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1. CURRICULUMUL ECVET 

2.1. SCOPUL GENERAL AL CURRICULUMULUI 

Acest produs intelectual vizează crearea unui CURRICULUM ECVET prin definirea și cartografierea 
competențelor, cunoștințelor și abilităților de care au nevoie profesorii și formatorii de meserii 
pentru a utiliza metode inovatoare de predare-învățare bazate pe TIC în VET pentru sectoarele 
meșteșugărești din Europa. 
Curriculum-ul european ECVET facilitează recunoașterea competențelor din diferite țări, sprijinind 
mobilitatea profesorilor și formatorilor de meserii din întreaga Europă și promovând învățarea 
continuă, certificarea competențelor și credite pentru formare. 
În plus, impactul așteptat al Curriculumului European ECVET este de a stabili baza viitorului proces de 
recunoaștere, validare și certificare a cadrelor didactice și a formatorilor de meserii. 
Curriculum-ul ECVET va acționa ca un instrument complementar pentru dezvoltarea celorlalte 
rezultate ale proiectului. În plus, va fi sprijinit cu Modulul inovatoare de formare (IO2) cu un set de 
materiale educaționale pentru a depăși lipsurile de competențe în metodele de predare bazate pe 
TIC adaptate în mod special pentru activități meșteșugărești. 

2.2. SCOPURILE CURSURILOR  

Domeniile cheie adresate de acest curs pentru a combina meseriile tradiționale cu tehnologiile erei 

digitale sunt: 

- Modulul A: Introducere în abilitățile TIC  

- Modulul B: Formare online pentru meșteri și meșteșugari  

- Modulul C: Instrumente digitale pentru meșterii practicanți  

- Modulul D: Instrumente digitale pentru afacerile sectorului meșteșugăresc 

2.3. GRUPURI ȚINTĂ 

Audiența țintă a acestui curs este: 

 Profesori și formatorii meseriilor tradiționale care doresc să-și îmbunătățească activitatea 
de formare profesională cu o componentă on-line. Meseriile, meșteșugurile sunt variate, 
ceramică, sculptură în lemn, textile (modă, patchwork), proiectare, restaurare, iar obiectivele 
cursurilor sunt, de asemenea, foarte variate, deși vizează satisfacerea nevoilor de timp liber 
ale cursanților, cursanți fără un interes profesional sau cu interes profesional. 

 Meseriașii profesioniști, mentorii sau absolvenții din sectorul meșteșugăresc interesați, de 
asemenea, pentru un rol educațional ca formatori / profesori în acest domeniu 

 Organizațiile care furnizează formare în domeniul VET și își propun să ofere un cadru și o 
metodologie care să le mențină în actualitate în ceea ce privește tehnologia și ultimele 
evoluții  

 

2.4. PREMIZELE PARTICIPĂRII  

Principalele condiții preliminare sugerate pentru participare sunt: 
- experiențe de formare pedagogică de bază deja existente. 
- Un nivel minim de bază al competenței IT (în ceea ce privește munca cu calculatoare, motoare de 
căutare și instalare software, programe de procesare a textului și a imaginilor) 
- Cunoașterea utilizării aplicațiilor mobile și capacitatea de a utiliza aplicații mobile. 
- O atitudine pozitivă față de schimbări și actualizarea practicii. 
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2. CADRUL CURRICULUMULUI ECVET 

TITLUL  
(MODUL / UNITATEAATE /Obiective de Învățare) 

EQF  
(nivel) 

Durata  
(ore) 

ECVET  
(credite)1 

Modulul A: INTRODUCERE ÎN ABILITĂȚILE TIC   5 100 4 

Unitatea A.1: POTENȚIALUL UTILIZĂRII TEHNOLOGIEI DIGITALE ÎN DOMENIUL MESERIILOR TRADIȚIONALE             

Rezultatul de Învățare A.1.1 Cursantul trebuie să fie capabil să înțeleagă diferitele aspecte implicate de tranziția spre era digitală 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

Să aibă cunoștințe privind impactul și potențialul 
tehnologiei digitale în sectorul meseriilor tradiționale 

