucureşti, 

2000

12 Pânişoară Ovidiu Comunicarea eficientă. Metode de 

interacţiune eficientă 

Editura Polirom Iaşi, 2003 

13 Păun Emil Şcoala: abordare sociopedagogică Editura Polirom, Iaşi,  1999. 

14 Stan Emil Managementul clasei Editura Aramis, colecţia 

Educaţia XXI, 2005 

15  Evaluarea curentă şi examenele: Ghid 

pentru profesori.

Bucuresti: ProGnosis, 2001

16  Pedagogie. Fundamentări teoretice şi 

demersuri aplicative

Editura Polirom, Iaşi, 2002 

17  Curiculum naţional. Programe şcolare  
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pentru disciplinele tehnologice

18 Planurile-cadru, standarde de pregatire

profesională  

Competenţe specifice 

93. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

94. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru 

proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi 

specificului clasei;

95. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 

96. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu 

cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

5.   Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 

146. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul 

tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor 

specifice;

147. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de 

instruire/pregătire practică; 

148. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea 

educaţională; 

149. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării 

normelor

      de protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

150. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea 

produselor şi oferirea serviciilor; 

151. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor 

astfel încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

152. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 
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D. CONŢINUTURILE PROGRAMEI

1. Desen tehnic

5.1. Standarde fundamentale utilizate în desenul tehnic (linii, formate)

5.2. Cotarea (elementele cotării, reguli de cotare, metode de cotare ) 

5.3. Schiţa ( faze premergătoare executării schiţei, etapele de executare a schiţei ) 

5.4. Citirea desenului de ansamblu

2. Studiul materialelor

2.5. Proprietăţile fizice, mecanice si tehnologice ale materialelor metalice. 

2.6. Otelul si fonte nealiate ( clasificare , simbolizare si utilizare ).

2.7. Coroziunea metalelor şi aliajelor. Protecţia împotriva coroziunii 

2.8. Materiale nemetalice (tipuri, utilizare )

5.8.1. materiale  semiconductoare şi electroizolante,  

5.8.2. lubrifianti

5.8.3. lichide de racire

5.8.4. degresanţi si decapanţi  

5.8.5. materiale abrazive

3.  Măsurări tehnice  

3.1. Unităţi de măsură (fundamentale, derivate , asociate, multipli şi submultipli) 

3.2. Mijloace de măsurare si control ale mărimilor mecanice şi electrice 

4.Tehnologia meseriei

4.1. Organizarea locului de munca (microclimatul industrial, principii ergonomice de organizare

a locului de munca, utilaje folosite, mod de amplasare, utilizare)

    4.2. Operaţii de lăcătuşerie (SDV-uri, utilaje, tehnologie, control) 

      4.2.1. Operaţii de pregătire (curăţire , îndreptare ) 

      4.2.2. Operaţii de prelucrare (trasare, debitare, îndoire, pilire, polizare, găurire si filetare 

manuală) 

   4.3. Asamblări nedemontabile 

      4.3.1. Nituirea (domeniul de utilizare, tipuri de nituri şi de asamblări nituite, scule-dispozitive-

utilaje, tehnologia nituirii)

4.3.2. Lipirea (domeniul de utilizare, avantaje, dezavantaje, procedee, materiale utilizate,

tehnologia lipirii)

4.3.3. Sudarea (domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje)

  4.4. Asamblări demontabile 

     4.4.1. Asamblări prin pene (domeniul de utilizare, tipuri de pene) 
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     4.4.2. Asamblări prin filet (domenii de utilizare, tipuri de şuruburi, piuliţe, şaibe, asigurarea 

asamblării contra autodesfacerii asamblării) 

    4.4.3. Asamblări prin bolţuri şi ştifturi (domenii de utilizare, tipuri de bolţuri şi ştifturi). 

5. Motoare termice

5.1. Clasificarea motoarelor termice

5.2. Principii de funcţionare (funcţionarea MAS în patru timpi – ciclul real; funcţionarea MAC 

în patru timpi – ciclul real; funcţionarea MAS în doi timpi cu baleiaj prin carter) 

5.3. Principii de formare a amestecului combustibil-aer (dozajul amestecului; dozajul aerului;

dozajul combustibilului). Calitatea amestecului (amestec teoretic, amestec sărac, 

amestec bogat)

