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Preliminarii
Contextul social şi economic. Prin Legea nr. 166 din 11 iulie 2012, “Strategia naţională de dezvoltare Moldova − 2020”, aprobată de Parlamentul Republicii Moldova,
stabileşte ca prioritate pentru ţara noastră “racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă, în scopul sporirii productivităţii forţei de muncă şi majorării
ratei de ocupare în economie”. Prevederile legii se regăsesc în “Strategia de dezvoltare
a învățămîntului vocaţional tehnic pe anii 2013-2020”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 97 din 1 februarie 2013. Conform acestui document
de politici educaţionale, în învățămîntul profesional tehnic secundar se preconizează
elaborarea şi implementarea curricula modulare, bazate pe formarea şi dezvoltarea
competenţelor. În scopul creşterii atractivităţii învățămîntului profesional secundar şi
adaptării acestuia la cerinţele sectorului real al economiei naţionale, se elaborarea documentelor curriculare se va face în strînsă colaborare cu reprezentanţii mediului de
afaceri.
Curriculumul de faţă a fost elaborat în conformitate cu prevederile documentelor
strategice de politici nominalizate mai sus, în baza analizei necesităţilor de formare
iniţială şi continuă a cadrelor cu studii profesionale tehnice secundare şi postsecundare,
formulate de instituţiile, întreprinderile şi companiile ce activează în domeniul
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.
Documentul a fost elaborat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA în parteneriat cu
Asociaţia Naţională a Companiilor Private din Domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, sub îndrumarea Ministerului Educaţiei şi Ministerului Tehnologiei Informaţiei
şi Comunicaţiilor. Dezvoltarea Curriculumului modular s-a efectuat în cadrul proiectului
“Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional tehnic în domeniul TIC din Republica
Moldova”, finanţat de Agenţia “Austrian Development Cooperation”.
Statutul Curriculumului. Curriculumul modular la meseria “Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor”, componenta de instruire profesională, este un document
normativ şi obligatoriu pentru realizarea procesului de pregătire a muncitorilor calificaţi în învăţămîntul profesional tehnic secundar, care vor efectua, în bază de proceduri
standardizate, următoarele lucrări:
− asamblarea, instalarea, repararea şi întreţinerea calculatoarelor şi a reţelelor de
calculatoare personale;
− instalarea, configurarea, actualizarea şi întreţinerea produselor-program de sistem şi de aplicaţii;
− crearea unui mediu adecvat de muncă şi remedierea situaţiilor de risc.
De asemenea, modulele din Curriculum, în ansamblu sau separat, pot fi utilizate
în formarea continuă şi în recunoaşterea rezultatelor învăţării, dobîndite în contexte
nonformale şi informale.
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Funcțiile Curriculumului. Funcțiile de bază ale Curriculumului sînt:
− act normativ al procesului de predare, învăţare, evaluare şi certificare în contextul unei pedagogii axate pe competenţe;
− reper pentru proiectarea didactică şi desfăşurarea procesului educaţional din
perspectiva unei pedagogii axate pe competenţe;
− componentă de bază pentru elaborarea strategiei de evaluare şi certificare;
− orientare a procesului educaţional spre formarea de competenţe la elevi;
− componentă fundamentală pentru elaborarea manualelor şcolare, ghidurilor
metodologice, manualelor electronice, testelor de evaluare.
Pentru realizarea în volum deplin a acestor funcţii, la elaborarea Curriculumului au
fost luaţi în considerare următorii factori:
− necesitatea sporirii gradului de relevanţă a studiilor pentru încadrarea profesională ulterioară;
− existenţa unei bogate experienţe internaţionale şi a unei anumite experienţe
naţionale de elaborare a curricula modulare pentru învățămîntul profesional
tehnic secundar;
− necesitatea axării procesului de instruire profesională pe formarea şi dezvoltarea de competenţe.
Beneficiarii Curriculumului. Curriculumul este destinat:
− profesorilor şi maiştrilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic secundar;
− autorilor de manuale şi de ghiduri metodologice;
− elevilor care îşi fac studiile la meseria în cauză;
− membrilor comisiilor pentru examenele de calificare;
− membrilor comisiilor de identificare, evaluare şi recunoaştere a rezultatelor
învăţării, dobîndite în contexte nonformale şi informale.
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Cadrul conceptual
Nivelul de calificare profesională. Concepţia Curriculumului modular este orientată
spre asigurarea calificării profesionale de nivelul trei. Această calificare presupune că
persoana este responsabilă de execuţia propriei activităţi. În plus, există o responsabilitate colectivă în cadrul activităţilor desfăşurate, care reclamă colaborarea cu colegii.
Munca presupune o gamă largă de activităţi realizate în contexte variate, unele dintre
aceste fiind complexe sau nerutinare.
Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele nivelului trei de calificare, formulate conform Cadrului Naţional al Calificărilor, sînt prezentate în tabelul de mai jos.
Nivelul trei de calificare
Cunoştinţe

Abilităţi

Competenţe

Cunoștințe faptice de bază
în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor:
− calculatoarele personale
de birou, portabile, de
tip tabletă
− echipamentele periferice
ale calculatoarelor personale
− reţelele de calculatoare
personale
− produsele-program de
sistem ale calculatoarelor personale
− produsele-program de
aplicaţii pentru calculatoarele personale
− securitatea digitală
− protecţia muncii
− protecţia mediului

Abilități cognitive și practice de bază, necesare pentru utilizarea informațiilor
relevante în executarea
sarcinilor și rezolvarea
problemelor de rutină prin
utilizarea unor reguli și instrumente simple:
− asamblarea
− dezasamblarea
− montarea
− demontarea
− depanarea
− instalarea
− configurarea
− actualizarea
− deservirea utilizatorilor

Operaţii de supraveghere, cu
un anumit grad de autonomie:
− asamblarea, instalarea, repararea şi întreţinerea calculatoarelor personale şi a
reţelelor de calculatoare
− instalarea,
configurarea,
actualizarea şi întreţinerea
produselor-program de sistem şi de aplicaţii
− crearea unui mediu adecvat
de muncă şi remedierea situaţiilor de risc
− comunicarea şi respectarea
eticii profesionale în relaţiile
cu utilizatorii calculatoarelor
personale

Conform Cadrului Naţional al Calificărilor, termenul „cunoștințe” înseamnă
rezultatul asimilării de informații prin învățare. Cunoștințele reprezintă ansamblul de
fapte, principii, teorii și practici legate de un anumit domeniu de muncă sau de studiu.
În contextul Cadrului Naţional al Calificărilor, cunoștințele sînt descrise ca fiind teoretice
și/sau faptice.
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Termenul „abilități” înseamnă capacitatea de a aplica și de a utiliza cunoștințe pentru
a aduce la îndeplinire sarcini și a rezolva probleme. În contextul Cadrului Naţional al
Calificărilor, abilitățile sînt descrise ca fiind cognitive (implicînd utilizarea gîndirii logice,
intuitive și creative) sau practice (implicînd dexteritate manuală și utilizarea de metode,
materiale, unelte și instrumente).
Termenul „competenţă” înseamnă capacitatea dovedită de a utiliza cunoştinţe,
abilităţi şi atitudini personale, sociale şi/sau metodologice în situaţii de muncă sau de
studiu şi pentru dezvoltarea profesională şi personală. În contextul Cadrului Naţional al
Calificărilor, competenţa este descrisă din perspectiva responsabilităţii şi autonomiei.
Principiile de elaborare a Curriculumului modular. Curriculumul modular a fost
conceput în baza următoarelor principii:
1. Principiul integralităţii – reflectă esenţa conceptuală a abordării modulare şi
constituie norma de bază, utilizată în stabilirea elementelor de structură a Curriculumului şi a interdependenţei funcţionale a acestora.
2. Principiul priorităţii funcţionale – stabileşte sistemul prioritar de competenţe şi
de selectare a conţinuturilor din perspectiva ponderii demersului educativ.
3. Principiul flexibilităţii şi receptivităţii faţă de cerinţele pieţei muncii – presupune
atît o stabilitate relativa a prevederilor curriculare, cît şi o deschidere faţă de
noutăţile şi inovaţiile ce se produc pe segmentele specifice ale pieţei muncii şi
în tehnologiile din domeniu.
4. Principiul invarianţei faţă de tipurile concrete de echipamente digitale şi produse-program presupune că prestatorii de servicii educaţionale vor concretiza cu
angajatorii viitorilor absolvenţi ai fiecărei instituţii de învățămînt tipurile de calculatoare personale (de birou, portabile, de tip tabletă), reţelele, dispozitivele
periferice şi clasele de produse-program în baza cărora se va realiza instruirea
profesională, detaliind stipulările Curriculumului în proiecte didactice şi programe de instruire practică.
În ansamblu, Curriculumul modular este conceput în aşa mod încît să ofere profesorilor şi maiştrilor din instituţiile de învățămînt profesional tehnic secundar posibilitatea
de a-şi elabora strategii proprii de proiectare şi organizare a demersului educaţional, în
vederea formării la elevi a competenţelor, valorilor şi atitudinilor ce corespund necesităţilor curente şi de perspectivă ale pieţei muncii şi ale unei societăţi aflate în permanentă schimbare.
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Sistemul de competenţe ce asigură calificarea
profesională
Categoriile de competenţe. Elementul de bază al Curriculumului sînt competenţele
ce trebuie formate şi dezvoltate în procesul de instruire profesională. Competenţele
din Curriculum sînt clasificate în următoarele categorii:
Competenţe-cheie − reprezintă un ansamblu multifuncţional, transferabil de
cunoştinţe, abilităţi şi atitudini de care au nevoie toţi membrii societăţii pentru împlinire
şi dezvoltare profesională, incluziune socială şi găsirea unui loc de muncă.
Competenţe profesionale generale (transferabile) − reprezintă un sistem de cunoştinţe, deprinderi practice şi atitudini relevante unei arii ocupaţionale, fiind transferabile de la o meserie la alta în cadrul aceluiaşi domeniu.
Competenţe profesionale specifice − reprezintă un sistem de cunoştinţe, deprinderi
practice şi atitudini corespunzătoare unei ocupaţii/meserii, necesare pentru realizarea
unui grup de sarcini de lucru la nivelul aşteptărilor angajatorului, fiind aplicabile în
diverse contexte de muncă. Fiecărei competenţe specifice îi corespunde un modul de
instruire.
Competenţele profesionale generale şi specifice meseriei au fost stabilite în baza
Clasificatorului ocupaţiilor şi sînt exprimate prin formulări complexe de cunoştinţe,
capacităţi şi atitudini care urmează să fie mobilizate pentru rezolvarea diverselor situaţii
de problemă, simulate sau autentice, inclusiv din viitoarea activitate profesională.
Competenţele profesionale de bază – reprezintă un sistem de cunoştinţe, deprinderi
practice şi atitudini necesare pentru realizarea unei sarcini distincte de lucru. Fiecărei
competenţe de bază îi corespunde o unitate de învăţare.
Competenţele-cheie. Sistemul educaţional din Republica Moldova are drept scop
formarea şi performarea următoarelor competenţe-cheie (C):
C1.
Competenţe de comunicare în limba română
C2.
Competenţe de comunicare în limba maternă
C3.
Competenţe de comunicare în limbi străine
C4.
Competenţe în matematică, ştiinţe şi tehnologie
C5.
Competenţe digitale
C6.
Competenţa de a învăţa să înveţi
C7.
Competenţe sociale şi civice
C8.
Competenţe antreprenoriale şi spirit de iniţiativă
C9.
Competenţe de exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor culturale.
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Competenţele profesionale generale. Competenţele generale (CG) stabilite pentru
domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, nivelul trei de calificare, sînt:
CG1. Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă
CG2. Gestionarea eficientă a resurselor
CG3. Întreţinerea instrumentelor şi a utilajelor
CG4. Analiza şi interpretarea desenelor tehnice
CG5. Organizarea raţională a locului de lucru
CG6. Aplicarea normelor de protecţie a mediului ambiant
CG7. Evaluarea calităţii produsului
CG8. Evaluarea calităţii serviciilor prestate
CG9. Aplicarea corectă a normelor de protecţie a mediului
CG10. Comunicarea adecvată şi comportament profesional avizat în relaţiile cu
utilizatorii.
Competenţele profesionale specifice. Competenţele specifice (CS) stabilite pentru
meseria “Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor” sînt:
CS1. Asamblarea şi depanarea calculatoarelor personale
CS2. Întreţinerea calculatoarelor personale
CS3. Instalarea şi depanarea reţelelor de calculatoare personale
CS4. Întreţinerea reţelelor de calculatoare personale
CS5. Instalarea şi configurarea produselor-program
CS6. Întreţinerea produselor-program
CS7. Crearea unui mediu adecvat de muncă şi remedierea situaţiilor de risc.

