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I. NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

Programa pentru examenul de definitivare în învăŃământ reprezintă documentul 
curricular şi normativ de bază în temeiul căruia vor fi structurate şi asigurate atât orientarea 
generală în domeniul cunoaşterii ştiinŃifice şi didactic/metodice a domeniului de referinŃă, cât şi 
parcurgerea, prin studiu sistematic, a unei tematici adaptate nivelului profesional al cadrului 
didactic, relevante, moderne şi cu o sensibilă deschidere interdisciplinară. 

Programa este concepută ca bază necesară şi utilă atât  pentru perfecŃionarea continuă, cât 
şi pentru testarea/evaluarea concepŃiei, cunoaşterii, înŃelegerii şi interpretării principalelor roluri 
profesionale ale funcŃiei din perspectiva nivelurilor carierei didactice. Acestea se vor corela cu 
normativitatea psihopedagogică pe baza căreia sunt proiectate, aplicate şi inovate structurile şi 
unităŃile de competenŃe - cunoştinŃele, abilităŃile, valorile şi atitudinile - corespunzătoare 
standardelor şi statutului asumat/jucat de cadrul didactic în unităŃile de învăŃământ preuniversitar 
din România. 

În cadrul acestei programe, de importanŃă majoră sunt acele componente care vor 
valoriza rolul constructiv, coparticipativ al cadrului didactic în calitatea sa de actor cu statut de 
educator, de purtător al mesajelor ştiinŃei devenite disciplină de învăŃământ, de reprezentant al 
comunităŃii profesorilor de specialitate din instituŃia şcolară şi substanŃa competenŃelor 
dobândite de acesta, în concordanŃă cu motivaŃia profesională, cu o serie de roluri specifice. De 
exemplu, pentru dimensiunea didactică, menŃionăm rolurile: evaluator intern şi extern, consilier 
în procesul de învăŃare şi, mai ales, în depăşirea dificultăŃilor în învăŃare, mediator didactic în 
procesul de adecvare a logicii domeniului de specialitate la psihologia învăŃării, predării, 
evaluării etc. 

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenŃelor pentru profesia de cadru didactic, 
cu aplicare la predarea disciplinelor de specialitate din aria curriculară „Tehnologii”. Pe lângă 
competenŃele specifice, în specialitate, sunt vizate competenŃele pentru îndeplinirea eficientă a 
unui rol social precum şi competenŃele metodice. 

Tematica programei reflectă ponderile:  
- conŃinuturilor destinate pentru formarea competenŃelor ştiinŃifice ( aprox.. 60%); 
- conŃinuturilor destinate formării competenŃelor didactice, încorporând metodica şi 

aplicaŃiile şcolare ale domeniului (aprox. 30%); 
- conŃinuturilor altor tipuri de competenŃe necesare cadrelor didactice - competenŃe 

cheie (aprox. 10% ). 
În elaborarea programelor au fost aplicate criterii de selectare a conŃinuturilor, 

precum: relevanŃa conŃinuturilor pentru dezvoltarea competenŃelor cadrelor didactice, utilitatea 
explicită a conŃinuturilor pentru activitatea didactică, adaptabilitatea la contexte profesionale, 
socioculturale, sociale, economice şi tehnologice în schimbare/în evoluŃie, integralitatea şi 
coerenŃa viziunii asupra cunoaşterii de specialitate, abordate în relaŃie cu didactica domeniului de 
specialitate, actualitatea ştiinŃifică, în raport cu schimbările/ inovaŃiile la nivel conceptual, 
metodologic şi aplicativ şi asigurarea calităŃii în educaŃie. 