5.4. Regimurile de funcţionare a motorului. Sarcina motorului. 

5.5. Fazele de distribuţie. 

5.6. Steaua manivelelor şi ordinea de aprindere la motoarele în patru timpi şi în doi timpi 

5.7. Pistonul: deformarea pistonului sub acţiunea forţelor; bătaia pistonului; ungerea, frecarea şi 

uzarea pistonului; construcţia pistonului; materiale 

5.8. Biela: construcţie; materiale 

5.9. Arborele cotit: construcţie; materiale. 

5.10. Colectoare de gaze;

5.11. Mecanismul de distribuţie cu supape  (soluţii constructive) 

5.12. Sistemul de ungere (aspectele frecării în lagărele cu alunecare; circuitul uleiului de   

ungere; pompa de ulei)

5.13. Sistemul de răcire ( soluţii constructive; pompa de lichid; termostatul; ventilatorul) 

5.14. Supraalimentarea motoarelor – procedee

5.15 Instalaţia de alimentare prin injecţie (principiile de funcţionare ale sistemelor de injecţie 

de benzină şi diesel, diagnosticarea instalaţiei cu injecţie de benzină, pompe de injecţie la 

motoarele diesel, pompa de alimentare cu piston, construcţia injectoarelor, filtre de 

combustibil; filtre de aer; diagnosticarea, reglarea, întreţinerea şi repararea instalaţiei de 

alimentare a motorului diesel)

6. Cuplaje intermitente. Construcţie. 

6.1. Cuplaje intermitente rigide.

6.2. Cuplaje intermitente cu fricţiune. 

6.3. Ambreiaje hidrodinamice.

7. Transmisii prin roţi dinţate. Angrenaje. 

7.1. Caracterizare, clasificare, notaţii. 
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7.2. Construcţia reductoarelor cu roţi dinţate: clasificarea reductoarelor; tipuri de reductoare; 

elementele constructive ale reductoarelor; ungerea reductoarelor cu roţi dinţate. 

8. Transmisii prin curele

8.1. Caracterizare, clasificare, standardizare şi notare 

8.2. Construcţia transmisiilor prin curele trapezoidale şi prin curele dinţate

9. Norme de sănătatea şi securitatea muncii specifice domeniului.  

NOTĂ: La conţinuturile menţionate se adaugă diagnosticarea, întreţinerea şi repararea 

dispozitivelor/sistemelor instalaţiilor la temă. 

Bibliografie:

1. A. Popescu, ş.a. Tehnologia elaborării şi prelucrării 

semifabricatelor clasa a XI-a

Editura Didactică şi 
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2. A. Ţurcanu, ş.a. Desen tehnic clasa a X-a Filiera tehnologică, 

Profil: Tehnic

Editura Economică 

Preuniversitaria, Bucureşti, 

2000

3. B. Grunwald Teoria, calculul şi construcţia motoarelor 

pentru autovehicule rutiere

E.D.P., Bucureşti,  1980 

4. D. Burduşel, ş.a. Desen tehnic clasa a X-a Editura Sigma, Bucureşti, 

2000

5. E. Isac Măsurări electrice şi electronice. Manual 

pentru clasa a X-a, a XI-a şi a XII-a, licee cu 
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7. I Moraru, ş.a. Tehnologia elaborării şi prelucrării 

semifabricatelor clasa a XI-a

Editura Sigma, Bucureşti, 

2002

8. I. Ionescu ş.a. Solicitări şi măsurări tehnice, Filiera 

tehnologică, Profil :Tehnic clasa aX-a  

Editura Economică 

Preuniversitaria, Bucureşti, 

2000

9. M. Constantin,

A. Ciocârlea

Vasilescu

Solicitări şi măsurări tehnice clasa a X-a Editura All Educational, 

Bucureşti, 2001 

10. Gh .Frăţilă  şc Automobile ,cunoaştere, întreţinere,reparare Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucuresti 2007 



Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. 11. 2010

261

AUTORI:

AUREL PEICU -  Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi 

GHEORGHE BARBU - prof. gr. did. I, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto 

Craiova

VASILE BORZA -  Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad 

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE

VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR

PROGRAMĂ 
PENTRU

TURISM

MAIŞTRI INSTRUCTORI 

- Bucureşti - 
2010



Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. 11. 2010

262

A. NOTĂ DE PREZENTARE 

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de profil şi 

maiştrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor

vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate în aşa fel încât 

să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea procesului educaţional.  

Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăţământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele şcolare în vigoare din 

învăţământul preuniversitar pentru respectiva disciplină şi cu programele pentru evaluările şi 

examenele naţionale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează 

profilul maistrului instructor, urmărind:

 cunoaşterea de către profesor a conţinuturilor ştiinţifice şi a principalelor tendinţe în 

evoluţia disciplinelor de pregătire profesională şi a metodicii predării acestora;  

 utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare; 

 capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor

didactice la conţinuturi; 

 capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, şi 

multidisciplinar, în concordanţă cu standardele de pregatire profesională ;  

 capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

 demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării 

actului educaţional 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu 

aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în 

specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi 

competenţele metodice. 

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în 

domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare  solicită din partea  cadrelor 
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didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.   

B. COMPETENŢE SPECIFICE 

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. 

 Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

 Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru 

proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi 

specificului clasei;

 Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

 Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu 

cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

 Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul 

tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor 

specifice;

 Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire 

practică; 

 Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

 Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de 

igienă, de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea situaţiilor de urgenţă şi protecţia 

mediului înconjurător; 

 Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi 

oferirea serviciilor;

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, anumite 

competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta trebuie să le dezvolte 

şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare sintetică, aceste competenţe 

sunt:

 cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica disciplinelor; 

 cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: standarde de pregatire 

profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene naţionale; 

 capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice

la conţinuturi; 
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 capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare; 

 capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

 capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale colectivului de 

elevi;

 capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 

C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ 

ssss. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice 

1. Componenţele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri cadru, arii curriculare, trunchi 

comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, manuale şcolare, 

auxiliare curriculare;

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/extindere; 

2.1. Repere/condiţionări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, 

interesele elevilor);

2.2. Modalităţi de adecvare a unui CDL la grupuri ţintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învăţării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul ştiinţei 

informării. Obiective cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice, 

unităţi de competenţă si competenţe. Elaborarea obiectivelor operaţionale; 

3. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare, 

proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de învăţare intra-, inter-, 

pluri şi transdisciplinare. 

tttt. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii şi modalităţi de 

integrare în lecţie a activităţilor cu caracter practic – aplicativ 

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învăţare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare; 

4.1. Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, 

formarii gândirii tehnice şi a dezvoltării simţului artistic/estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relaţional şi mediul comunicaţional. Utilizarea Tehnologiei 

informaţiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;
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8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului şi a rezultatelor şcolare. Valorizarea 

muncii elevului;

9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a 

auxiliarelor didactice în procesul instructiv-educativ.

uuuu. Managementul clasei

1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experienţelor care conduc la formarea autonomiei 

elevilor în învăţare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităţilor: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; folosirea 

resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi, cunoştinţe, experienţe 

individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu 

individual, frontal etc.) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice; antrenarea 

persoanelor resursă din interiorul şi din afara unităţii de învăţământ în activităţile clasei; gestionarea 

situaţiilor conflictuale. 

vvvv. Evaluarea rezultatelor şcolare 

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri de 

evaluări, caracterizare; 

2. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare); 

3. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de 

proiectare, modalităţi de corectare şi notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare şi modalităţi de minimizare a lor. 

Bibliografie : DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ  

19. *** Evaluarea curentă şi examenele: Ghid 

pentru profesori.

Bucureşti: ProGnosis, 

2001

20. *** Pedagogie. Fundamentări teoretice şi 

demersuri aplicative

Editura Polirom, Iaşi, 

2002

21. *** Curriculum naţional. Programe şcolare 

pentru disciplinele tehnologice

22. *** Planurile-cadru, standarde de pregatire

profesională  

23. Cristea Sorin Studii de pedagogie generală.  Editura Didactică şi 



Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. 11. 2010

266

 pedagogică, Bucureşti,  

2004

24. Cristea Sorin Fundamentele pedagogiei Editura Polirom, Iaşi, 

2010

25. Cucoș Constantin Pedagogie generală Editura Polirom, Iaşi 2006 

26. Cucoș Constantin Psihopedagogie pentru examenele de 

definitivare şi grade didactice 

Editura Polirom Iaşi, 2009 

27. Dragomir

Mariana

Managementul activităţii didactice. Eurodidact, Cluj-Napoca, 

2003.

