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I. NOTA INTRODUCTIVA 

Programa pentru examenul de definitivare în învăţământ reprezintă documentul 
curricular şi  normativ de bază în temeiul căruia vor fi structurate şi asigurate atât orientarea 
generală în domeniul cunoaşterii ştiinţifice şi didactic/metodice a  domeniului de referinţă, 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 perfecţionarea continuă, cât şi 
pentru testarea/evaluarea concepţiei, cunoaşterii, înţelegerii şi interpretării principalelor roluri 
profesionale ale funcţiei din perspectiva nivelurilor carierei didactice. Acestea se vor corela cu 
normativitatea psihopedagogică  pe baza căreia sunt proiectate, aplicate şi inovate structurile şi 
unităţile de competenţe - cunoştinţele, abilităţile, valorile şi atitudinile  - corespunzătoare 
standardelor şi statutului asumat/jucat de cadrul didactic  în unităţile de  învăţământ preuniversitar 
din România 

În cadrul acestei programe, de importanţă 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 ştiinţei devenite disciplină de învăţământ, de reprezentant al comunităţii 
profesorilor de specialitate instituţia şcolară şi substanţa  competenţelor dobândite de acesta, în 
concordanţă cu motivaţia profesională, cu o serie de roluri specifice. De exemplu, pentru 
dimensiunea didactică, menţionăm rolurile: evaluator intern şi extern, consilier în procesul de 
învăţare şi, mai ales, în depăşirea dificultăţilor în învăţare, mediator didactic în procesul de adecvare 
a logicii domeniului de specialitate la psihologia învăţării, predării, evaluării etc.   

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic, cu 
aplicare la predarea disciplinelor de specialitate din aria curriculara tehnologii. Pe lângă 
competenţele specifice, în specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui 
rol social precum şi competenţele metodice. 

Tematica programei reflecta ponderile:  
- conţinuturilor destinate pentru formarea competenţelor ştiinţifice ( aprox.. 60%  ); 
- conţinuturilor destinate formării competenţelor didactice, încorporând metodica şi 

aplicaţiile şcolare ale domeniului ( aprox. 30%); 
- conţinuturilor altor tipuri de competenţe necesare cadrelor didactice - competenţe cheie   

( aprox. 10% ). 
În elaborarea programelor au fost aplicate criterii de selectare a conţinuturilor, precum: 

relevanţa conţinuturilor pentru dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice, utilitatea explicită a 
conţinuturilor pentru activitatea didactică, adaptabilitatea la contexte profesionale, socioculturale, 
sociale, economice şi tehnologice în schimbare/în evoluţie, integralitatea şi coerenţa viziunii asupra 
cunoaşterii de specialitate, abordate în relaţie cu didactica domeniului de specialitate, actualitatea 
ştiinţifică, în raport cu schimbările/ inovaţiile la nivel conceptual, metodologic şi aplicativ şi 
asigurarea calităţii în educaţie. 
 

Competenţe specifice 

• Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice de 
specialitate şi metodice pentru disciplinele/modulele de specialitate; 

• Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinelor/modulelor de specialitate şi 
problemele de învăţare specifice domeniului de pregătire; 

• Realizarea corelaţiilor intra, inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor; 
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• Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru 
proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi 
specificului clasei; 

• Utilizarea tehnologiilor informaţionale 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 

competenţelor vizate; 
• Proiectarea şi/sau selectarea unor conţinuturi pentru programele opţionale sau 

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

• Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională; 
• Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea de învăţare 

proiectată; 
• Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor 

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

antreprenorială a acestora; 
• Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii.  

 
 

II. DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICA PREDĂRII DISCIPLINELOR / 
MODULELOR DE SPECIALITATE 

 

 1. Locul şi rolul disciplinelor/modulelor de specialitate în învăţământul preuniversitar. 
Construirea demersurilor didactice pentru realizarea unui învăţământ centrat pe elev. 

 2.Curriculumul şcolar:  
a) elemente componente (curriculum naţional, planuri-cadru, arii curriculare, trunchi 

comun, discipline, module); 
b)  documente curriculare (standarde de pregătire profesională, planuri-cadru şi 

planuri de învăţământ, programe şcolare, manuale şcolare, auxiliare curriculare); 
c) obiectivele predării – învăţării – evaluării la disciplinele/modulele din aria 

curriculară “Tehnologii”. Competenţe generale, competenţe specifice, unităţi de competenţă 
şi competenţe. 

d) proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii de tipul:  
aprofundare/extindere/opţional ca disciplină nouă;  
3. Operaţionalizarea obiectivelor didactice: proceduri de operaţionalizare şi exemple.  
4. Relaţia între competenţe şi conţinuturi de instruire. 
5. Metode şi procedee de predare-învăţare: 

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

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

de învăţare 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 învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare: 
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  a)  funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ;  
b) tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor; exemplificări. 