 
CompetenŃe specifice: 

•••• cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaŃi a conŃinuturilor ştiinŃifice de 
specialitate şi metodice pentru disciplinele/modulele de specialitate; 

•••• realizarea de conexiuni între conŃinuturile disciplinelor/modulelor de specialitate 
şi problemele de învăŃare specifice domeniului de pregătire; 

•••• realizarea corelaŃiilor intra, inter şi pluridisciplinare a conŃinuturilor; 
•••• operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru 

proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăŃământ, calificării şi 
specificului clasei; 
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•••• utilizarea tehnologiilor informaŃionale în demersul didactic; 
•••• aplicarea adecvată a principiilor şi metodelor specifice didacticii 

disciplinelor/modulelor tehnologice; 
•••• elaborarea, selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor 

sau competenŃelor vizate; 
•••• proiectarea şi/sau selectarea unor conŃinuturi pentru programele opŃionale sau 

curriculum în dezvoltare locală de tipul aprofundare/extindere/opŃional ca 
disciplină nouă; 

•••• comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaŃională; 
•••• aplicarea unor forme de management al clasei în funcŃie de activitatea de învăŃare 

proiectată; 
•••• transmiterea, în funcŃie de particularităŃile de vârstă ale elevilor, a conŃinuturilor 

astfel încât să dezvolte structuri operatorii, afective  şi atitudinale; 
•••• dezvoltarea competenŃelor civice şi interpersonale ale elevilor şi conduita 

antreprenorială a acestora; 
•••• stimularea potenŃialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităŃii.  

 
II. TEME PENTRU DIDACTICA GENERALĂ ŞI METODICA PREDĂRII 

DISCIPLINELOR / MODULELOR DE SPECIALITATE 
 
1. Locul şi rolul disciplinelor/modulelor de specialitate în învăŃământul preuniversitar. 
Construirea demersurilor didactice pentru realizarea unui învăŃământ centrat pe elev. 
2.Curriculumul şcolar:  

a) elemente componente (curriculum naŃional, planuri-cadru, arii curriculare, trunchi 
comun, discipline, module); 

b) documente curriculare (standarde de pregătire profesională, planuri-cadru şi planuri 
de învăŃământ, programe şcolare, manuale şcolare, auxiliare curriculare); 

c) obiectivele predării – învăŃării – evaluării la disciplinele/modulele din aria 
curriculară „Tehnologii”. CompetenŃe generale, competenŃe specifice, unităŃi de competenŃă şi 
competenŃe; 

d) proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii de tipul: 
aprofundare/extindere/opŃional ca disciplină nouă;  
3. OperaŃionalizarea obiectivelor didactice: proceduri de operaŃionalizare şi exemple.  
4. RelaŃia între competenŃe şi conŃinuturi de instruire. 
5. Metode şi procedee de predare-învăŃare: 

a) clasificarea şi caracteristicile principalelor grupe de metode de învăŃământ; 
b) exemplificări de aplicare a unor metode specifice disciplinelor/modulelor de 

specialitate;  
c) utilizarea metodelor de predare active – participative, centrate pe elev/tehnicilor de 

învăŃare prin cooperare: metoda proiectului; studiul de caz; jocul de rol; brainstorming-ul; 
lucrul în echipă; problematizarea; 

d) utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicare în procesul didactic; 
exemplificări. 
6. Mijloacele de învăŃământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăŃare-evaluare: 

a) funcŃiile didactice ale mijloacelor de învăŃământ;  
b) tipuri de mijloace de învăŃământ şi caracteristicile lor; exemplificări. 

7. Medii de instruire reale şi virtuale: cabinete, laboratoare, ateliere, complexe multimedia, săli 
de clasă, ferme didactice, târguri şi expoziŃii, şantiere (descriere şi condiŃii de utilizare);  
8. Forme de organizare a activităŃii didactice: lecŃia şi variantele de lecŃii; firma de exerciŃiu; 
alte forme de organizare (cercurile de elevi, consultaŃiile, vizitele şi excursiile etc.).   
9. Evaluarea rezultatelor şcolare în concordanŃă cu obiectivele curriculare şi criteriile de 
performanŃă din standardele de pregătire profesională: 
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a) evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăŃământ: definire, funcŃii;  
b) metode şi tehnici de evaluare; 
c) erori în evaluare şi modalităŃi de minimizare a lor; 
d) construirea instrumentelor de evaluare (teste, chestionare, fişe etc.);  
e)calităŃile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi 