Curriculum modular. Componenta de instruire profesională



Administrarea curriculumului modular
Curriculumul include şapte module. Repartizarea orientativă a orelor pe module şi
tipuri de instruire este prezentată în tabelul de mai jos.
Număr de ore
Nr.

Unităţi de învăţare

De instru- De instruire teore- ire practică
tică

Total

1.

Asamblarea şi depanarea calculatoarelor
personale

80

116

196

2.

Întreţinerea calculatoarelor personale

52

76

128

3.

Instalarea şi depanarea reţelelor de calculatoare personale

52

38

90

4.

Întreţinerea reţelelor de calculatoare personale

16

16

32

5.

Instalarea şi configurarea produselor-program

96

102

198

6.

Întreţinerea produselor-program

32

34

66

7.

Crearea unui mediu adecvat de muncă şi remedierea situaţiilor de risc

24

10

34

Total

352

392

744

10
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Modulele de instruire
Modulul 1.	Asamblarea şi depanarea calculatoarelor personale
1.1. Unităţi de învăţare şi repartizarea orientativă a orelor
Număr de ore
Nr.

Unităţi de învăţare

De instru- De instruire teore- ire practică
tică

Total

1.

Pregătirea locului de muncă

6

6

12

2.

Asamblarea şi dezasamblarea unităţilor centrale

14

18

32

3.

Instalarea şi dezinstalarea echipamentelor
periferice

10

18

28

4.

Depistarea defectelor

14

18

32

5.

Înlocuirea componentelor defecte

10

16

26

6.

Diagnosticarea surselor de alimentare

6

8

14

7.

Diagnosticarea echipamentelor de stocare a
datelor

10

12

22

8.

Diagnosticarea dispozitivelor de introducere
a datelor

4

8

12

9.

Diagnosticarea dispozitivelor de extragere a
datelor

6

12

18

Total

80

116

196

1.2. Descrierea procesului de învăţare
Competenţe de
bază (CB)

Unităţi de conţinut/Cunoştinţe

Abilităţi (A)

1. Pregătirea locului de muncă
Curriculum modular. Componenta de instruire profesională
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CB1. Pregătirea 1. Regulile de protecţie a
locului de
muncii în activităţile de
muncă al
asamblare şi depanare a
asamblocalculatoarelor personale
rului/depa- 2. Regulile de protecţie a
natorului
echipamentelor electrode calcunice şi electrotehnice din
latoare
componenţa calculatoarepersonale
lor personale
3. Deşeuri în procesele tehnologice de asamblare şi
depanare a calculatoarelor
personale
4. Seturile de unelte pentru
asamblarea şi depanarea
calculatoarelor personale:
− şurubelniţe cu cap plat, în
cruce, torx, hexagon
− pensetă
− cleşte
− cleşte pentru mufarea cablului cu fire torsadate,
coaxial, cu fibra optică
− sfic
− magnet
− lanternă
− aparate pentru testarea
reţelei
− aparate pentru diagnosticarea calculatoarelor portabile
− aparate pentru testarea
dispozitivelor mobile
− staţii şi accesorii de lipire a
conductorilor
− aparate de sudură a fibrelor optice

A1. Respectarea regulilor de protecţie a muncii în activităţile de
asamblare şi depanare a calculatoarelor personale
A2. Respectarea regulilor de protecţie a echipamentelor din componenţa calculatoarelor personale
A3. Stocarea regulamentară a deşeurilor din procesele tehnologice de
asamblare şi depanare a calculatoarelor personale
A4. Verificarea completitudinii setului
de unelte de asamblare şi depanare a calculatoarelor personale
A5. Verificarea completitudinii setului
de consumabile pentru asamblarea şi depanarea calculatoarelor
personale

2. Asamblarea şi dezasamblarea unităţilor centrale
CB2. Asambla- 1. Schema funcţională a cal- A6.
rea şi dezaculatorului personal
samblarea 2. Schema de structură a calunităţilor
culatorului personal
centrale ale

12

Verificarea completitudinii setului de componente de instalat
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calculatoarelor
personale

3. Clasificarea calculatoarelor
personale: de birou, portabile, de tip tabletă
4. Destinaţia şi caracteristicile
de bază ale dispozitivelor
din componenţa unităţilor
centrale ale calculatorului
personal:
− carcasa
− sursa de alimentare
− sistemul de răcire
− placa de bază
− procesorul
− memoriile ROM şi RAM
− dispozitivele de extensie
(video, sunet, reţea, conexiuni fără fir, porturi)
− dispozitivele de conexiune
(cabluri de date, cabluri de
putere, conectori, fante)
5. Fişele tehnologice de
asamblare a unităţilor centrale ale calculatoarelor
personale
6. Fişele tehnologice de dezasamblare a unităţilor centrale ale calculatoarelor
personale

A7.
A8.
A9.
A10.
A11.
A12.
A13.

A14.
A15.
A16.

A17.

Deconservarea componentelor
de instalat
Instalarea şi dezinstalarea sursei
de alimentare
Instalarea şi dezinstalarea procesorului
Instalarea şi dezinstalarea unităţii de răcire a procesorului
Instalarea şi dezinstalarea memoriilor
Instalarea şi dezinstalarea plăcii
de bază în carcasă
Instalarea şi dezinstalarea plăcilor de extensie (video, sunet,
reţea)
Instalarea şi dezinstalarea unităţilor adiţionale de răcire
Montarea, demontarea, conectarea şi deconectarea cablurilor
Configurarea setărilor plăcii de
bază conform specificului componentelor instalate
Conservarea şi depozitarea componentelor unităţilor centrale
ale calculatoarelor personale

3. Instalarea şi dezinstalarea echipamentelor periferice
CB3. Instalarea
şi dezinstalarea
echipamentelor
periferice
ale calculatoarelor
personale

1. Unităţi externe de stocare
a datelor pe:
− discuri magnetice
− discuri optice
− cartele magnetice
− cartele de memorie solidă
− cartele inteligente
− jetoane şi cartele de autoidentificare
2. Dispozitive de introducere
a datelor:
− şoricelul

A18. Verificarea completitudinii setului de echipamente periferice de
instalat
A19. Verificarea compatibilităţii fiecărui dispozitiv periferic cu unitatea centrală a calculatorului
personal
A20. Deconservarea echipamentelor
periferice de instalat
A21. Conectarea fiecărui tip de dispozitiv periferic la unitatea centrală
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
3.
−
−
−
−
−
−
4.

5.
6.
7.
8.

tastatura
A22. Configurarea setărilor plăcii de
suprafaţa tactilă
bază conform specificului dispoecranul tactil
zitivelor periferice instalate
cititorul de amprente
A23. Deconectarea fiecărui tip de disscanerul
pozitiv periferic la unitatea cenmicrofonul
trală
camera digitală de luat ve- A24. Conservarea şi depozitarea echideri
pamentelor periferice
camera digitală video
cititoare de jetoane şi cartele de autoidentificare
cititoare de amprente digitale
Dispozitive de extragere a
datelor:
monitorul
imprimanta
difuzorul
ecranul tactil
proiectorul multimedia
desenatorul de grafice
Conectori şi cabluri destinate conectării echipamentelor periferice
Procedurile de conectare a
echipamentelor periferice
Programul de configurare
iniţială a calculatorului
Sistemul de bază de intrare-ieşire (BIOS)
Proceduri de deconectare a
echipamentelor periferice

4. Depistarea defectelor
CB4. Depistarea 1. Noţiunile de bază ale dia- A25. Depistarea eventualelor refuzuri
defectelor
gnosticării tehnice
ale plăcilor de bază
calculatoru- 2. Refuzurile frecvent întîl A26. Depistarea eventualelor refuzuri
lui personal
nite ale componentelor de
ale memoriilor
la nivelul
bază ale calculatoarelor A27. Depistarea eventualelor refuzuri
componenpersonale:
ale conexiunilor cu
telor de
bază

14
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− căderi
echipamentele periferice
− erori
A28. Depistarea eventualelor refu− funcţionare improprie
zuri ale conexiunilor cu reţelele
3. Cauzele refuzurilor:
externe
− configurări neadecvate
A29. Depistarea eventualelor refuzuri
− lipsă de consumabile
ale echipamentelor periferice
− defecte ale echipamente- A30. Documentarea rezultatelor dilor
agnosticării componentelor de
− lipsa conexiunilor cu reţebază ale calculatoarelor persolele externe
nale
− căderi ale reţelelor externe
4. Seturi de documente referitoare la depanarea calculatoarelor personale:
− descrieri tehnice
− instrucţiuni de exploatare
− manuale ale producătorului
− ghiduri de depanare
− jurnale de reparaţie
5. Dispozitive şi aparate destinate diagnosticării tehnice
a calculatoarelor personale:
− sonde electrice
− sonde logice
− voltmetre
− ampermetre
− termometre
6. Mijloace de program destinate diagnosticării tehnice
a:
− plăcilor de bază
− memoriilor
− conexiunilor cu echipamentele periferice
− conexiunilor cu reţelele
externe
7. Mijloace de program de
depistare a refuzurilor
echipamentelor periferice
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8. Procedurile de diagnosticare tehnică a calculatoarelor personale la nivelul
componentelor de bază
9. Documentarea rezultatelor diagnosticării tehnice a
calculatorului personal
10. Documentarea operaţiunilor de depanare a calculatorului personal
5. Înlocuirea componentelor defecte
CB5. Înlocuirea
componentelor
defecte ale
unităţilor
centrale
ale calculatoarelor
personale

1. Clasificarea componentelor unităţilor centrale ale
calculatoarelor personale
în funcție de tipul de acces
la ele
2. Proceduri de înlocuire a:
− carcaselor
− surselor de alimentare
− sistemelor de răcire
− plăcilor de bază
− procesoarelor
− memoriilor ROM şi RAM
− dispozitivelor de extensie
(video, sunet, reţea, conexiuni fără fir, porturi)
− dispozitivelor de conexiune
(cabluri de date, cabluri de
putere, conectori, fante)