₋ Descoperirea a cum afectează și transformă 
tehnologiile digitale digital sectorul meseriilor 
tradiționale 

₋ Recunoașterea elementelor care facilitează 
tranziția la era digitală a sectorului meseriilor 
tradiționale  

Asumarea responsabilității în îmbunătățirea 
propriilor competențe pentru a iniția tranziția spre 
era digitală 

Rezultatul de Învățare A.1.2 Cursantul trebuie să fie capabil să identifice potențialul utilizării tehnologiei în predarea meseriilor tradiționale. 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

Identificarea  impactului și potențialului tehnologiei 
digitale în predarea meseriilor tradiționale  

Recunoașterea tehnologiilor digitale aplicate în 
predarea meseriilor tradiționale 

Examinarea resurselor și instrumentelor pentru 
îmbunătățirea propriilor competențe cu scopul de a 
facilita aplicarea tehnologiei digitale în predarea 
meseriilor tradiționale 

Rezultatul de Învățare A.1.3 Cursantul trebuie să fie capabil să identifice potențialul utilizării tehnologiei în practica meșteșugărească. 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

Identificarea  impactului și potențialului tehnologiei 
digitale în practica meșteșugărească 

Recunoașterea tehnologiilor digitale aplicate în 
practica meșteșugărească 

Examinarea resurselor și instrumentelor pentru 
îmbunătățirea propriilor competențe cu scopul de a 
facilita aplicarea tehnologiei digitale în practica 
meșteșugărească 

Rezultatul de Învățare A.1.4 Cursantul trebuie să fie capabil identifice potențialul utilizării tehnologiei in afacerile meșteșugărești. 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

                                                                    

1 Valoarea relativă a unităților  
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Identificarea  impactului și potențialului tehnologiei 
digitale în afacerile meșteșugărești 

Recunoașterea tehnologiilor digitale aplicate în 
afacerile meșteșugărești 

Examinarea resurselor și instrumentelor pentru 
îmbunătățirea propriilor competențe cu scopul de a 
facilita aplicarea tehnologiei digitale în afacerile 
meșteșugărești  

 

Unitatea A.2: ABILITĂȚI ESENȚIALE PENTRU ERA DIGITALĂ 

Rezultatul de Învățare A.2.1 Cursantul trebuie să fie capabil să folosească canalele online de comunicare, networking și colaborare 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

Identificarea canalelor online de comunicare și rețele 
de socializare 

₋ Explicarea comunicației online  
₋ Ilustrarea cu exemple aplicațiile disponibile pe 

instrumente mobile. 

Bunăvoința de a comunica online prin diverse canale 
online (ex., email, forum, rețele de socializare) 

Rezultatul de Învățare A.2.2 
Cursantul trebuie să fie capabil să diferențieze soluțiile păstrării online a informației cu scopul de a accesa rapid și 
ușor 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

Cunoștințe privind partajarea documentelor online și 
problema drepturilor de proprietate  

Selectarea soluțiilor adecvate pentru păstrarea, 
partajare, gestionarea online a datelor (ex. clouds) 

Utilizarea soluțiilor disponibile de partajare online, 
clouds și alte instrumente online de colaborare 

Rezultatul de Învățare A.2.3 
Cursantul trebuie să fie capabil să implementeze măsuri de securitate privind protecția drepturilor de proprietate, 
GDPR 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

Cunoștințe privind măsurile de securitate, GDPR și 
proceduri  

₋ Clarificarea noțiunii de proprietate intelectuală 
₋ Recunoașterea și aplicarea  măsurilor și instrumentelor 

de protecție a datelor  

₋ Asumarea responsabilității în procedurile de 
securitate 

₋ Încrederea în sine pentru a acționa independent 
 

Rezultatul de Învățare A.2.4 Cursantul trebuie să fie capabil la dezvoltarea profesională continuă în era digitală 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

Cunoștințe privind dezvoltarea profesională continuă 
în era digitală 

 

Descoperirea și demonstrarea modalităților de învățare 
de actualizare a tehnologiei și instrumentelor 

