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Ref.: Precizări cu privire la programele pentru olimpiada la disciplina Educaţie tehnologică şi aplicaţii 

practice din învăţământul gimnazial, în anul şcolar 2017 - 2018 

 

Având în vedere noua programă şcolară pentru disciplina Educaţie tehnologică şi 

aplicaţii practice, aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 3393/2017 şi aplicată în sistemul de 

învăţământ începând cu anul şcolar 2017 – 2018, precizăm că în acest an şcolar, programele 

aferente olimpiadei la disciplina Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice se aplică după 

cum urmează: 

 la clasa a V-a, se aplică programa prezentată în anexă,  
 la clasele a VI –a – a VIII-a, se aplică programele aprobate prin Nota M.E.C.T.S.  nr. 

60083/ 20.12.2010.  
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Anexă la Precizările MEN nr..43891..../.28.12.2017 

 

Disciplina Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice 
Clasa a V-a 
 
FAZA NAŢIONALĂ 

I. PROBA SCRISĂ 
II. PROBA PRACTICĂ 

Competenţele specifice relevante:  
1.1. Executarea unor produse/ lucrări creative simple pe baza unei fișe tehnologice 
date, selectând materiile prime, materialele, unelte/ ustensile/ dispozitive/ aparate 
adecvate 
1.2. Identificarea unor date, mărimi, relaţii, procese şi fenomene specifice 
matematicii şi ştiinţelor în realizarea unui produs 
1.3. Analizarea produselor pe baza unor criterii stabilite de comun acord 
2.1. Argumentarea utilizării normelor de igienă, a măsurilor de sănătate și securitate  
în muncă, de prevenire și stingere a incendiilor, specifice condițiilor reale de muncă 
2.2. Selectarea produselor și a tehnologiilor din perspectiva păstrării calității 
mediului și a sănătății 
3.1. Identificarea unor modele de profesionişti în domeniile explorate 
3.2. Manifestarea abilităţii de a lucra individual şi în echipe pentru rezolvarea unor 
probleme 
 
Tehnologii  
 Procese tehnologice simple de cultivarea plantelor (semănat, plantat, lucrări de 

îngrijire) 
 Elemente de tehnologia creșterii animalelor domestice/animalelor de companie 

(hrănire şi îngrijire) 
 Tehnologii de preparare a hranei (gastronomie):  

       - bucătăria (vase; ustensile; dispozitive; aparate; factori de confort);  
       - prepararea la rece a unui produs alimentar simplu (selectare şi pregătire 
ingrediente, identificare, selectare şi mânuire corectă a vaselor, ustensilelor, 
aparatelor, respectarea succesiunii operaţiilor din reţeta dată).  
 
Design  
 Elemente geometrice şi figuri geometrice (trasarea/ construirea de drepte paralele, 

perpendiculare, unghiuri, poligoane, cercul, linii curbe) aplicate la: elemente de 
peisagistică; aranjarea și decorarea mesei; realizarea ambalajelor produselor 
alimentare. 

 
Calitate, economie şi antreprenoriat 
 Calitatea produselor alimentare (proprietăţi organoleptice, valoarea nutritivă, 

energetică şi estetică) 
 Norme de igienă în creșterea animalelor și prepararea hranei. 

 
Dezvoltare durabilă 
 Factori de mediu care influențează cultivarea plantelor, creșterea animalelor, 

transportul şi depozitarea produselor alimentare.   
 Alimentația omului, satisfacerea nevoii de hrană: alimente de origine minerală, 

vegetală, animală. 



 Alcătuirea meniurilor. Criterii de întocmire. Alimentaţia echilibrată.  
 Producția produselor ecologice de origine animală și rolul acestora în asigurarea 

sănătății; etichetarea. 
 Norme de securitatea și sănătate în muncă specifice pentru cultivarea plantelor, 

creșterea animalelor, prepararea hranei.  
 
Activităţi/ocupații/meserii 
Domenii: cultivarea plantelor, creşterea animalelor, prepararea şi servirea alimentelor 
 
 
FAZA JUDEŢEANĂ 

I. PROBA SCRISĂ 
II. PROBA PRACTICĂ 

 
Competenţele specifice relevante:  
1.1. Executarea unor produse/ lucrări creative simple pe baza unei fișe tehnologice 
date, selectând materiile prime, materialele, unelte/ ustensile/ dispozitive/ aparate 
adecvate 
1.2. Identificarea unor date, mărimi, relaţii, procese şi fenomene specifice 
matematicii şi ştiinţelor în realizarea unui produs 
1.3. Analizarea produselor pe baza unor criterii stabilite de comun acord 
2.1. Argumentarea utilizării normelor de igienă, a măsurilor de sănătate și securitate  
în muncă, de prevenire și stingere a incendiilor, specifice condițiilor reale de muncă 
2.2. Selectarea produselor și a tehnologiilor din perspectiva păstrării calității 
mediului și a sănătății 
3.1. Identificarea unor modele de profesionişti în domeniile explorate 
3.2. Manifestarea abilităţii de a lucra individual şi în echipe pentru rezolvarea unor 
probleme 
 
Tehnologii  
 Procese tehnologice simple de cultivarea plantelor (semănat, plantat, lucrări de 

îngrijire) 
 Elemente de tehnologia creșterii animalelor domestice/animalelor de companie 

(hrănire şi îngrijire) 
 Bucătăria: vase; ustensile; dispozitive; aparate; 

 
Design  
 Elemente geometrice şi figuri geometrice (trasarea/ construirea de drepte paralele, 

perpendiculare, unghiuri, poligoane, cercul, linii curbe) aplicate la: elemente de 
peisagistică; realizarea ambalajelor produselor alimentare 

 
Calitate, economie şi antreprenoriat 
 Calitatea produselor alimentare (proprietăţi organoleptice, valoarea nutritivă, 

energetică şi estetică)  
 Norme de igienă în creșterea animalelor 

 
Dezvoltare durabilă 
 Factori de mediu care influențează cultivarea plantelor, creșterea animalelor, 

transportul şi depozitarea produselor alimentare.   



 Alimentația omului, satisfacerea nevoii de hrană: Alimente de origine minerală, 
vegetală, animală. 

 Norme de securitatea și sănătate în muncă specifice. 
 
Activităţi/ocupații/meserii 
Domenii: cultivarea plantelor, creşterea animalelor. 
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