A31. Înlocuirea carcaselor
A32. Înlocuirea surselor de alimentare
A33. Înlocuirea sistemelor de răcire
A34. Înlocuirea plăcilor de bază
A35. Înlocuirea procesoarelor
A36. Înlocuirea memoriilor ROM şi
RAM
A37. Înlocuirea dispozitivelor de extensie (video, sunet, reţea, conexiuni fără fir, porturi)
A38. Înlocuirea dispozitivelor de conexiune (cabluri de date, cabluri
de putere, conectori, fante)
A39. Documentarea
operaţiunilor
efectuate
A40. Depozitarea componentelor extrase

6. Diagnosticarea surselor de alimentare
CB6. Diagnos1. Defectele frecvent întîlnite A41. Depistarea eventualelor refuzuri
ticarea
ale surselor de alimentare
ale surselor de alimentare
tehnică a 2. Dispozitive şi aparate desti- A42. Documentarea rezultatelor diasurselor de
nate diagnosticării tehnice
gnosticării tehnice a surselor de
alimentare
a surselor de alimentare:
alimentare
− sonde electrice
A43. Conservarea şi depozitarea sur− voltmetre
selor de alimentare
− ampermetre
− multimetre
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− termometre
3. Mijloace de program destinate diagnosticării tehnice
a surselor de alimentare
4. Proceduri de diagnosticare
tehnică a surselor de alimentare
7. Diagnosticarea echipamentelor de stocare a datelor
CB7. Diagnosticarea
tehnică a
unităţilor
externe de
stocare a
datelor

1. Defectele frecvent întîlnite A44. Depistarea eventualelor refuzuri
ale unităţilor externe de
ale unităţilor externe de stocare
stocare a datelor:
a datelor
− discuri magnetice
A45. Documentarea rezultatelor di− discuri optice
agnosticării tehnice a unităţilor
− cartele magnetice
externe de stocare a datelor
− cartele de memorie solidă A46. Conservarea şi depozitarea uni− cartele inteligente
tăţilor externe de stocare a da2. Dispozitive şi aparate destelor
tinate diagnosticării tehnice a unităţilor externe de
stocare a datelor:
− calculator pentru efectuarea operaţiunilor de diagnosticare
− unităţi etalon de stocare a
datelor
− purtători cu date etalon
− purtători de probă
3. Mijloace de program destinate diagnosticării tehnice
a unităţilor externe de stocare a datelor
4. Proceduri de diagnosticare
tehnică a unităţilor externe de stocare a datelor

8. Diagnosticarea dispozitivelor de introducere a datelor
CB8. Diagnosti- 1. Defectele frecvent întîlnite A47. Depistarea eventualelor refuzuri
carea tehniale dispozitivelor de introale dispozitivelor de introducere
că a dispoducere a datelor:
a datelor
zitivelor
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17

de introducere a
datelor

−
−
−
−
−
−
−
2.

−

−
−
−

3.

4.

şoricelul
A48. Documentarea rezultatelor diatastatura
gnosticării tehnice a dispozitiveecranul tactil
lor de introducere a datelor
scanerul
A49. Conservarea şi depozitarea dismicrofonul
pozitivelor de introducere a dacamera digitală de luat vetelor
deri
camera digitală video
Dispozitive şi aparate destinate diagnosticării tehnice a dispozitivelor de introducere a datelor:
calculator pentru efectuarea operaţiunilor de diagnosticare
dispozitive etalon de introducere a datelor
purtători cu datele de testare, pentru a fi introduse
purtători cu datele etalon,
pentru a fi comparate cu
cele introduse de facto
Mijloace de program destinate diagnosticării tehnice
a dispozitivelor de introducere a datelor
Proceduri de diagnosticare
tehnică a dispozitivelor de
introducere a datelor

9. Diagnosticarea dispozitivelor de extragere a datelor
CB9. Diagnosticarea
tehnică a
dispozitivelor de
extragere a
datelor
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1. Defectele frecvent întîlnite A50. Depistarea eventualelor refuzuri
ale dispozitivelor de extraale dispozitivelor de extragere a
gere a datelor:
datelor
− monitorul
A51. Documentarea rezultatelor dia− imprimanta
gnosticării tehnice a dispozitive− difuzorul
lor de extragere a datelor
− proiectorul multimedia
A52. Conservarea şi depozitarea dis− desenatorul de grafice
pozitivelor de extragere a datelor
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2. Dispozitive şi aparate destinate diagnosticării tehnice
a dispozitivelor de extragere a datelor:
− calculator pentru efectuarea operaţiunilor de diagnosticare
− dispozitive etalon de extragere a datelor
− purtători cu datele de testare, de extras
− purtători cu datele etalon,
de comparat cu cele extrase de facto
3. Mijloace de program destinate diagnosticării tehnice
a dispozitivelor de extragere a datelor
4. Proceduri de diagnosticare
tehnică a dispozitivelor de
extragere a datelor

Modulul 2. Întreţinerea calculatoarelor personale
2.1. Unităţi de învăţare şi repartizarea orientativă a orelor
Număr de ore
Nr.

Unităţi de învăţare

De instru- De instruire teore- ire practică
tică

Total

1.

Documentarea măsurilor de întreţinere a
calculatoarelor

4

4

8

2.

Pregătirea locului de muncă pentru operaţiile
de întreţinere a calculatoarelor

6

6

12

3.

Verificarea stării tehnice a componentelor
calculatorului

14

24

38
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4.

Deservirea tehnică a componentelor calculatorului

20

24

44

5.

Îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale
calculatorului

8

18

26

Total

52

76

128

2.2. Descrierea procesului de învăţare
Competenţe de
bază (CB)

Unităţi de conţinut/Cunoştinţe

Abilităţi (A)

1. Documentarea măsurilor de întreţinere a calculatoarelor
CB10. Documentarea măsurilor de
întreţinere
a calculatoarelor
personale
şi a echipamentelor
periferice
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1. Organizarea generală a A53. Înregistrarea operaţiunilor de
activităţilor de întreţineîntreţinere a calculatoarelor
re a calculatoarelor perpersonale şi a echipamentelor
sonale
periferice
2. Documentaţia tehnică privind întreţinerea calculatoarelor personale:
− ghidurile de exploatare
− instrucţiunile de exploatare
− normele de exploatare a
calculatoarelor personale
şi a dispozitivelor periferice
3. Documentaţia curentă pri
vind întreţinerea calculatoarelor personale:
− planul de întreţinere preventivă
− registrul de evidenţă a stării tehnice a calculatoarelor
personale şi a dispozitivelor
periferice
− registrul de evidenţă a lucrărilor de întreţinere a
calculatoarelor personale
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2. Pregătirea locului de muncă pentru operaţiile de întreţinere a calculatoarelor
CB11. Pregătirea
locului de
muncă
pentru
efectuarea
operaţiunilor de
întreţinere
a calculatoarelor
personale
şi a echipamentelor
periferice

1. Seturi de unelte pentru
efectuarea operaţiilor de
întreţinere a calculatoarelor personale
2. Consumabile pentru întreţinerea calculatoarelor
personale
3. Clasificarea operaţiunilor
de întreţinere a calculatoarelor personale
4. Eşalonarea în timp a operaţiunilor de întreţinere a
calculatoarelor personale
5. Intervenţii de întreţinere
planificate şi intervenţii
ad-hoc
6. Metode de interacţiune
şi cooperare cu utilizatorii
calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

A54. Verificarea completitudinii setului de unelte de întreţinere
A55. Verificarea completitudinii setului de consumabile pentru întreţinere
A56. Colectarea de la utilizatori şi înregistrarea informaţiilor referitoare
la funcţionarea calculatoarelor şi
a echi-pamentelor periferice
A57. Planificarea operaţiunilor de întreţinere conform stării tehnice
a calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

3. Verificarea stării tehnice a componentelor calculatorului
CB12. Verificarea 1. Proceduri de verificare vi- A58. Verificarea vizuală a cablurilor,
stării tehzuală a echipamentelor
conectoarelor de putere şi de
nice curendigitale
date, dispozitivelor electromete a com- 2. Produse-program destinacanice
ponentelor
te verificării stării tehnice A59. Verificarea nivelurilor de tensiusistemelor
a echipamentelor digitale:
ne a surselor de alimentare perde calcul
− monitorizarea temperaturii
manentă
− monitorizarea sistemelor A60. Verificarea stării tehnice curende răcire
te a componentelor sistemelor
− testarea procesoarelor
de calcul
− testarea memoriilor
− testarea unităţilor periferice
− scanarea purtătorilor de
informaţie
3. Proceduri de verificare a
stării tehnice curente a
echipamentelor din componenţa sistemelor de calcul
Curriculum modular. Componenta de instruire profesională
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4. Deservirea tehnică a componentelor calculatorului
CB13. Deservirea 1. Uneltele și materialele de A61.
tehnică a
curăţare a echipamentelor
A62.
compodigitale
nentelor
2. Proceduri de deservire
sistemelor
tehnică a echipamentelor A63.
de calcul
digitale din componenţa A64.
unităţilor centrale:
− carcaselor
A65.
− surselor de alimentare
− sistemelor de răcire
A66.
− plăcilor de bază
− procesoarelor
A67.
− memoriilor ROM şi RAM
− dispozitivelor de extensie A68.
(video, sunet, reţea, conexiuni fără fir, porturi)
− dispozitivelor de conexiune
(cabluri de date, cabluri de
putere, conectori, fante)
3. Proceduri de deservire tehnică a unităţilor externe de
stocare a datelor pe:
− discuri magnetice
− discuri optice
− cartele magnetice
− cartele de memorie solidă
− cartele inteligente
4. Proceduri de deservire
tehnică a dispozitivelor de
introducere a datelor:
− şoricelul
− tastatura
− ecranul tactil
− scanerul
− microfonul
− camera digitală de luat vederi
− camera digitală video
5. Proceduri de deservire
tehnică a dispozitivelor de
extragere a datelor:
− monitorul
− imprimanta
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Curăţarea plăcilor cu cablaj imprimat
Curăţarea contactelor şi a conectoarelor
Reaşezarea chip-urilor în socluri
Curăţarea dispozitivelor electromecanice
Curăţarea dispozitivelor optice
şi optico-electronice
Lubrifierea dispozitivelor mecanice şi electromecanice
Alimentarea dispozitivelor periferice cu consumabile
Documentarea operaţiunilor de
deservire tehnică a componentelor sistemelor de calcul şi a
sistemelor în ansamblu
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− difuzorul
− proiectorul multimedia
− desenatorul de grafice
5. Îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale calculatorului
CB14. Îmbunătă- 1. Parametrii de performanţă A69. Reconfigurarea sistemului de
ţirea pera calculatoarelor personale
calcul prin înlocuirea compoformanţe- 2. Aparate de măsură pentru
nentelor indicate
lor tehnice
monitorizarea performanţe- A70. Actualizarea sistemului de bază
ale calculor tehnice ale calculatoarede intrări-ieşiri conform noii
latoarelor
lor personale
configurări a sistemului de calpersonale 3. Produse-program pentru
cul
monitorizarea per-forman- A71. Reamplasarea datelor pe purtăţelor tehnice ale calculatorii externi de informaţie contoarelor personale
form configurărilor indicate
4. Metodele de bază de îmbunătăţire a performanţelor
calculatoarelor personale:
− modernizarea echipamentelor
− optimizarea configuraţiei
sistemului de calcul
− reamplasarea datelor
5. Proceduri de îmbunătăţire
a performanţelor calculatoarelor personale

Modulul 3. Instalarea şi depanarea reţelelor de calculatoare personale
3.1. Unităţi de învăţare şi repartizarea orientativă a orelor
Număr de ore
Nr.