aplicabilitate;  
f) tipologia itemilor: definiŃie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de 

proiectare, modalităŃi de corectare şi notare. 
10. Proiectarea demersului didactic: planificare calendaristică, proiectarea unităŃii de învăŃare, 
proiectarea lecŃiei (pentru diferite tipuri de lecŃii). 
11. ModalităŃi de adaptare a procesului instructiv-educativ în vederea integrării elevilor cu 
cerinŃe educaŃionale speciale (CES). 
12. Pregătirea profesorului pentru activitatea didactică (profesională de specialitate, 
psihopedagogică şi metodică). 
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III. TEMATICA DE SPECIALITATE (studiu individual, cursuri, seminarii, aplicaŃii)  
 

1. AdministraŃia publică şi sistemul de relaŃii între elementele componente ale sistemului 
administrativ  

2. RelaŃia administraŃiei cu puterea politică  
3. Regimurile administrative şi principiile de organizare şi funcŃionare ale administraŃiei 

publice locale din România 
4. AdministraŃia centrala de stat  
5. AdministraŃia publică locală  şi administraŃia statului în teritoriu 
6. Serviciile publice 
7. Concepte generale privind funcŃiile şi funcŃionarii publici din Romania 
8. Sistemul instituŃional al Uniunii Europene 
9. Fundamente ale managementului public 
10. Abordări fundamentale ale gândirii formaliste cu privire la organizarea sistemului 

administrativ. 
11. Tipuri de structuri organizatorice specifice sistemului administrativ şi instituŃiilor publice 
12. Sistemul decizional în managementul public. 
13. Metode şi tehnici utilizate  în  managementul public. 
14. Dezvoltarea economică locală şi intervenŃiile economice ale colectivităŃilor locale. 

 
ANALITICA TEMELOR  
 
Tema 1: AdministraŃia publică şi sistemul de relaŃii între elementele componente ale 

sistemului administrativ 
Definirea administraŃiei publice. Caracteristicile administraŃiei actuale. Sistemul autoritatilor 
publice din România. RelaŃiile între elementele componente ale sistemului administrativ 
 
Tema 2: Relatia administraŃiei cu puterea politica 
AdministraŃia şi regimurile politice (AdministraŃia în regimul democratic şi regimul autoritar); 
Sistemul de partide şi administraŃia (administraŃia în cazul partidului unic, administratia în 
regimurile pluraliste: administraŃia politizată şi administraŃia neutră) 
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Tema 3: Regimurile administrative si principiile de organizare si functionare ale 
administratiei publice din Romania 

Notiunea de regim administrativ, Tipuri de regimuri administrative: regimul centralizat, regimul 
desconcentrat, regimul descentralizat şi regimul autonomiei locale; Principiile de organizare şi 
fuctionare ale administratiei publice locale din Romania: principiul autonomiei locale, principiul 
descentralizarii şi deconcentrarii serviciilor publice, principiul legalitatii, principiul eligibilitatii 
autoritatilor administratiei publice locale, principiul consultarii cetatenilor în problemele locale 
de interes deosebit 
 
Tema 4: AdministraŃia centrală de stat şi administraŃia statului în teritoriu 
InstituŃia prezidenŃiala: Preşedintele Romaniei si administraŃia prezidenŃiala; Guvernul: rolul, 
funcŃiile si atribuŃiile Guvernului, funcŃionarea Guvernului, Primul-ministru si aparatul de lucru 
al Guvernului; Administratia centrala de specialitate: ministerele şi ate organe de specialitate ale 
administratiei publice centrale;   
 