28. Ionescu M  Didactica modernă Editura Dacia, Cluj, 1995. 

29. Iucu Romiţă Managementul şi gestiunea clasei de 

elevi.

Editura Polirom, Iaşi, 

2000

30. Iucu Romiţă Instruirea şcolară Editura Polirom, Iaşi, 

2001

31. Neacşu Ion Introducere în psihologia educaţiei şi a 

dezvoltării 

Editura Polirom, Iaşi, 

2010

32. Neacşu Ion Instruire şi învăţare Editura Ştiinţifică, 

Bucureşti, 1990. 

33. Nicola I Tratat de pedagogie şcolară Editura Aramis, Bucureşti, 

2000

34. Pânişoară Ovidiu Comunicarea eficientă. Metode de 

interacţiune eficientă 

Editura Polirom Iaşi, 2003 

35. Păun Emil Şcoala: abordare sociopedagogică Editura Polirom, Iaşi,  

1999.

36. Stan Emil Managementul clasei Editura Aramis, colecţia 

Educaţia XXI, 2005 

Competenţe specifice 

97. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

98. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea 

unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

99. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 

100. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu 

cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

5.   Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 
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153. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul 

tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor 

specifice;

154. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de 

instruire/pregătire practică; 

155. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea 

educaţională; 

156. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării 

normelor de protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

157. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea 

produselor şi oferirea serviciilor; 

158. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor 

astfel încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

159. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 

D. TEME DE SPECIALITATE

1. TEHNICA SERVICIILOR HOTELIERE

1.1. Produsul hotelier

 conţinut şi tipologie 

 etapele conceperii produsului hotelier

1.2. Tipurile de structuri de primire cu funcţiuni de  cazare turistică din România 

 clasificarea pe categorii de încadrare

 caracterizarea structuri de primire cu functiuni de cazare turistică din România 

 normele de clasificare a structurilor de primire în România

1.3. Organizarea şi exploatarea departamentelor operaţionale 

 structura organizatorică a hotelului 

 structuri şi organigrame pentru hoteluri funcţie de clasificarea lor pe stele. 

1.4. Spaţiile hoteliere şi dotarea acestora 



Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. 11. 2010

268

 spaţiile hoteliere: clasificare, caracterizare, dotare 

 echipamentele hoteliere

1.5. Serviciul front-office

1.5.1. Funcţia rezervări

modalităţi de rezervare a spaţiilor de cazare 

procedura de rezervare a spaţiilor de cazare 

 înregistrarea şi gestiunea rezervărilor 

1.5.2. Funcţia recepţie 

pregătirea primirii clienţilor 

primirea propriu-zisă 

1.5.3. Funcţia concierge 

activităţi specifice 

1.5.4. Funcţia casierie-facturare 

activităţi specifice 

păstrarea obiectelor de valoare 

1.6. Serviciul de etaj

 organizarea serviciului de etaj

1.7. Norme de sănătate şi securitate în muncă şi P.S.I. în structurile de primire 

2. TEHNICA OPERAŢIUNILOR DE TURISM

2.1. Formele de turism

 clasificare, caracterizare

 noi forme de turism: rural, agroturism, ecoturism

2.2. Produsul turistic:

 conţinut, caracteristici 

 etapele conceperii unui produs turistic

 categorii de produse turistice oferite de o agenţie de turism şi caracteristicile lor 

2.3. Serviciile turistice

 Tipologie şi caracteristici  

 Calitatea serviciilor

 Tehnologia serviciilor pentru turism:

o subactivitatea de excursii interne şi externe 

o subactivitatea de odihnă-tratament 

o turismul organizat
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o turismul semiorganizat şi neorganizat. 