Unităţi de învăţare

De instru- De instruire teore- ire practică
tică

Total

1.

Pregătirea încăperilor şi a locului de muncă

2

2

4

2.

Instalarea şi demontarea componentelor de
reţea

6

4

10
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3.

Instalarea şi demontarea cablurilor de reţea

6

6

12

4.

Configurarea echipamentelor de reţea

12

6

18

5.

Conectarea calculatoarelor la reţea

12

6

18

6.

Depistarea componentelor defecte ale reţelei

6

6

12

7.

Înlocuirea componentelor de reţea

4

4

8

8.

Refacerea conexiunilor reţelei

4

4

8

Total

52

38

90

3.2. Descrierea procesului de învăţare
Competenţe de
bază (CB)

Unităţi de conţinut/Cunoştinţe

Abilităţi (A)

1. Pregătirea încăperilor şi a locului de muncă
CB15. Pregătirea 1. Regulile de protecţie a
încăperilor
muncii în activităţile de
şi a locului
instalare şi depanare a
de muncă
reţelelor de calculatoare
al instapersonale
latorului/ 2. Regulile de protecţie a
depanaechipamentelor electrotorului de
nice şi electrotehnice din
reţele de
componenţa reţelelor de
calculatoacalculatoare
re
3. Deşeuri în procesele tehnologice de instalare şi
depanare a reţelelor de
calculatoare personale
4. Seturile de unelte pentru
instalarea şi depanarea
reţelelor de calculatoare
personale
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A72. Respectarea regulilor de protecţie a muncii în activităţile de instalare şi depanare a reţelelor de
calculatoare personale
A73. Respectarea regulilor de protecţie a echipamentelor din componenţa reţelelor de calculatoare personale
A74. Stocarea regulamentară a deşeurilor din procesele tehnologice de
instalare şi depanare a reţelelor
de calculatoare personale
A75. Verificarea completitudinii setului de unelte de instalare şi
depanare a reţelelor de calculatoare personale
A76. Verificarea completitudinii setului de consumabile pentru instalarea şi depanare reţelelor de
calculatoarelor personale
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2. Instalarea şi demontarea componentelor de reţea
CB16. Instalarea 1. Semnale digitale şi semnale analogice
şi demon
tarea echi- 2. Tehnologii de transmitere
pamena datelor prin reţelele de
telor de
calculatoare
reţea
3. Echipamente de reţea:
− modeme
− concentratoare
− repetoare
− comutatoare
− rutere
− puncte de acces prin conexiuni fără fir
− dispozitive multi-funcţionale de reţea
4. Conectoare şi prize de
date
5. Scheme de amplasare a
echipamentelor de reţea
6. Proceduri de montare şi
demontare a echipamentelor de reţea

A77. Instalarea şi demontarea modemelor
A78. Instalarea şi demontarea concentratoarelor
A79. Instalarea şi demontarea repetoarelor
A80. Instalarea şi demontarea comutatoarelor
A81. Instalarea şi demontarea ruterelor
A82. Instalarea şi demontarea punctelor de acces prin conexiuni
fără fir
A83. Instalarea şi demontarea dispozitivelor multifuncţionale de reţea

3. Instalarea şi demontarea cablurilor de reţea
CB17. Instalarea
şi demontarea cablurilor de
date

1. Cabluri de date:
− torsadate ecranate
− coaxiale
− optice
2. Instrumente de tăiere, presare şi sertizare a cablurilor de date
3. Scheme de aşezare a cablurilor de date
4. Proceduri de instalare şi de
demontare a:
− cablurilor torsadate
− cablurilor coaxiale
− cablurilor optice
5. Proceduri de sertizare a cablurilor de date

A84. Instalarea şi demontarea cablurilor torsadate
A85. Instalarea şi demontarea cablurilor coaxiale
A86. Instalarea şi demontarea cablurilor optice
A87. Conectarea şi deconectarea cablurilor de date la echipamentele de reţea
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4. Configurarea echipamentelor de reţea
CB18. Configura- 1. Topologia şi arhitectura
rea echipareţelelor locale de calculamentelor
toare
de reţea
2. Tehnologiile de bază ale
reţelelor de calculatoare
3. Adresarea componentelor
în reţelele de calculatoare
4. Standarde de conectare şi
de comunicaţii
5. Protocoale de reţea
6. Proceduri de configurare a:
− modemelor
− concentratoarelor
− comutatoarelor
− repetoarelor
− ruterelor
− punctelor de acces prin conexiuni fără fir
− dispozitivelor multifuncţionale de reţea

A88.
A89.
A90.
A91.
A92.
A93.

Configurarea modemelor
Configurarea concentratoarelor
Configurarea repetoarelor
Configurarea comutatoarelor
Configurarea ruterelor
Configurarea punctelor de acces
prin conexiuni fără fir
A94. Configurarea dispozitivelor multifuncţionale de reţea

5. Conectarea calculatoarelor la reţea
CB19. Conectarea calculatoarelor
personale
la reţelele
de date

1. Adresarea calculatoarelor A95. Instalarea şi configurarea adapîn reţea. Adrese fizice şi
toarelor de reţea
adrese logice
2. Adaptoare de reţea
3. Programele pilot ale adaptoarelor de reţea
4. Servere şi servicii

6. Depistarea componentelor defecte ale reţelei
CB20. Depistarea 1. Refuzurile frecvent întîlni- A96. Depistarea eventualelor refuzuri
defectelor
te ale echipamentelor de
ale conexiunilor de reţea
reţelelor
reţea
A97. Depistarea eventualelor refuzuri
locale de
2. Cauzele refuzurilor echipaale modemelor
calculatoamentelor de reţea
A98. Depistarea eventualelor refuzuri
re la niveale concentratoarelor
lul componentelor
de bază
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3. Setul de documente referitoare la depanarea reţelelor locale
4. Mijloace tehnice şi de program destinate diagnosticării tehnice a reţelelor locale
5. Mijloace tehnice şi de program destinate diagnosticării tehnice a echipamentelor de reţea
6. Proceduri de diagnosticare
tehnică a reţelelor locale
de calculatoare la nivelul
echipamentelor de reţea
7. Documentarea rezultatelor
diagnosticării tehnice a reţelelor locale de calculatoare
8. Documentarea operaţiunilor de depanare a reţelelor
locale de calculatoare

A99. Depistarea eventualelor refuzuri
ale repetoarelor
A100. Depistarea eventualelor refuzuri
ale comutatoarelor
A101. Depistarea eventualelor re-fuzuri ale ruterelor
A102. Depistarea eventualelor refuzuri ale punctelor de acces prin
conexiuni fără fir
A103. Depistarea eventualelor refuzuri
ale dispozitivelor multifuncţionale de reţea

7. Înlocuirea componentelor de reţea
CB21. Înlocuirea
componentelor
defecte ale
reţelelor
locale de
calculatoare

1.
−
−
−
−
−
−
−

Proceduri de înlocuire a:
elementelor de cablaj
modemelor
concentratoarelor
repetoarelor
comutatoarelor
ruterelor
punctelor de acces prin conexiuni fără fir
− dispozitivelor multifuncţionale de reţea

A104. Înlocuirea elementelor de cablaj
A105. Înlocuirea modemelor
A106. Înlocuirea concentratoarelor
A107. Înlocuirea repetoarelor
A108. Înlocuirea comutatoarelor
A109. Înlocuirea ruterelor
A110. Înlocuirea punctelor de acces
prin conexiuni fără fir
A111. Înlocuirea dispozitivelor multifuncţionale de reţea

8. Refacerea conexiunilor reţelei
CB22. Depanarea 1. Mijloace tehnice şi de pro- A112. Refacerea conexiunilor reţelelor
problegram destinate verificării
locale de date
melor de
conexiunilor în reţelele loconexiune
cale de calculatoare
ale reţelelor locale
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2. Proceduri de verificare a
conexiunilor:
− între calculator şi reţea
− în interiorul reţelei locale
− între reţea şi echipamentele furnizorului de servicii
Internet
3. Proceduri de refacere a conexiunilor

Modulul 4. Întreţinerea reţelelor de calculatoare personale
4.1. Unităţi de învăţare şi repartizarea orientativă a orelor
Număr de ore
Nr.

Unităţi de învăţare

De instru- De instruire teore- ire practică
tică

Total

1.

Documentarea măsurilor de întreţinere a
reţelelor

2

2

4

2.

Pregătirea încăperilor şi a locului de muncă
pentru operaţiile de întreţinere a reţelelor

2

2

4

3.

Verificarea stării tehnice a componentelor de
reţea

4

4

8

4.

Deservirea tehnică a componentelor de reţea

4

4

8

5.

Îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale
reţelelor

4

4

8

Total

16

16

32

4.2. Descrierea procesului de învăţare
Competenţe de
bază (CB)

Unităţi de conţinut/Cunoştinţe

Abilităţi (A)

1. Documentarea măsurilor de întreţinere a reţelelor
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CB23. Documen- 1. Organizarea generală a ac- A113. Înregistrarea operaţiunilor de
tarea mătivităţilor de întreţinere a
întreţinere a reţelelor de calcusurilor de
reţelelor de calculatoare
latoare personale şi a echipaîntreţinere
personale
mentelor de reţea
a reţelelor 2. Documentaţia tehnică pride calcuvind întreţinerea reţelelor
latoare
de calculatoarelor persopersonale
nale:
− ghidurile de exploatare a
echipamentelor de reţea
− instrucţiunile de exploatare
a echipamentelor de reţea
− normele de exploatare a
reţelelor de calculatoare
personale şi a echi-pamentelor de reţea
3. Documentaţia curentă privind întreţinerea reţelelor
de calculatoare personale:
− planul de întreţinere preventivă
− registrul de evidenţă a stării
tehnice a reţelelor de calculatoare personale şi a echipamentelor de reţea
− registrul de evidenţă a lucrărilor de întreţinere a
reţelelor de calculatoare
personale
2. Pregătirea încăperilor şi a locului de muncă pentru operaţiile de întreţinere a reţelelor
CB24. Pregătirea 1. Seturi de unelte de întreţi- A114. Verificarea completitudinii setului
încăperilor
nere a reţelelor de calculade unelte de întreţinere a reţeleşi a locului
toare personale şi a echilor de calculatoare personale şi a
de muncă
pamentelor de reţea
echipamentelor de reţea
pentru
2. Consumabile pentru între- A115. Verificarea completitudinii setuefectuarea
ţinerea reţelelor de calcului de consumabile pentru întreoperaţilatoare personale şi a echiţinerea reţelelor de calculatoare
unilor de
pamentelor de reţea
personale şi a echipamentelor
întreţinere
de reţea
a reţelelor
de calculatoare per-
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sonale şi
a echipamentelor
de reţea

3. Clasificarea operaţiunilor A116. Colectarea de la utilizatori şi înde întreţinere a reţelelor de
registrarea informaţiilor refericalculatoare personale şi a
toare la funcţionarea reţelelor
echipamentelor de reţea
de calculatoare personale şi a
4. Eşalonarea în timp a opeechipamentelor de reţea
raţiunilor de întreţinere a A117. Planificarea operaţiunilor de înreţelelor de calculatoare
treţinere conform stării tehnice
personale şi a echipamena reţelelor de calculatoare şi a
telor de reţea
echipamentelor de reţea
5. Intervenţii de întreţinere
planificate şi intervenţii
ad-hoc
6. Metode de interacţiune
şi cooperare cu utilizatorii
reţelelor de calculatoare
personale şi a echipamentelor de reţea