Tema 5: AdministraŃia publică locală şi administraŃia statului în teritoriu 
Autoritatile administratiei publice locale: consiliul local (constituirea şi organizarea interna, 
atributiile, functionarea, dizolvarea), primarul si viceprimarul – rol şi atributii; Secretarul, 
aparatul propriu de specialitate  si serviciile publice locale; Consiliul judetean şi presedintele 
consiliului judetean; Administratia teritoriala de stat: prefectul judetului şi al municipiului 
Bucuresti (numire, eliberare din functie, incompatibilitati, rolul, atributiile si actele prefectului); 
Comisia judeteană consultativă şi comitetul operativ consultativ; Prefectura: organizare, 
funcŃionare şi atributii aparatului tehnic de specialitate  
 
Tema 6: Serviciile publice  
Consideratii privin notiunea de servicii publice , clasificarea serviciilor publice, infiintarea si 
desfiintarea serviciilor publice, principiile de organizare si functionare, metode de gestiune ale 
servciilor publice 
 
 
Tema7: Concepte generale privind functiile si functionarii publici din Romania  
Functia publica si functionarul public: definire, clasificare; Managementul functiilor si 
functionarilor publici; Selectia, numirea si evaluarea performantelor profesionale ale 
functionarilor publici; Drepturile şi obligatiile functionarilor publici, Sanctiunile disciplinare şi 
raspunderea functionarilor publici; Modificarea si incetarea raporturilor de serviciu; Probleme 
privind resursele umane la nivelul administratiei publice din Romania 
 
Tema 8:  Sistemul instituŃional al Uniunii Europene 
Etapele construcŃiei europene, Parlamentul european (puterile şi rolurile specifice, organizarea şi 
funcŃionarea), Consiliul Uniunii Europene şi Consiliul european (atribuŃiile, modul de adoptare a 
deciziilor, organizarea şi funcŃionarea); Comisia europeană (rol, funcŃii, organizare şi 
funcŃionare,  relaŃiile sale cu celelalte instituŃii); Curtea de JustiŃie a ComunităŃilor Europene şi 
Tribunalul de Prima InstanŃă; Organele UE (Comitetul Economic şi Social, Comitetul 
Regiunilor, Banca Europeană de InvestiŃii, Banca Centrală Europeană); Reforma instituŃiilor 
europene. 
 
Tema 9: Fundament  ale managementului public 
Definite si principalele caracteristici ale managementului public; Abordări majore ale 
managementului public: abordarea politica, abordarea legala, teoria managementului ştiinŃific, 
abordarea birocratică, abordarea managerială; Pincipiile şi funcŃiile managementului public 
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Tema 10: Abordări fundamentale ale gândirii formaliste cu privire la organizarea 
sistemului administrativ 

NoŃiunea de organizare; Abordarea lui Max Weber, Abordarea lui Frederck Taylor, Abordarea 
lui Henry Fayol 
 
Tema 11: Tipuri de structuri organizatorice specifice sistemului administrativ si 

institutiilor publice  
Notiunea de structura; Tipuri de structuri: structura ierarhic-functionala, structura teritoriala; Alte 
componente ale structurii organizatorice 
 
Tema 12: Sistemul decizional în managementul public 
Fundamentarea deciziilor administrative, Tipuri de decizii administrative, ParticipanŃii la decizia 
administrativă, abordari majore privind procesul de fundamentare a deciziilor administrative 
 
Tema 13: Metode şi tehnici utilizate în managementul public 
NoŃiunea de metoda, Tipologia metodelor utilizate în mamagemntul public, Metodele de 
organizare şi functionare. 
 
Tema 14: Dezvoltarea economică locală şi intervenŃiile economice ale colectivităŃilor locale 
Definirea conceptelor de DESL si de dezvoltare comunitara; Traditii pe plan mondial privind 
dezvoltarea economica locala; Obiectivele si tipologia interventiilor economice locale; 
Finantarea politicilor de dezvoltare locala; AgenŃii dezvoltării economice locale; RelaŃiile dintre 
agenŃii dezvoltării locale. 
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