2.4. Instrumente şi modalităţi de plată în turism 

 voucher-ul

 cărţile de credit 

 cec-ul

 alte instrumente şi modalităţi de plată 

2.6. Organizarea activităţii agentului de turism 

 categorii de agenţi de turism 

 cerinţe pentru desfăşurarea activităţii agenţilor de turism (licenţa şi brevetul de turism) 

 personalul agenţiilor de voiaj 

2.7. Potenţialul turistic al României 

 potenţialul turistic natural

 potenţialul turistic antropic

Bibliografie:

1. Dincă, Cristian şi 

colab.

Tehnician in turism. Manual pentru

clasa a XI-a

E.D.P. R.A., Bucureşti, 2007 

2. Draica, C.,  Ghid practic de turism internaţional 

şi intern,  

Editura ALL, Bucureşti, 

1997;

3. Lupu,  N., Hotelul-economie şi management, Editura All, Bucureşti, 1998; 

4. Mihai, Ş. 

(coordonator)

Tehnologie hotelieră, manual pentru 

clasa a-XII-a

Editura Niculescu ABC,

Bucureşti, 2003; 

5. Minciu, R. Economia turismului Editura Uranus, Bucureşti, 

2000

6. Nicolescu, R., Tehnologia restaurantelor,  Editura Inter-Rebs, Bucureşti, 

1997;

7. Snak, O., P.

Baron, N. Neacşu 

Economia turismului, Editura Expert, Bucureşti, 

2001;

8. Stănciulescu, G., Tehnica operaţiunilor de turism,  Editura ALL, Bucureşti, 

2000;

9. Stănciulescu, G., Tehnologia turismului  pentru clasele Editura Niculescu ABC, 
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(coordonator) a-XI-XII-a  Bucureşti, 2002; 

10. Stănciulescu, G., 

(coordonator)

Economia întreprinderii, profil

servicii– manual pentru clasa a-X-a

Editura Oscar Print,

Bucureşti, 2001; 

11. Stănciulescu, G., 

(coordonator)

Economia întreprinderii, profil

turism – manual pentru clasa a-XI-a

Editura Oscar Print,

Bucureşti, 2001; 

12. Stănciulescu, G., Managementul agenţiei de turism Editura ASE, Bucureşti, 2001 

AUTORI:

 COSTACHE RODICA – prof. grd. I – ISJ Sălaj 

 CHIOSA ION  - prof. grd. I – ISJ Caraş-Severin 

 POPA SORIN  - prof. grd. I – Grup Școlar Economic Administrativ și de Servicii, Vâlcea 
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Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. 11. 2010

271

- Bucureşti - 
2010

A. NOTĂ DE PREZENTARE 

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de profil şi 

maiștrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor

vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate în aşa fel încât 

să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea procesului educaţional.  

Structura arborescenta și sistemul modular de organizare curriculară pentru învățământul 

tehnologic, solicită abordarea structurală a desfășurării procesului de învățământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele școlare în vigoare din 

învățământul preuniversitar pentru respectiva disciplină și cu programele pentru evaluările și 

examenele naționale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează 

profilul maistrului intructor, urmărind:

- cunoașterea de către profesor a conținuturilor știintifice și a principalelor tendințe în evoluția 

disciplinelor de pregătire profesională și a metodicii predării acestora;  

- utilizarea competentă a documentelor școlare reglatoare; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conținuturi; 

- capacitatea de proiectare și realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, și multidisciplinar, 

în concordanță cu standardele de pregatire profesională ;  

- capacitatea de proiectare și realizare a evaluării competențelor dobândite de elevi; 

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului 

educaţional 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu 

aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în 

specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi 

competenţele metodice. 

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în 

domeniu.
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Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete 

prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la 

formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este 

cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare  solicită din partea  cadrelor 

didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu 

care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.  

B. COMPETENŢE SPECIFICE 

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe 

care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. 