3. Verificarea stării tehnice a componentelor de reţea
CB25. Verificarea stării
tehnice
curente
a echipamentelor
din componenţa
reţelelor
de calculatoare
personale

30

1. Proceduri de verificare vizuală a echipamentelor
din componenţa reţelelor
de calculatoare
2. Produse-program destinate verificării stării tehnice a echipamentelor din
componenţa reţelelor de
calculatoare personale:
− testarea cablajului
− testarea modemelor
− testarea concentratoarelor
− testarea repetoarelor
− testarea comutatoarelor
− testarea ruterelor
− testarea punctelor de acces prin conexiuni fără fir
− testarea dispozitivelor
multifuncţionale de reţea
3. Proceduri de verificare a
stării tehnice curente a
echipamentelor din

A118. Verificarea vizuală a cablurilor,
conectoarelor de putere şi de
date, echipamentelor din componenţa reţelelor de calculatoare personale
A119. Verificarea nivelurilor de tensiune a surselor de alimentare permanentă
A120. Verificarea stării tehnice curente a echipamentelor din componenţa reţelelor de calculatoare
personale
A121. Verificarea setărilor echipamentelor din componenţa reţelelor
de calculatoare personale
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componenţa reţelelor de
calculatoare personale
4. Deservirea tehnică a componentelor de reţea
CB26. Deservirea
tehnică
a echipamentelor
din componenţa
reţelelor
de calculatoare
personale

4. Proceduri de deservire
tehnică a echipamentelor
digitale din componenţa
reţelelor de calculatoare
personale:
− cablajului
− modemelor
− concentratoarelor
− repetoarelor
− comutatoarelor
− ruterelor
− punctelor de acces prin conexiuni fără fir
− dispozitivelor multifuncţionale de reţea

A122. Refacerea cablajului de date
A123. Refacerea conexiunilor de reţea
A124. Resetarea echipamentelor de
reţea
A125. Documentarea operaţiunilor de
deservire tehnică a echipamentelor de reţea şi a reţelelor în
ansamblu

5. Îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale reţelelor
CB27. Îmbunătă- 1. Parametrii de performanţă A126. Reconfigurarea reţelelor de calţirea pera reţelelor de calculatoare
culatoare personale prin recaformanţepersonale
blarea şi înlocuirea componenlor tehnice 2. Aparate de măsură pentru
telor indicate
ale reţelemonitorizarea performan- A127. Reamplasarea serverelor de serlor de calţelor tehnice ale reţelelor
vicii de reţea conform configurăculatoare
de calculatoare personale
rilor indicate
personale 3. Produse-program pentru
monitorizarea performanţelor tehnice ale reţelelor
de calculatoare personale
4. Metodele de bază de îmbunătăţire a performanţelor reţelelor de calculatoare personale:
− modernizarea echipamentelor
− optimizarea configuraţiei
reţelelor
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− reamplasarea serverelor
serviciilor de reţea
5. Proceduri de îmbunătăţire
a performanţelor reţelelor
de calculatoare personale

Modulul 5. Instalarea şi configurarea produselor-program
5.1. Unităţi de învăţare şi repartizarea orientativă a orelor
Număr de ore
Nr.

Unităţi de învăţare

De instru- De instruire teore- ire practică
tică

1.

Instalarea sistemelor de operare

28

30

58

2.

Configurarea sistemelor de operare

20

22

42

3.

Instalarea şi configurarea aplicaţiilor de securitate digitală

10

18

28

4.

Instalarea şi configurarea programelor de
aplicaţii

38

32

70

Total

96

102

198

Total

5.2. Descrierea procesului de învăţare
Competenţe de
bază (CB)

Unităţi de conţinut/Cunoştinţe

Abilităţi (A)

1. Instalarea sistemelor de operare
CB28. Instalarea 1. Destinaţia produselor-pro- A128. Identificarea nevoilor principasistemelor
gram
lelor categorii de utilizatori ai
de operare 2. Produse-program de siscalculatoarelor personale şi ai
tem (sisteme de operare)
reţelelor locale de calculatoare
şi produse-program pentru
prelucrarea informaţiilor

32
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3.
4.

5.
−
−

−
−
−
−
−
6.
−
−
−
−
−
7.
−
−
−
8.
−
−
−
−

(programe de aplicaţii,
aplicaţii)
Protejarea produselor program prin dreptul de autor
Licenţele şi mărcile comerciale ale produselor-program
Destinaţia şi funcţiile sistemelor de operare:
interacţiunea cu utilizatorii
sistemului de calcul
gestionarea datelor pe
purtătorii externi de informaţie
introducerea şi extragerea
datelor
gestionarea unităţilor de
procesare
gestionarea memoriilor interne
gestionarea aplicaţiilor
verificarea stării tehnice a
echipamentelor
Organizarea fizică a datelor pe purtătorii externi de
informaţie:
discuri magnetice
discuri optice
cartele magnetice
cartele de memorie solidă
cartele inteligente
Organizarea logică a datelor pe purtătorii externi de
informaţie:
fişiere
sisteme de fişiere
directoare
Partajarea discurilor magnetice:
partiţie primară
partiţie activă
partiţie extinsă
partiţie logică

A129. Determinarea cerinţelor minime
faţă de echipamente şi a compatibilităţii cu sistemul de operare
A130. Alegerea sistemului de operare
în baza nevoilor utilizatorilor
A131. Verificarea autenticităţii sistemelor de operare de instalat
A132. Pregătirea calculatoarelor personale pentru instalarea sistemelor de operare
A133. Rularea programelor de instalare a sistemelor de operare pentru calculatoarele personale
A134. Clonarea sistemelor de operare
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9. Interacţiunea programelor şi a echipamentelor
digitale
10. Sistemul de întreruperi
11. Metode de gestionare
a timpului unităţilor de
procesare
12. Metode de gestionare a
memoriilor interne
13. Maşini virtuale
14. Clasificarea sistemelor de
operare
15. Sisteme de operare pentru calculatoarele personale
16. Sisteme de operare în reţea
17. Componentele sistemelor de operare. Programele-pilot ale unităţilor
externe
18. Criteriile de compatibilitate a echipamentelor
sistemului de calcul şi
componentele sistemelor de operare
19. Categoriile de utilizatori
ai sistemului de calcul
20. Rolurile de utilizator:
− administratori
− utilizatori “privilegiați”
− utilizatori „convenţionali”
− “oaspeţi”
21. Interfețe ale sistemelor
de operare cu utilizatorul
22. Cerinţele de compatibilitate între aplicaţii şi sisteme de operare
23. Interacţiunea cu utilizatorii sistemelor de calcul
în scopul identificării nevoilor acestora

34
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24. Caracteristicile de bază
ale sistemelor de operare
propuse de marele companii de programe de calculator şi de comunităţile
de programe libere:
− Microsoft
− Apple
− Google
− Unix/Linux
25. Metodele de alegere a
sistemelor de operare în
baza nevoilor utilizatorilor
26. Documentaţia tehnică
privind instalarea şi configurarea sistemelor de
operare
27. Verificări preinstalare a
componentelor calculatoarelor personale
28. Proceduri de instalare a
sistemelor de operare
29. Clonarea sistemelor de
operare
2. Configurarea sistemelor de operare
CB29. Configura- 1. Resurse proprii şi resurse
rea sistepartajate
melor de 2. Scheme de utilizare a reoperare
surselor proprii şi a resurselor partajate în reţea
3. Amplasarea fişierelor de
sistem
4. Programe-pilot şi metodele de configurare a acestora
5. Procedurile de configurare
a sistemelor de operare:
− configurarea setărilor regionale
− configurarea setărilor corporative

A135. Amplasarea fişierelor de sistem
A136. Configurarea programelor de încărcare a sistemelor de operare
A137. Instalarea şi configurarea programelor-pilot
A138. Crearea conturilor de administratori
A139. Crearea conturilor de utilizatori
A140. Verificarea funcţionării sistemelor de operare
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− configurarea setărilor de
reţea
− crearea conturilor de administratori
− crearea conturilor de utilizatori
− configurarea setărilor de
securitate
6. Produse-program destinate verificării modului de
funcţionare a sistemelor
de operare
7. Proceduri de verificare a
funcţionării sistemelor de
operare
3. Instalarea şi configurarea programelor de securitate digitală
A141. Configurarea setărilor de securitate a sistemelor de operare
CB30. Instalarea 1. Tipuri de ameninţări de seA142. Instalarea şi configurarea citişi configucuritate:
toarelor de jetoane de autentirarea apli- − la nivel fizic
ficare
caţiilor de − la nivel logic
securitate 2. Tipurile de atacuri la secu- A143. Instalarea şi configurarea cititoarelor de cartele de autentifidigitală
ritatea datelor sistemelor
care
de calcul:
A144.
Instalarea
şi configurarea citi− viruşi
toarelor de amprente digitale
− spioni
A145.
Instalarea
şi configurarea pro− corespondenţa nedorită
gramelor
antivirus
3. Metode de protecţie a sistemelor de calcul şi a datelor: A146. Instalarea şi configurarea programelor antispion
− restricţionarea accesului
A147.
Instalarea
şi configurarea profizic
gramelor
de
tip “zid parafoc”
− restricţionarea accesului
A148.
Instalarea
şi
configurarea prologic
gramelor de criptare a purtăto− filtrarea corespondenţei
rilor externi de informaţie
− criptarea datelor
A149. Instalarea şi configurarea pro4. Echipamente pentru regramelor de criptare a fişierelor
stricţionarea accesului fizic la sistemele de calcul şi
datele acestora:
− jetoane de autentificare
− cititoare de jetoane de autentificare
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− cartele de autentificare
− cititoare de cartele de autentificare
− cititoare de amprente digitale
5. Produse-program de securitate digitală frecvent utilizate:
− programe antivirus
− programe antispion
− programe de tip “zid parafoc”
− programe de criptare a
purtătorilor externi de informaţie
− programe de criptare a fişierelor
6. Modalităţi de instalare a
aplicaţiilor de securitate
digitală:
− de pe purtători externi de
informaţii
− din reţeaua locală
− din Internet
7. Proceduri de instalare a
aplicaţiilor de securitate
digitală
4. Instalarea şi configurarea programelor de aplicaţii
CB31. Instalarea 1. Programele de aplicaţii A150. Instalarea şi configurarea proşi configufrecvent utilizate:
gramelor de aplicaţii frecvent
rarea pro- − programe de navigare în
utilizate
gramelor
Internet
A151. Instalarea şi configurarea prode aplicaţii − clienţi de poştă electronică
gramelor specializate de aplica− clienţi de mesagerie instant
ţii
− clienţi de conferinţe electronice
− aplicaţii de oficiu
− aplicaţii de redare multimedia
− programe de arhivare a fişierelor
Curriculum modular. Componenta de instruire profesională

37

2. Programe specializate de
aplicaţii:
− de contabilitate
− de prelucrări multimedia
− de prelucrări grafice
− de editare a publicaţiilor pe
suport de hîrtie
− de editare a publicaţiilor
electronice
3. Criteriile de compatibilitate a programelor de aplicaţii şi sistemele de operare
4. Modalităţi de instalare a
programelor de aplicaţii:
− de pe purtători externi de
informaţii
− din reţeaua locală
− din Internet
5. Setările programelor de
aplicaţii:
− regionale
− corporative
− individuale ale utilizatorilor
− de reţea
− de securitate
6. Proceduri de instalare a
programelor de aplicaţii
7. Proceduri de configurare a
programelor de aplicaţii

Modulul 6. Întreţinerea produselor-program
6.1. Unităţi de învăţare şi repartizarea orientativă a orelor
Număr de ore
Nr.