7. Medii de instruire reale şi virtuale: cabinete, laboratoare, ateliere, complexe multimedia, 
săli de clasă, ferme didactice, târguri şi expoziţii, şantiere (descriere şi condiţii de utilizare);  
8. Forme de organizare a activităţii didactice: lecţia şi variantele de lecţii; alte forme de 
organizare (cercurile de elevi, consultaţiile, vizitele şi excursiile etc.).   
9. Evaluarea rezultatelor şcolare în concordanţă cu obiectivele curriculare şi criteriile de 
performanţă din standardele de pregătire profesională;  

  a) evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: definire, funcţii;  
  b) metode şi tehnici de evaluare; 

  c) erori în evaluare şi modalităţi de minimizare a lor; 
  d) construirea instrumentelor de evaluare (teste, chestionare, fişe etc.);  
 e) calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi 

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

proiectare, modalităţi de corectare şi notare. 
10. Proiectarea demersului didactic: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de 
învăţare, proiectarea lecţiei (pentru diferite tipuri de lecţii). 
11. Modalităţi de adaptare a procesului instructiv-educativ în vederea integrării elevilor cu 
cerinţe educaţionale speciale (CES). 
12. Pregătirea profesorului pentru activitatea didactică (profesională de specialitate, 
psihopedagogică şi metodică). 
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  III. Tematică de specialitate 
 
1. Operaţii de pregătire a materiilor prime în vederea prelucrării 
    1.1. Spălarea şi curăţirea materiilor prime 
           1.1.1. Obiectivele spălării şi curăţirii materiilor prime, avantaje şi dezavantaje 
           1.1.2. Metode de spălare (inmuiere, stropire, metode combinate) 
    1.2. Fracţionarea materiilor prime solide 
           1.2.1. Scopul fracţionării materiilor prime solide, procedee de fracţionare (clasarea, sortarea, 
calibrarea, cernerea) – exemple ale utilizării în industria alimentară 
           1.2.2. Fracţionarea prin cernere – factori care influenţează cernerea, tipuri de suprafeţe de 
cernere, metode de realizare a cernerii (metoda cernuturilor, metoda  
                     refuzurilor, metoda combinată) 
    1.3. Mărunţirea materiilor prime 
           1.3.1. Obiectivele mărunţirii materiilor prime, factorii care influenţează mărunţirea şi  
exemple ale utilizării în industria alimentară 
           1.3.2. Principiile tăierii materiilor prime – tranşare, dezosare, tăiere în bucăţi, tăiere  codiţe, 
scoatere sâmburi, feliere, tocare, concasare, mărunţire 
           1.3.3. Principiile mărunţirii propriu-zise cu ajutorul morilor cu cilindri, cu ciocănele, cu 
discuri şi cu bile 

2. Operaţii cu transfer de mişcare (operaţii de transport, amestecare şi separare) 
    2.1.Transportul materialelor 
          2.1.1. Transportul lichidelor alimentare – regimul de curgere prin conducte, principiul 
transportului cu pompe al lichidelor alimentare 
          2.1.2. Transportul materialelor solide – principii de transport în vrac pe orizontală (pe bandă, 
cu şnec, cu raclete), verticală (cu cupe) şi pneumatic 
    2.2. Amestecarea 
           2.2.1. Obiectivele amestecării, factorii care influenţează amestecarea şi exemple ale utilizării 
în industria alimentară 

 5

http://www.edu.ro/


           2.2.2. Principiul amestecării prin curgerea forţată a fluidelor (amestecătoare fără  elemente 
mobile) 
           2.2.3. Amestecarea cu ajutorul elementelor mobile (braţe, palete, elice, ancoră, turbină etc.) 
ale agitatoarelor 
           2.2.4. Amestecarea materialelor consistente, păstoase (malaxarea, frământarea, baterea) 
           2.2.5. Amestecarea materialelor solide granulare şi pulverulente 
    2.3. Sedimentarea 
           2.3.1. Obiectivele sedimentării, factorii care influenţează sedimentarea şi exemple ale 
utilizării în industria alimentară 
           2.3.2. Principiile sedimentării în câmp de forţe gravitaţionale (decantarea discontinuă şi 
continuă – decantoare cu secţiune dreptunghiulară, decantoare cilindrice) 
           2.3.3. Separarea sistemelor eterogene lichid – lichid prin sedimentare în câmp de forţe 
gravitaţionale (vasul florentin) 
           2.3.4. Separarea sistemelor eterogene solid – gaz (ciclonul) 
           2.3.5. Principiile sedimentării în câmp de forţe centrifugale (centrifuge decantoare cu  
transportor elicoidal şi centrifuge cu talere) 
    2.4. Filtrarea 
           2.4.1. Scopul filtrării, factorii care influenţează filtrarea şi aplicaţii în industria alimentară 
           2.4.2. Principiile filtrării la presiune hidrostatică (filtrarea mustului de malţ în cazanul de 
filtrare din industria berii) 
           2.4.3. Principiile filtrării sub presiune (filtrarea în filtre presă cu plăci sau cu rame şi plăci) 
           2.4.4. Principiile filtrării sub depresiune (filtrarea în filtre rotative cu şi fără celule) 
           2.4.5. Principiile filtrării în câmp centrifugal (centrifuge filtrante) 