Bunăvoința de acționa independent, de actualiza 
abilități existente, modalități de învățare, tehnologii 
și instrumente 
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TITLUL  
(MODULUL / UNITATEA / Obiective de învățare) 

EQF  
(nivel) 

Durata  
(ore) 

ECVET  
(credite)2 

Modulul B: FORMARE DIGITALĂ PENTRU SECTORUL MEȘTEȘUGĂRESC 5 100 4 

Unitatea B.1: ÎNBUNĂTĂȚIREA EXPERIENȚEI DE ÎNVĂȚARE PRIN INSTRUMENTE DIGITALE DE ÎNVĂȚARE 

Rezultatul de Învățare B.1.1 
Cursantul trebuie să fie capabil să identifice un set de instrumente digitale pentru sprijinirea și îmbunătățirea 
învățării digitale pentru un program specific de învățare  

Cunoștințe  Abilități Competențe 

Cunoștințe cheie privind tipurile de instrumente 
digitale ce pot fi utilizate în predare-învățare 

Selectarea și utilizarea instrumentelor adecvate pentru 
sprijinirea cerințelor specifice de predare-învățare  

Acționare independentă privind instrumentele 
digitale pentru îmbunătățirea învățării digitale 

Rezultatul de Învățare B.1.2 Cursantul trebuie să fie capabil să opereze cu sisteme de gestionare a învățării. 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

₋ Definirea SGI/LMS 

₋ Caracteristicile LMS. 
₋ Cerințe pentru conceperea acestor instrumente. 
₋ Cunoștințe privind instrumentele instrucționale, ce 

fac și ce nu fac.  
 

₋ Alegerea și evaluarea LMSurilor disponibile, raportând 
despre acestea echipei  

₋ Utilizarea sistemelor de instalație, crearea propunerilor 
pentru IT-iști pentru furnizarea unui LMS 

₋ Planificarea conținuturilor instrucționale. 
₋ Instalarea și testarea aplicațiilor instrucționale 

Capacitatea de a gestiona cel puțin 1 LMS 
(recomandăm Moodle sau unul propus de CRAFT 
3.0). 

Rezultatul de Învățare B.1.3 
Cursantul trebuie să fie capabil să identifice, selecteze și aplice un set instrumente digitale să faciliteze evaluarea 
unui program specific de învățare 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

Cunoștința elementelor cheie legate de evaluarea  
digitală și câteva instrumente digitale ce pot fi 
utilizate în evaluare. 

Alegerea și evaluarea instrumentelor digitale adecvate 
facilitării evaluării  

Acționare independentă privind instrumentele 
digitale pentru facilitarea evaluării 

Rezultatul de Învățare B.1.4 Cursantul trebuie să fie capabil să folosească instrumentele de comunicare, networking și colaborare online. 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

Recunoașterea metodelor și instrumentelor aplicate 
în comunicare, networking și colaborare online 

Selectarea instrumentelor aplicate în comunicare, 
networking și colaborare online 

Acționare independentă privind instrumentele 
aplicate în comunicare, networking și colaborare 
online 

 

                                                                    

2 Unitate relativă de valoare  
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Unitatea B.2: CREAREA DE CONȚINUT 

Rezultatul de Învățare B .2.1 Cursantul trebuie să fie capabil să livreze conținuturi pentru o platformă de învățare  

Cunoștințe  Abilități Competențe 

Recunoașterea diferitelor materiale audiovizuale 
pentru a concepe conținuturi de învățare, inclusiv 
resurse educaționale libere  

- Planificarea materialelor de învățare, conținuturilor e-
learning și activităților pentru platforma online de 
învățare 

-  Producerea  materialelor de învățare, conținuturilor e-
learning și activităților pentru platforma online de 
învățare. 

 

Asumarea responsabilității de a realiza un plan și 
de a produce conținuturi e-learning adecvate. 
Asumarea responsabilității de a livra propriile 
materiale e-learning pentru un program de 
formare aparte, în funcție de o platformă dată.  