1.

38

Unităţi de învăţare

Întreţinerea sistemelor de operare

De instru- De instruire teore- ire practică
tică
8

8
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Total

16

2.

Îmbunătăţirea performanţelor sistemelor de
operare

6

6

12

3.

Întreţinerea programelor de securitate digitală

2

2

4

4.

Întreţinerea programelor de aplicaţii frecvent
utilizate

2

4

6

5.

Întreţinerea programelor de aplicaţii specializate

2

4

6

6.

Depanarea problemelor de funcţionare improprie a programelor

6

4

10

7.

Depanarea problemelor de securitate digitală

4

4

8

8.

Comunicarea şi comportamentul personal în
cadrul proceselor de depanare a echipamentelor digitale

2

2

4

Total

32

34

66

6.2. Descrierea procesului de învăţare
Competenţe de
bază (CB)

Unităţi de conţinut/Cunoştinţe

Abilităţi (A)

1. Întreţinerea sistemelor de operare
CB32. Întreţine- 1. Servicii de întreţinere prorea pregram prin garanţie şi serviventivă a
cii de întreţinere post-gasistemelor
ranţie
de operare 2. Produse-program pentru
un control mai bun asupra
resurselor sistemelor de
calcul:
− managementul activ al pro
ceselor
− managementul proceselor
de pornire
− pornire ordonată

A152. Actualizarea sistemelor de operare
A153. Actualizarea programelor-pilot
A154. Crearea punctelor de restaurare
A155. Restaurarea sistemelor de operare
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− închidere procese
A156. Crearea copiilor de siguranţă a
− controlul de bandă Internet
sistemelor de operare
− programe pentru adminis- A157. Reinstalarea sistemelor de opetrare de la distanţă
rare
3. Puncte de restaurare. Copii de siguranţă
4. Proceduri de actualizare a
sistemelor de operare
5. Proceduri de creare a punctelor de restaurare
6. Proceduri de creare a copiilor de siguranţă
7. Proceduri de restaurare a
sistemelor de operare
8. Proceduri de reinstalare a
sistemelor de operare
2. Îmbunătăţirea performanţelor sistemelor de operare
CB33. Îmbună1. Produse-program pentru
tăţirea
inventarierea softurilor
perforinstalate pe sistemele de
manţelor
calcul
sistemelor 2. Produse-program pentru
de operare
monitorizarea performanţelor sistemelor de operare
3. Metodele de bază de îmbunătăţire a performanţelor sistemelor de operare:
− curăţarea registrelor de
sistem
− defragmentarea registrelor de sistem
− defragmentarea discurilor
magnetice
− reamplasarea fişierelor de
sistem
− ştergerea fişierelor temporare
4. Proceduri de îmbunătăţire
a performanţelor sistemelor de operare

40

A158. Inventarierea softurilor instalate
pe sistemele de clacul
A159. Monitorizarea proceselor de
funcţionare a sistemelor de
operare
A160. Curăţarea şi defragmentarea registrelor de sistem
A161. Curăţarea şi defragmentarea
discurilor magnetice
A162. Reamplasarea fişierelor de sistem
A163. Ştergerea fişierelor temporare
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3. Întreţinerea programelor de securitate digitală
CB34. Întreţi1. Politici de securitate digitală A164. Actualizarea programelor de senerea
2. Manuale de utilizare şi de
curitate digitală
preventivă
administrare a programe- A165. Actualizarea bazelor de date ale
a progralor de securitate digitală
programelor de securitate digimelor de 3. Proceduri de actualizare a
tală
securitate
programelor de securitate A166. Reinstalarea programelor de sedigitală
digitală
curitate digitală
4. Proceduri de actualizare a
bazelor de date ale programelor de securitate digitală
5. Proceduri de reinstalare a
programelor de securitate
digitală
4. Întreţinerea programelor de aplicaţii frecvent utilizate
CB35. Întreţi1. Manuale de utilizare şi de
nerea
administrare a programepreventivă
lor de aplicaţii frecvent utia progralizate
melor de 2. Proceduri de actualizare
aplicaţii
a programelor de aplicaţii
frecvent
frecvent utilizate
utilizate
3. Proceduri de reinstalare
a programelor de aplicaţii
frecvent utilizate

A167. Monitorizarea şi managementul
programelor de aplicaţii frecvent utilizate pe servere şi staţii
de lucru
A168. Actualizarea programelor de
aplicaţii frecvent utilizate
A169. Reconfigurarea programelor de
aplicaţii frecvent utilizate conform cerinţelor utilizatorilor
A170. Reconfigurarea setărilor de securitate ale programelor de aplicaţii frecvent utilizate
A171. Documentarea operaţiunilor de
depanare a problemelor asociate cu întreţinerea preventivă
a programelor de aplicaţii frecvent utilizate

5. Întreţinerea programelor de aplicaţii specializate
CB36. Întreţine- 1. Manuale de utilizare şi de A172.
rea prevenadministrare a programetivă a prolor specializate de aplicaţii
gramelor
specializate
de aplicaţii

Monitorizarea şi managementul programelor specializate de
aplicaţii pe servere şi staţii de
lucru
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2. Proceduri de actualizare a A173. Actualizarea programelor speciprogramelor specializate
alizate de aplicaţii
de aplicaţii
A174. Reconfigurarea
programelor
3. Proceduri de reinstalare a
specializate de aplicaţii conform
programelor specializate
cerinţelor utilizatorilor
de aplicaţii
A175. Reconfigurarea setărilor de securitate ale programelor specializate de aplicaţii
A176. Documentarea operaţiunilor de
depanare a problemelor asociate cu întreţinerea preventivă
a programelor specializate de
aplicaţii
6. Depanarea problemelor de funcţionare improprie a programelor
CB37. Depanarea 1. Clasificarea problemelor
problemede funcţionare improprie
lor asociaa produselor-program
te cu func- 2. Evenimente şi jurnale de
ţionarea
înregistrare a evenimenimproprie
telor parvenite pe durata
a produfuncţionării produselorselor-proprogram:
gram
− jurnale de aplicaţii
− jurnale de securitate
− jurnale de sistem
3. Programe de gestionare a
jurnalelor de evenimente
4. Proceduri de depanare a
problemelor asociate cu
funcţionarea improprie a
produselor-program
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A177. Colectarea de la utilizatori a informaţiilor referitoare la funcţionarea improprie a produselorprogram
A178. Gestionarea jurnalelor de evenimente
A179. Remedierea problemelor asociate cu conflictele dispozitivelor
digitale
A180. Remedierea problemelor asociate cu discul rigid
A181. Remedierea problemelor asociate cu setările parametrilor de
configurare a produselor program
A182. Remedierea problemelor asociate cu setările parametrilor de
configurare a drepturilor de utilizator
A183. Remedierea problemelor asociate cu setările parametrilor de
configurare a setărilor de securitate a produselor-program
A184. Documentarea operaţiunilor de
depanare a problemelor asociate cu funcţionarea improprie a
produselor-program

Curriculum modular. Componenta de instruire profesională

7. Depanarea problemelor de securitate digitală
CB38. Depanarea 1. Regulile de securitate digiprobletală în procesul de exploamelor
tare a produselor-program
asociate cu 2. Clasificarea problemelor
atacurile la
asociate cu atacurile la sesecuritatea
curitatea digitală
digitală
3. Proceduri de depanare a
problemelor asociate cu
funcţionarea improprie a
produselor-program

A185. Monitorizarea respectării regulilor de securitate digitală de
către utilizatorii produselor-program
A186. Actualizarea conturilor de utilizator
A187. Devirusarea sistemului de calcul
A188. Recuperarea fişierelor
A189. Documentarea operaţiunilor de
depanare a problemelor asociate cu securitatea digitală

8. Comunicarea şi comportamentul personal în cadrul proceselor de depanare a echipamentelor digitale
CB39. Comunicarea şi
comportamentul
personal în
procesele
de depanare şi
întreţinere
a calculatoarelor şi
reţelelor
de calculatoare
personale

1. Relaţiile dintre comunicare A190. Aplicarea stilurilor de comunicaşi procesele de depanare şi
re şi comportament profesional
întreţinere a calculatoarecu superiorii
lor şi reţelelor de calcula- A191. Aplicarea stilurilor de comunicatoare personale
re şi comportament profesional
2. Stiluri de comunicare şi de
cu colegii de muncă
comportament profesio- A192. Aplicarea stilurilor de comunicanal
re şi comportament profesional
3. Aspectele etice şi juridice
cu utilizatorii calculatoarelor şi
ale tehnologiei informaţiei
reţelelor de calculatoare perso4. Centrele de apel
nale
A193. Afişarea unui comportament
profesional faţă de utilizatorii
calculatoarelor şi reţelelor de
calculatoare personale
A194. Recepţionarea, înregistrarea şi,
după caz, readresarea sau deservirea apelurilor utilizatorilor
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Modulul 7. Crearea unui mediu adecvat de muncă şi remedierea situaţiilor de risc
7.1. Unităţi de învăţare şi repartizarea orientativă a orelor
Număr de ore
Nr.

Unităţi de învăţare

De instru- De instruire teore- ire practică
tică

Total

1.

Organizarea locului de muncă

2

1

3

2.

Protejarea echipamentelor de descărcări
electrice

4

2

6

3.

Protejarea echipamentelor de fluctuaţii şi
căderi de tensiune

4

2

6

4.

Munca în siguranţă

2

1

3

5.

Protecţia muncii la locul de lucru

2

1

3

6.

Situaţiile de urgenţă

2

1

3

7.

Situaţiile de incendiu

4

1

5

8.

Riscurile de mediu

4

1

5

Total

24

10

34

7.2. Descrierea procesului de învăţare
Competenţe de
bază (CB)

Unităţi de conţinut/Cunoştinţe

Abilităţi (A)

1. Organizarea locului de muncă
CB40. Organizarea ergonomică a
locului de
muncă
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1. Factorii de ambianţă fizi- A195. Organizarea locului de muncă
că:
pentru diminuarea riscurilor de
− iluminat
natură vizuală, mentală și pos− microclimat
turală
− zgomot
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− meteorologici
A196. Verificarea parametrilor de mi2. Factori de ambianţă psihicroclimă din încăperile în care
că:
sînt exploatate calculatoare per− colorit
sonale
− zgomot
− climat de muncă
3. Factorii igienico-sanitari
4. Factori de risc la locul de
muncă:
− radiaţii
− substanţe periculoase
5. Influenţa factorilor de mediu asupra echipamentelor
calculatoarelor
6. Actele normative cu privire la ergonomica locului de
muncă
2. Protejarea echipamentelor de descărcări electrice
CB41. Protejarea 1. Descărcările electrosta- A197. Aplicarea măsurilor de evitare a
echipatice şi urmările acestora
riscurilor de descărcări electromentelor
asupra echipamentelor
statice
digitale de
digitale
A198. Aplicarea măsurilor de protecdescărcări 2. Factorii de mediu ce conţie a echipamentelor digitale de
electrostatribuie la creşterea riscudescărcări electrostatice
tice
lui de descărcări electrostatice
3. Setul de accesorii destinate protejării componentelor calculatorului de descărcări electrostatice:
− covoraşe electrostatice
− covoraşe împămîntate
− brăţări antistatice
4. Măsuri de evitare a riscurilor de descărcări electrostatice
5. Proceduri de protecţie a
echipamentelor digitale
de descărcări electrostatice
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3. Protejarea echipamentelor de fluctuaţii şi căderi de tensiune
CB42. Protejarea
echipamentelor
digitale de
fluctuaţii şi
căderi de
tensiune