3. Operaţii cu transfer de căldură 
    3.1. Încălzirea şi răcirea 
           3.1.1. Obiectivele încălzirii şi răcirii, factori care influenţează încălzirea şi răcirea, agenţi de 
încălzire şi răcire, aplicaţii în industria alimentară 
           3.1.2. Principalele tipuri de aparate folosite ca schimbătoare de căldură (cu manta,  
multitubulare, cu plăci, cu serpentină, cu ţevi coaxiale, cu aripioare) 
    3.2. Concentrarea prin evaporare 
           3.2.1. Obiectivele concentrării şi factorii care influenţează concentrarea prin evaporare; 
aplicaţii în industria alimentară 
           3.2.2. Procedee de concentrare prin evaporare (discontinuă – concentrator cu manta de 
încălzire, continură – evaporator) 
           3.2.3. Concentrarea prin evaporare cu simplu efect 
           3.2.4. Concentrarea prin evaporare cu efect multiplu 
           3.2.5. Concentrarea prin evaporare cu compresie de vapori 
    3.3. Condensarea 
           3.3.1. Scopul condensării şi factorii care influenţează condensarea; aplicaţii în industria 
alimentară 
           3.3.2. Principiile condensării în condensatoare de suprafaţă 
           3.3.3. Principiile condensării în condensatoare de amestec 
    3.4. Pasteurizarea – sterilizarea 
           3.4.1. Obiectivele pasteurizării – sterilizării şi factorii care influenţează pasteurizarea şi 
sterilizarea 
           3.4.2. Distrugerea termică a microorganismelor (influenţa încărcăturii iniţiale, mărimile care 
caracterizează distrugerea termică a microorganismelor) 
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           3.4.3. Principiile pasteurizării şi sterilizării produselor în vrac prin încălzire indirectă (în vase 
cu manta şi schimbătoare de căldură cu plăci cu mai multe zone) 
           3.4.4. Principiile pasteurizării şi sterilizării produselor în vrac prin încălzire directă cu abur 
sub presiune 
           3.4.5. Principiile pasteurizării şi sterilizării produselor ambalate în sistem discontinuu în 
autoclave verticale şi orizontale 
           3.4.6. Principiile pasteurizării şi sterilizării produselor ambalate în sistem continuu în 
pasteurizatoare / sterilizatoare de tip tunel 
    3.5. Refrigerarea – congelarea 
           3.5.1. Obiectivele refrigerării – congelării; aplicaţii în industria alimentară 
           3.5.2. Factorii care influenţează refrigerarea – congelarea 
           3.5.3. Principiile refrigerării şi congelării prin intermediul unei suprafeţe de schimb de 
căldură 
           3.5.4. Principiile refrigerării şi congelării prin intermediul unui agent frigorific în stare lichidă 
           3.5.5. Principiile refrigerării şi congelării în aer (camere şi tuneluri de congelare) 

4. Operaţii cu transfer de substanţă 
    4.1. Uscarea 
           4.1.1. Obiectivele conservării alimentelor prin uscare; aplicaţii în industria alimentară 
           4.1.2. Factorii care influenţează uscarea 
           4.1.3. Principiile realizării uscării convective (variante de uscare cu aer cald, gaze de ardere, 
uscare în strat fluidizat, uscare prin pulverizare) 
           4.1.4. Principiile uscării prin alte metode de uscare (conductivă, radiantă, sub depresiune, cu 
microunde, cu ultrasunete, în câmp de înaltă frecvenţă, cu pulsuri luminoase) 
     4.2. Distilarea – rectificarea 
           4.2.1. Obiectivele distilării – rectificării, factori care influenţează distilarea – rectificarea; 
aplicaţii în industria alimentară 
           4.2.2. Principiile realizării distilării simple discontinue şi continue 
           4.2.3. Principiile realizării rectificării 

5. Ambalarea produselor alimentare 
    5.1. Obiectivele ambalării, funcţiile ambalajului şi etichetei 
    5.2. Factorii care influenţează ambalarea 
    5.3. Materiale de ambalaj şi ambalaje pentru produse alimentare 
    5.4. Principiile dozării alimentelor în ambalaje (dozare prin curgere liberă, volumetrică, 
gravimetrică, la presiune atmosferică, sub depresiune, izobarometrică) 
    5.5. Principiile inchiderii ambalajelor: obiective, accesorii de închidere, metode de închidere (prin 
termosudare, dopuire, capsulare, fălţuire, înfiletare etc.) 
    5.6. Principiile etichetării 
    5.7. Principiile ambalării colective 
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