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de 

specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui 

demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei; 

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar 

şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice; 

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică; 

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 

- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă, 

de securitate și sănătate în muncă, prevenirea situațiilor de urgență şi protecţia mediului 

înconjurător; 

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea 

serviciilor;

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, anumite 

competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta trebuie să le dezvolte 

şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare sintetică, aceste competenţe 

sunt:

- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica disciplinelor; 

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: strandarde de pregatire 

profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene naţionale; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la

conţinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare; 
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- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi; 

- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale colectivului de 

elevi;

- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 

C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ȘI METODICĂ 

wwww. Proiectarea, organizarea și desfășurarea activității didactice 

1. Componentele curriculumului școlar: curriculum național, planuri cadru, arii curriculare, 

trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe școlare, manuale 

școlare, auxiliare curriculare; 

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/extindere; 

2.1. Repere/condiționări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local, 

interesele elevilor);

2.2. Modalități de adecvare a unui CDL la grupuri țintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învățării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul stiinței 

informării. Obiective cadru, obiective de referință, competențe generale, competențe specifice, 

unități de competență si competențe. Elaborarea obiectivelor operaționale; 

3. Proiectarea activității didactice: planificare calendaristică, proiectarea unității de învățare, 

proiecte de lecție (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activități de învățare intra-, inter-, 

pluri și transdisciplinare. 

xxxx. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii și modalități de 

integrare în lecție a activităților cu caracter practic – aplicativ 

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învățare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activității didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învățământ și integrarea lor în procesul de predare-învățare-evaluare ; 

4.1. Funcțiile didactice ale mijloacelor de învățământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învățământ și caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, 

formarii gândirii tehnice și a dezvoltării simțului artistic/estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relațional și mediul comunicațional. Utilizarea Tehnologiei 

informației și comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului și a rezultatelor scolare. Valorizarea 

muncii elevului;
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9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a 

auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.

yyyy. Managementul clasei

1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experiențelor care conduc la formarea autonomiei 

elevilor în învățare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, 

intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităților: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate; 

folosirea resurselor psihice ale profesorului și elevilor (capacități, cunostințe, experiențe 

individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu 

individual, frontal etc.) și alternarea acestora în cadrul unei secvențe didactice; antrenarea 

persoanelor resursă din interiorul și din afara unității de invățământ în activitățile clasei; gestionarea 

situațiilor conflictuale. 

zzzz. Evaluarea rezultatelor școlare 

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învățământ: obiective, funcții, tipuri de 

evaluări, caracterizare; 

2. Metode de evaluare: tradiționale și complementare (tipuri și caracterizare); 

3. Calitățile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate și aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definiție, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de 

proiectare, modalități de corectare și notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare și modalități de minimizare a lor. 

Bibliografie : DIDACTICĂ GENERALĂ ȘI METODICĂ 

1 Cristea Sorin Studii de pedagogie generală.  Editura Didactică și pedagogică, 

Bucuresti, 2004

2 Cristea Sorin Fundamentele pedagogiei Editura Polirom, Iași, 2010 

3 Cucoș Constantin Pedagogie generală Editura Polirom, Iași 2006 

4 Cucoș Constantin Psihopedagogie pentru examenele de

definitivare și grade didactice 

Editura Polirom Iași, 2009 

5 Dragomir

Mariana

Managementul activității didactice. Eurodidact, Cluj-Napoca, 2003. 

6 Ionescu M Didactica modernă Editura Dacia, Cluj, 1995. 

7 Iucu Romiță Managementul și gestiunea clasei de 

elevi.

Editura Polirom, Iași, 2000 
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8 Iucu Romiță Instruirea școlară Editura Polirom, Iași, 2001 

9 Neacșu Ion Introducere în psihologia educației și 

a dezvoltării 

Editura Polirom, Iași, 2010 

10 Neacșu Ion Instruire și învățare Editura Stiințifică, Bucuresti, 

1990.

11 Nicola I Tratat de pedagogie școlară Editura Aramis, București, 2000 

12 Pânișoară Ovidiu Comunicarea eficientă. Metode de 

interacțiune eficientă 

Editura Polirom Iași, 2003 

13 Păun Emil Școala: abordare sociopedagogică Editura Polirom, Iași,  1999. 

14 Stan Emil Managementul clasei Editura Aramis, colecția 

Educația XXI, 2005 

15  Evaluarea curentă și examenele: 

Ghid pentru profesori.