1. Fluctuaţii şi căderi de ten- A199. Verificarea tensiunilor la tablousiune:
rile de alimentare
− pana de curent
A200. Punerea şi scoaterea de sub ten− căderea de tensiune
siune a calculatoarelor persona− zgomotul
le
− vîrfuri de tensiune
A201. Protejarea echipamentelor di− supratensiune tranzitorie
gitale de fluctuaţii şi căderi de
2. Urmările fluctuaţiilor şi cătensiune
derilor de tensiune asupra
echipamentelor digitale
3. Metode şi echipamente de
protecţie a echipamentelor digitale de fluctuaţii şi
căderi de tensiune
4. Surse permanente şi surse
de rezervă de curent
5. Proceduri de punere şi
scoatere de sub tensiune a
calculatoarelor personale
6. Măsuri de evitare a riscurilor provocate de fluctuaţii
şi căderi de tensiune

4. Munca în siguranţă
CB43. Crearea
1. Specificul locului de muncondiţiilor
că al operatorului pentru
de muncă
suportul tehnic al calculaîn sigurantoarelor
ţă
2. Factori de risc la locul de
muncă al operatorului pentru suportul tehnic al calculatoarelor:
− substanţe periculoase
− curenţi de aer
− temperaturi joase sau înal
te
− umiditate excesivă
− scurtcircuite
− pericole de electrocutare
3. Măsurile de reducere a riscurilor la locul de muncă a
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A202. Verificarea conformităţii con-diţiilor de la locul de muncă normelor
referitoare la sănătatea și securitatea în muncă
A203. Identificarea potenţialelor pericole pentru operatori
A204. Identificarea potenţialelor pericole pentru utilizatori
A205. Înlăturarea situaţiilor de pericol
la locul de muncă
A206. Identificarea situaţiilor de pericol ce nu pot fi eliminate
A207. Raportarea situaţiilor de pericol
ce nu pot fi eliminate
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operatorului pentru suportul tehnic al calculatoarelor
4. Normele referitoare la sănătatea și securitatea în muncă
şi pentru situaţii de urgenţă
5. Protecţia muncii la locul de lucru
CB44. Aplicarea 1. Instrucţiuni de securitate A208. Respectarea instrucţiunilor de
normelor
privind exploatarea, depasecuritate privind exploatarea,
de protecnarea și întreţinerea echidepanarea și întreţinerea echiţie a munpamentelor de calcul
pamentelor de calcul
cii la locul 2. Mijloace și echipamente A209. Verificarea stării tehnice a mijde muncă
de protecţie în efectuarea
loacelor şi echipamentelor de
lucrărilor de deservire tehprotecţie
nică a calculatoarelor per- A210. Aplicarea mijloacelor și a echisonale
pamentelor de protecţie
6. Situaţiile de urgenţă
CB45. Prevenirea 1. Instrucţiuni şi regulamente A211. Semnalarea accidentelor persoși/sau înreferitoare la acţiunea pernalului specializat şi serviciilor
lăturarea
sonalului în situaţii de urde urgenţă
pericolelor
genţă
A212. Aplicarea măsurilor de prim ajupentru via- 2. Procedurile de intervenţie
tor
ţă şi pentru
în caz de accidente
A213. Aplicarea măsurilor de evacuabunuri ma- 3. Procedurile de evacuare în
re
teriale în
caz de urgenţe
situaţii de
urgenţă
7. Situaţiile de incendiu
CB46. Preveni1. Clasificarea și etapele inrea și/sau
cendiului
înlăturarea 2. Pericolele specifice focului
pericolelor 3. Comportamentul personapentru vialului în caz de incendii pe
ţă şi bunuri
categorii de personal:
materiale − operatorii de calculatoare
în situaţii
şi reţele
de incen- − utilizatorii de calculatoare
diu
şi reţele

A214. Identificarea factorilor de risc
de incendiu
A215. Înlăturarea factorilor de risc de
incendiu
A216. Raportarea factorilor de risc de
incendiu
A217. Semnalarea incendiilor personalului specializat şi serviciilor
de pompieri
A218. Intervenţii în stingerea incendiilor în stare incipientă
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4. Mijloace şi proceduri de A219. Aplicarea ghidurilor şi a instruclocalizare şi lichidare a inţiunilor de siguranţă în caz de
cendiilor
incendiu
5. Extinctoare. Utilizarea ex- A220. Realizarea planului de evacuare
tinctoarelor
6. Metode de anunţare a
alarmei și modalităţi de intervenţie
7. Ghiduri şi instrucţiuni de
siguranţă în caz de incendiu
8. Planuri de evacuare
8. Riscurile de mediu
CB47. Diminuarea riscurilor de
mediu
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1. Cadrul normativ-juridic referitor la protecţia mediului
2. Riscurile de mediu asociate activităţilor profesionale
3. Normele de protecţie a
mediului asociate activităţilor profesionale
4. Metodele de diminuare a
riscurilor în procesul activităţii profesionale
5. Metodele de diminuare a
consumului de resurse naturale în procesul activităţii profesionale

A221. Identificarea pericolelor de mediu asociate activităţilor profesionale desfăşurate
A222. Raportarea pericolelor de mediu asociate activităţilor profesionale desfăşurate, personalului
şi serviciilor abilitate
A223. Aplicarea normelor de protecţie
a mediului asociate activităţilor
profesionale
A224. Aplicarea de măsuri reparatorii
mediu înconjurător con-form
specificului activităţilor profesionale derulate
A225. Aplicarea de proceduri de recuperare a materialelor refolosibile conform specificului activităţilor profesionale derulate
A226. Manipularea şi depozitarea reziduurilor rezultate din activităţile
de la locul de muncă conform
regulamentelor, fără afectarea
mediului înconjurător
A227. Utilizarea judicioasă a resurselor
naturale conform specificului
activităţilor profesionale derulate
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A228. Diminuarea permanentă a pierderilor de resurse naturale conform specificului activităţilor
profesionale derulate
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Sugestii metodologice
Specificul demersului educaţional. Pornind de la dezvoltarea accelerată a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, Curriculumul este invariant faţă de tipurile concrete
de echipamente digitale (Intel, AMD, Dell, Asus, Acer etc.) şi produsele-program (Microsoft, Google, Unix, Linux etc.). În astfel de condiţii, tipul concret al echipamentelor
şi produselor-program va fi stabilit de către fiecare instituţie de învăţămînt în baza solicitărilor potenţialilor angajatori, iar demersul educaţional se va axa pe următoarele
aspecte:
1. Abordarea modulară oferă posibilitatea parcurgerii treptate a conţinuturilor
ocupaţionale, de la simplu la complex, în vederea obţinerii unei calificări şi permite
evaluarea progresului înregistrat de formabil la finele fiecărei etape de instruire. În
cazul beneficiarilor adulţi, formarea pe module asigură mobilitate şi sporeşte şansele
de avansare profesională pe piaţa muncii. Caracterul modular asigură receptivitate
la schimbările de pe piaţa muncii şi flexibilitate în structurarea ofertelor de instruire
pentru diverse categorii de beneficiari.
Curriculumul modular schimbă, în esenţă, concepţia procesului didactic. Se va renunţa la predarea eşalonată a conţinuturilor, prin urmărirea predării anumitor teme.
Predarea unor elemente de conţinut se va axa pe rezolvarea unor sarcini concrete, de
lucru, iar conţinuturile vor fi predate în consecutivitatea determinată de logica internă
şi specificul situaţiei de rezolvat. Elevul va dobîndi cunoştinţe, pornind de la necesitatea realizării unei sarcini concrete. Contează foarte mult îmbinarea judicioasă a cunoştinţelor teoretice cu cele practice. Deoarece nivelul de calificare îi solicită absolventului
competenţe concrete, un rol aparte îl au abilităţile, de aceea exersarea în laboratoare rămîne modalitatea cea mai eficientă de învăţare. În cadrul abordării modulare se
creează condiţii prielnice de centrare a procesului de formare profesională pe cel ce
învaţă.
2. Orientarea spre finalităţi de învăţare focusează procesul de instruire pe un şir
de rezultate scontate, care reflectă ceea ce se aşteaptă de la un formabil să cunoască,
să înţeleagă şi să fie capabil să execute la finalizarea programului de pregătire
profesională.
3. Integrarea teoriei cu practica presupune ca tot ceea ce se însuşeşte în procesul
didactic să se valorifice în cadrul activităţilor practice (în laboratoare sau la locul
de muncă), asigurînd dobîndirea competenţelor profesionale generale şi specifice
specialităţii.
4. Centrarea pe cerinţele pieţei muncii presupune racordarea ofertei instituţiei
de învăţămînt atît la necesităţile şi aşteptările angajatorilor, cît şi la specificul noilor
tehnologii informaţionale. Acest fapt contribuie la integrarea eficientă a absolvenţilor
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în cîmpul muncii şi la creşterea numărului de tehnicieni calificaţi în domeniul
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Este foarte important ca fiecare instituţie
de învăţămînt să operaţionalizeze prevederile curriculare prin stabilirea explicită a
tipurilor de echipamente de calcul şi produse-program pentru a căror deservire vor
pregăti tehnicienii.
5. Centrarea pe elev se referă la adoptarea unui demers de învăţare activă prin
realizarea unor activităţi individuale sau în grup, în care elevul acţionează independent,
soluţionează probleme, ia decizii mai puţin influenţate şi îşi asumă responsabilitatea
pentru propriile acţiuni.
6. Perspectiva integrării profesionale presupune utilizarea în calitate de metode de
instruire a studiilor de caz, proiectelor, situaţiilor de problemă şi, în special, îndeplinirea
unor sarcini concrete de lucru. Accentul se va pune pe stimularea gîndirii critice, pe
dinamizarea procesului de învăţare, pe formarea de competenţe profesionale specifice,
ce vor asigura absolvenţilor şanse sporite de angajare în cîmpul muncii şi oportunităţi
de realizare profesională.
Orientarea strategiilor didactice spre formarea de competenţe. În învăţămîntul
profesional tehnic secundar modern, finalităţile procesului de instruire sînt materializate prin competenţe. În procesul de instruire orientat spre formarea competenţelor,
cadrele didactice vor aplica metodele de predare-învăţare ce asigură dezvoltarea şi consolidarea celor trei componente ale competenţelor: cunoştinţe, abilităţi şi atitudini.
Componenta cunoştinţe are scopul de a interioriza informaţia comunicată. În acest
caz, sînt implicate anumite procese psihice (percepţia, memoria şi unele operaţii
elementare de gîndire). Pentru asimilarea şi interiorizarea conştientă a informaţiei, se
vor utiliza metodele interactive de informare şi documentare: SINELG (sistem interactiv
de notare pentru eficientizarea lecturii şi gîndirii), lectura ghidată, GPP (gîndeşteperechi-prezintă) etc.
Componenta abilităţi are scopul de a dezvolta capacităţile psihomotorii ale elevilor.
În acest caz, sînt recomandate strategii în care predomină acţiunea de investigaţie a
realităţii (observaţia, experimentul, modelarea, demonstraţia) şi strategiile în care se
pune accentul pe acţiunea practică (exerciţiul, lucrarea practică, jocul didactic). Aceste
strategii au un caracter aplicativ şi formează la elevi abilităţi acţional-practice.
Componenta atitudini urmăreşte formarea la elevi a comportamentului şi valorilor
în contextul condiţiilor sociale bine determinate. În acest scop, se vor aplica strategii
care formează la elevi valori şi atitudini personale: studiul de caz, interviul, jocul de rol,
dezbaterea, asaltul de idei etc.
Strategiile, metodele şi tehnicile utilizate în procesul de formare a competenţelor se
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vor realiza în cadrul unor forme de organizare a acţiunii didactice, cum ar fi: activităţi
frontale, activităţi în grup şi activităţi individuale. Acestea prezintă anumite valenţe
formative: activitatea în grup contribuie la formarea competenţei de comunicare,
dezvoltînd şi abilităţi de parteneriat, de cooperare, colaborare, luare de decizii etc.,
iar activitatea individuală dezvoltă abilităţi de acţiune independentă, de autoinstruire,
responsabilitatea etc.
În procesul de instruire, componentele competenţei se formează prin sarcini
didactice cu caracter de problemă, prin adaptarea unei game de tehnici interactive
care asigură o educaţie dinamică, formativă, motivaţională, reflexivă şi continuă.
Cadrul didactic va ordona conţinuturile modulelor Curriculumului în conformitate cu
logica domeniilor meseriei şi cu logica didactică, iar activităţile de predare-învăţare vor
fi selectate în aşa mod încît să asigure condiţii optime pentru formarea şi performarea
competenţelor specificate în Curriculum.
Utilizarea pe scară largă a metodelor activ-interactive de instruire. Pentru formarea
unei competenţe este necesară aplicarea mai multor metode, procedee, acţiuni şi
operaţii, care se structurează, în funcţie de o serie de factori, într-un grup de activităţi.
Procesul didactic se va baza pe activităţile de învăţare-predare cu un caracter activ,
interactiv şi centrat pe elev, cu pondere sporită a demersurilor de învăţare şi nu a celor
de predare, pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice, pe activităţile care
asigură formarea şi dezvoltarea abilităţilor sociale.
În elaborarea propriilor strategii didactice, fiecare cadru didactic se va conduce de
următoarele principii moderne ale educaţiei:
− elevii învaţă cel mai bine atunci cînd consideră că învăţarea răspunde nevoilor
lor;
− elevii învaţă atunci cînd sînt implicaţi activ în proces;
− elevii au stiluri diferite de învăţare: ei învaţă în moduri diferite, cu viteză diferită
şi din experienţe diferite;
− elevii învaţă cel mai bine atunci cînd li se acordă timp pentru a “ordona”
informaţiile noi şi pentru a le asocia cu “cunoştinţele vechi”.
În scopul învăţării centrate pe elev, cadrele didactice vor adapta strategiile de predare
la stilurile de învăţare ale elevilor (auditiv, vizual, practic) şi vor diferenţia sarcinile şi
timpul alocat efectuării lor prin:
− individualizarea şi creşterea treptată a nivelului de complexitate a sarcinilor
propuse fiecărui elev în funcţie de progresul acestuia;
− stabilirea unor sarcini deschise, pe care elevii să le abordeze la niveluri diferite
de complexitate;
− diferenţierea sarcinilor în funcţie de abilităţi, pentru indivizi sau pentru grupuri
diferite;
− prezentarea sarcinilor în mai multe moduri (explicaţie orală, text scris,
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−

