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Programa / proba suplimentara de  de admitere 
– invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani 

 
Educatie tehnologica - CLASA a VIII-a  

Modulul: ENERGIE 

Competente specifice Continuturi 

1.1 Identificarea formelor de energie, 
surselor şi a pricipalelor tehnologii de 
obţinere a acesteia 
1.2 Analizarea efectelor tehnologiilor de 
producere a energiei şi utilizarea ei asupra 
mediului 
1.3 Compararea diferitelor forme de energie 
utilizate în gospodărie 
 

Forme de energie: mecanică, termică, 
chimică, luminoasă, electrică etc. 
Surse de energie. *Surse energetice 
specifice zonei. 
Elemente de limbaj grafic specific. 
*Soft educaţional. 
Tehnologii de obţinere a energiei. 
*Tehnologii specifice zonei geografice. 
Transport şi distribuţie prin sistemul 
energetic naţional. Domenii de 
utilizare. Consumatori de energie. 
Energia în gospodărie: 
- forme de energie şi utilizarea lor; 
- circuite electrice dintr-o locuinţă; 
*circuite termice, gaze; 
- consumatori electro-casnici; 
- metode de economisire a energiei; 
*Remedierea defectelor simple a 
elementelor de circuit şi a aparatelor 
electro-casnice; scule utilizate 
(şurubelniţe, cleşti, ciocane /pistol de 
lipit, creion de tensiune etc.); 
securitatea şi sănătatea în muncă; 
prevenirea şi stingerea incendiilor. 
Impactul tehnologiilor de producere şi 
utilizare a energiei asupra omului şi a mediului 

2.1 Analizarea modalitaţilor de valorificare 
eficientă a resurselor din domeniul energetic 
2.2 Descrierea rolului funcţional al 
elementelor dintr-o schemă electrică 
2.3* Prezentarea unor tehnologii 
contemporane relevante pentru viaţa 
cotidiană 
2.4* Depistarea şi remedierea defectelor în 
circuite electrice 
3.1 Valorificarea limbajului tehnic specific 
domeniului energetic 

4.1 Identificarea unor locuri de muncă din 
domeniul energetic în scopul orientării 
profesionale 
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Modulul: DOMENII PROFESIONALE 

 
 

Competente specifice  Continuturi  

1.1 Identificarea diferitele rute de 
formare profesională oferite de 
învăţământul românesc 
1.2 Identificarea unor domenii de 
activitate 
în funcţie de profesii şi meserii 
1.3 Analizarea impactului tehnologiei 
asupra evoluţiei profesiilor şi a mediului 

Domenii profesionale Specificul 
profesional al diferitelor zone geografice. 
Domenii profesionale noi. 
Rute de formare profesională. 
Competenţe profesionale: descriere. 
Cerere şi ofertă pe piaţa muncii. 
Calitatea muncii şi relaţiile de muncă. 
Comportamentul în afaceri. 
Tendinţe în evoluţia pieţei 
muncii.*Dezvoltarea domeniului 
serviciilor, dezvoltarea întreprinderilor 
mici şi mijlocii etc. Mobilitate 
ocupaţională. 
Protecţia mediului în contextul diverselor 
domenii profesionale. 
Planul de afaceri: condiţii de elaborare, 
principalele etape de realizare, modele 

ale unor planuri de afaceri 

2.1 Descrierea principalelor competenţe 
profesionale ale personalului angajat în 
diverse domenii de activitate 
2.2 Elaborarea, după model a unui plan 
simplu de afaceri pentru obţinerea unui 
produs sau a unui serviciu 
2.3 Analizarea cererii şi ofertei pe piaţa 
muncii 
3.1 Valorificarea într-un mesaj propriu a 
termenilor şi simbolurilor învăţate 
3.2* Stabilirea unor corelaţii între 
simbolurile de pe produse şi domeniul 
profesional în care sunt utilizate 
4.1 Elaborarea unor strategii pentru 
viitoarea meserie în concordanţă cu propriile 
interese şi aptitudini 
4.2 Realizarea unui plan propriu de 
dezvoltare profesională în funcţie de 
competenţele personale şi de 
caracteristicile pieţei muncii 
4.3 Corelarea opţiunilor profesionale cu 
nevoile şi resursele zonei geografice şi cu 
dinamica pietei muncii 

 