Bucuresti: ProGnosis, 2001

16  Pedagogie. Fundamentări teoretice și 

demersuri aplicative

Editura Polirom, Iași, 2002 

17 Curiculum național. Programe școlare pentru disciplinele tehnologice 

18 Planurile-cadru, standarde de pregatire profesională  

Competenţe specifice 

101. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice 

de specialitate;

102. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru 

proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi 

specificului clasei;

103. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 

104. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu 

cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne; 

5.   Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată; 

160. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul 

tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor 

specifice;

161. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de 

instruire/pregătire practică; 

162. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea 

educaţională; 
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163. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării 

normelor  de protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător; 

164. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea 

produselor şi oferirea serviciilor; 

165. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor 

astfel încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

166. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. 

D. CONŢINUTURILE PROGRAMEI 

1. Anatomia şi fiziologia animalelor domestice 

1.1 Scheletul animalelor domestice.

1.2 Aparatul digestiv la monogastrice şi poligastrice. 

2. Noţiuni de zootehnie generală

2.1 Tehnica abordării şi contenţiei animalelor domestice. 

2.2 Studiul regiunilor corporale la animale.

2.3 Culorile animalelor domestice.

2.4 Studiul aplomburilor la animalele domestice.

2.5 Individualizarea animalelor domestice.

2.6 Determinarea vârstei la animalele domestice.

3 . Tehnologia creşterii şi exploatării  taurinelor 

            3.1. Recunoaşterea raselor de taurine crescute în ţara noastră (Bălţata Românească, Bruna de 

Maramureş, Friza). 

            3.2. Metode de depistare a vacilor şi viţelelor  în călduri.

            3.3. Fătarea şi asistenţa la fătare

            3.4. Lucrări de hrănire, îngrijire şi  întreţinere a taurinelor.

            3.5. Tehnica păşunatului raţional la taurine

3.6. Mulsul şi mecanic la vacile de lapte

            3.7. Metode de apreciere a stării de îngrăşare a taurinelor. 

4. Tehnologia creşterii şi exploatării  cabalinelor 

 4.1 Recunoaşterea raselor de cabaline crescute în ţara noastră (Arabă, Pur sânge 

       englez,  Lipiţan, Trăpaşul Românesc, Huţul)  

 4.2 Organizarea reproducţiei la  cabaline; 

 4.3 Lucrări de hrănire şi îngrijire a cabalinelor pe categorii de vârstă. 
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 4.4 Dresajul şi antrenamentul la cabaline. 

5. Tehnologia creşterii şi exploatării suinelor 

             5.1 Recunoaşterea raselor de suine crescute în ţara noastră ( Marele Alb, Landrace, Duroc). 

             5.2 Organizarea reproducţiei la suine. 

             5.3 Fătarea şi asistenţa la fătare. 

             5.4 Lucrări de hrănire şi îngrijire a suinelor pe categorii. 

             5.5 Tehnica înţărcării şi lotizării  purceilor; 

             5.6 Metode de îngrăşare a porcilor pentru carne. 

             5.7 Tehnica sacrificării suinelor. 

5.8 Determinarea randamentului la sacrificare.

 6. Tehnologia creşterii şi exploatării  ovinelor şi caprinelor

 6.1. Recunoaşterea raselor de ovine şi caprine crescute în ţara noastră (Merinos de Palas, 

Ţigaie, Ţurcană, Karakul, Albă de Banat, Carpatină). 

6.2. Organizarea reproducţiei la ovine şi caprine. 

 6.3. Fătarea şi asistenţa la fătare. 

 6.4. Lucrări de hrănire şi îngrijire a ovinelor şi caprinelor pe categorii. 

6.5 Tehnica înţărcării meilor şi iezilor şi lotizarea lor. 

6.6  Modalităţi de amenajare a stânii şi a strungii de muls 

6.7 Tehnica  mulsului la ovine şi caprine 

6.8 Tehnica tunsului, sortarea şi ambalarea lânii. 

7. Tehnologia creşterii şi exploatării  păsărilor 

            7.1 Recunoaşterea principalele rase de păsări (Leghorn, Cornich, Rhode –Island, Playmouth 

Rock)

             7.2 Lucrări de hrănire, îngrijire şi întreţinere la păsări. 

             7.3 Metode şi tehnici de incubaţie. 

7.4 Tipuri de incubatoare.

             7.5 Tehnica sortării  ouălor pentru incubaţie.

8. Norme de tehnica şi securitatea muncii şi P.S.I. specifice domeniului  zootehnist- veterinar 
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