conversaţie, grafic);
utilizarea unor metode interactive (învăţare prin descoperire, învăţare
problematizată, învăţare prin cooperare, joc de rol, simulare).

Metodele recomandate pentru a fi utilizate în procesul de predare-învăţare sînt:
expunerea de material teoretic, lucrul la calculator (individual şi/sau sub conducerea
cadrului didactic), rezolvarea de probleme, lucrări practice, lucrări de laborator,
elaborarea proiectelor, activităţi în laboratoarele şi companiile de prestare a serviciilor
informatice, de elaborare, adaptare şi mentenanţă a produselor-program.
Întrucît în asimilarea informaţiei comunicate sînt implicate procesele psihice de
percepţie, memorare şi operaţii de gîndire, pentru elaborarea sarcinilor didactice se
va utiliza în special taxonomia lui Bloom, orientată spre atingerea de către persoana
instruită a nivelului intelectual stabilit în nivelul trei de calificare.
Pentru facilitarea procesului de asimilare de către elevi a cunoştinţelor, se
recomandă utilizarea următoarelor metode: interviul, lectura ghidată, exerciţii practice
la calculator, probleme pentru dezvoltarea gîndirii sistemice.
Caracterul aplicativ al competenţelor de nivelul trei presupune formarea la elevi a
unor atitudini şi comportamente specifice lucrului în laboratoarele şi companiile de
prestare a serviciilor informatice, de elaborare, adaptare şi mentenanţă a produselorprogram. Pentru formarea acestor competenţe, la elaborarea sarcinilor didactice,
profesorul se va conduce de taxonomia lui Dave. Metodele utilizate se vor baza pe
exersarea operaţiilor de instalare şi configurare a sistemelor de operare şi a aplicaţiilor,
a operaţiilor de procesare a documentelor în activităţile administrative şi de secretariat;
pe furnizarea de consultanţă în utilizarea mijloacelor de comunicaţii electronice; pe
machetarea de pagini Web; pe furnizarea de asistenţă pentru elaborarea, depanarea
şi evaluarea produselor-program; pe perfecţionarea pînă la automatism a operaţiilor
frecvent întîlnite etc.
La formarea componentelor afective, cadrul didactic se va conduce de taxonomia
lui Krathwohl, accentul punîndu-se pe metodele care se bazează pe aderare, implicare,
organizare. Metodele recomandate în acest context sînt: studiul de caz, proiectul de
cercetare, dezbaterea etc.
Pornind de la caracterul aplicativ al Curriculumului modular, se recomandă utilizarea
cît mai largă în procesul de predare-învăţare a metodelor activ-participative, precum
și reducerea timpului alocat metodelor de expunere a materiilor teoretice şi aplicarea
celor bazate pe efectuarea sarcinilor de lucru.
În funcție de resursele materiale disponibile (laboratoare, calculatoare personale ce
pot fi asamblate/dezasamblate, unităţi periferice ce pot fi instalate/dezinstalate, reţele
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ce pot fi configurate/reconfigurate, truse de unelte, aparate de măsură, consumabile,
produse-program ce pot fi instalate şi/sau reconfigurate etc.), se vor organiza lucrări
practice (lecţii practice, lucrări de laborator, activităţi în centrele de întreţinere
preventivă şi depanare a calculatoarelor şi reţelelor).
Tematica recomandată a lucrărilor de laborator va include:
− Normele de securitate şi sănătatea muncii în laboratoarele TIC;
− Asamblarea şi dezasamblarea calculatoarelor personale (de birou, portabile, de
tip tabletă);
− Instalarea şi actualizarea sistemelor de operare (Windows, Linux, Android, Apple);
− Restaurarea sistemelor de operare;
− Instalarea şi dezinstalarea componentelor de bază ale calculatoarelor personale
(de birou, portabile, de tip tabletă);
− Configurarea calculatoarelor personale (de birou, portabile, de tip tabletă) conform nevoilor utilizatorului;
− Deservirea tehnică a imprimantelor şi a scanerelor;
− Instalarea şi configurarea modemelor şi a plăcilor de reţea;
− Cablarea şi configurarea reţelelor locale;
− Întreţinerea preventivă şi depanarea reţelelor locale;
− Protecţia echipamentelor şi a datelor contra ameninţărilor de securitate informatică;
− Înlocuirea, modernizarea şi depanarea componentelor calculatoarelor personale (de birou, portabile, de tip tabletă);
− Optimizarea sistemelor de operare (Windows, Linux, Android, Apple) în corespundere cu nevoile utilizatorului;
− Instalarea, configurarea şi depanarea imprimantelor şi a scanerelor;
− Configurarea conexiunilor fără fir (WiFi, BlueTouth, infraroşu, celulare);
− Proiectarea reţelelor de calculatoare;
− Implementarea politicilor de securitate informaţională.
În activităţile practice, accentul se va pune pe îndeplinirea cu exactitate şi la timp
a sarcinilor de lucru. Realizarea proiectelor în cadrul activităţilor practice va urmări nu
numai dezvoltarea abilităţilor individuale, dar şi a celor de lucru în echipă.
Pentru desfăşurarea lecţiilor teoretice şi a celor practice, se recomandă utilizarea
lecţiilor electronice interactive, elaborate de către marii producători de calculatoare,
de echipamente de reţea şi produse-program.
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Sugestii de evaluare
Axarea procesului de învăţare-predare-evaluare pe competenţe presupune efectuarea evaluării pe parcursul întregului proces de instruire. Evaluarea continuă va fi structurată în evaluări formative şi evaluări sumative (finale). Pornind de la caracterul aplicativ al Curriculumului modular, evaluarea va viza mai mult aspectele ce ţin de interpretarea creativă a informaţiilor şi de capacitatea de a rezolva situaţiile de problemă.
Activităţile de evaluare vor fi orientate spre motivarea elevilor şi obţinerea unui
feedback continuu, fapt ce va permite corectarea operativă a procesului de învăţare,
stimularea autoevaluării şi a evaluării reciproce, evidenţierea succeselor, implementarea
evaluării selective sau individuale.
În cazul Curriculumului modular, un element inovator al evaluării este posibilitatea
de utilizare a resurselor educaţionale digitale, care includ teste ce pot fi administrate
atît pe calculatoarele locale, cît şi on-line.
Pentru a permite o individualizare a evaluării şi o motivare suplimentară a elevilor,
sarcinile de evaluare formativă vor fi ierarhizate pe grade de dificultate. Elaborarea
itemilor va fi realizată în contextul taxonomiilor lui Bloom (componenta cognitivă),
Dave (componenta psihomotorie) şi Krathwohl (componenta afectiva).
Metodele folosite pentru evaluarea continuă presupun chestionarea orală sau scrisă,
studiile de caz, lucrările practice, proiectele, testările interactive asistate de calculator.
Pentru a eficientiza procesele de evaluare, înainte de a demara evaluările propriuzise, cadrul didactic va aduce la cunoştinţa elevilor tematica lucrărilor, modul de
evaluare (bareme/grile/criterii de notare) şi condiţiile de realizare a fiecărei evaluări.
În procesul evaluărilor continue se va da atît o apreciere obiectivă a cunoştinţelor şi
competenţelor elevilor, cît şi a progreselor individuale.
Evaluarea curentă/formativă se va realiza prin diverse modalităţi: observarea
comportamentului elevului, analiza rezultatelor activităţii elevului, discuţia/conversaţia,
prezentarea proiectelor individuale de activitate. Prin evaluarea curentă/formativă,
cadrele didactice informează elevul despre nivelul de performanţă; îl motivează să se
implice în dobîndirea competenţelor profesionale.
Evaluarea sumativă se realizează la finele fiecărui modul în baza simulării în atelier
a unei situaţii de problemă din contexte profesionale variate, care solicită elevului
demonstrarea competenţei profesionale. Cadrele didactice vor elabora sarcini prin
care vor orienta comportamentul profesional al elevului spre demonstrarea sistemului
de cunoştinţe şi abilităţi. În acest scop, vor fi clar stabiliţi indicatorii şi descriptorii de
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performanţă ai procesului şi produsului realizat de către elev.
Pentru desfăşurarea evaluărilor asistate de calculator, se recomandă utilizarea
instrumentarului de testare, elaborat de către marii producători de calculatoare, de
echipamente de reţea şi produse-program.
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