Rezultatul de Învățare B.2.2 Cursantul trebuie să fie capabil să selecteze și să utilizeze instrumente libere pentru crearea resurselor de învățare. 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

₋ Explicarea celor mai cunoscute formate audio și 
video, și caracteristicilor lor 

₋ Identificarea celor mai cunoscute formate de text și 
hypertext și caracteristicile lor 

₋ enumerarea instrumentelor existente pentru 
crearea resurselor interactive de învățare 

 

- Utilizarea instrumentelor de înregistrare și editare 

pentru audio și video 

- Aplicarea instrumentelor de editare a textelor și 

hypertextelor partajate 

- Utilizarea instrumentelor pentru crearea resurselor 

interactive de învățare 

- Utilizarea platformelor online pentru depozitarea și 
accesarea resurselor. 

 

Acționare independentă în crearea resurselor 

multimedia de învățare utilizând audio, video, 

text, și hypertext, și a resurselor interactive de 

învățare.  

- Asumarea responsabilității de a combina 
resursele de învățare cu o platformă online 
pentru publicare 

Rezultatul de Învățare B.2.3 Cursantul trebuie să fie capabil să colecteze, păstreze și să organizeze resursele de învățare 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

₋ Explicarea conceptului de păstrare a conținuturilor 
pentru învățarea personală 

₋ Descrierea etapelor păstrării/curării conținutului: 
colectare, sintetizare, comentare, conectare  

₋ Aplicarea relaționării etapelor de păstrare a conținutului 
cu acțiuni privind conținutul de învățare 

₋ Descoperirea instrumentelor pentru păstrarea 
conținutului  

₋ Găsirea instrumentelor adecvate pentru păstrarea 
conținutului  

₋ Selectarea și aplicarea instrumentelor de păstrare a 
conținutului pentru fiecare etapă a păstrării conținutului  

Acționare independentă în construirea și 
dezvoltarea spațiilor de păstrare a 
conținuturilor de învățare pentru sectorul 
meșteșugăresc. 
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Unitatea B.3: METODE DE FORMARE            

Rezultatul de Învățare B.3.1 Cursantul trebuie să fie capabil să aplice o anumită scară de metode pentru formarea online 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

Conturarea și recunoașterea unor metode de formare 
online: 

 

Utilizarea a cel puțin două metode și platforme diferite 
pentru formarea online 

 

₋ Să fie capabil să selecteze cea mai adecvată 
metodă de formare online pentru un conținut sau 
un modul. 

₋ Asumarea responsabilității de a concepe o 
strategie mixtă de învățare pentru un conținut 
sau un modul dat. 

 

Rezultatul de Învățare B.3.2 Cursantul trebuie să fie capabil să personalizeze sistemul de formare digitală și să adapteze materialele didactice 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

₋ Conturarea procesului de personalizare a sistemului 
de formare digitală 

₋ cunoștințe despre principiile și metodologiile 
adaptării materialelor didactice la mediul de 
formare online 

₋ Planificarea personalizării sistemului de formare digitală 

₋ Identificarea instrumentelor și metodelor de adaptare a 
materialelor didactice la mediul de formare online 

₋ Asumarea responsabilității personalizării unui 
sistem de formare online 

₋ Asumarea responsabilității de a adapta 
materialele didactice la mediul de formare online 

Rezultatul de Învățare B.3.3 
Cursantul trebuie să fie capabil să pregătească și să dezvolte un plan de predare și învățare digitală relevant pentru un 
program specific de studiu  

Cunoștințe  Abilități Competențe 

Cunoștințe privind procesul și cerințele dezvoltării 
planului de predare și învățare digitală 

Aplicarea cerințelor și elementelor cheie pedagogice și 
strategice pentru un grup specific de  stakeholderi 

Acționare independentă în dezvoltarea planului 
de predare și învățare digitală pentru un 
program specific de studiu 

Rezultatul de Învățare B.3.4 
Cursantul trebuie să fie capabil să articuleze metode și instrumente pentru a primi feedback și pentru practicarea 
îmbunătățirea continue 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

Cunoștințe privind sistemul de evaluare și principiile 
aplicate în mediul de formare online  

Identificarea metodologiilor și instrumentelor pentru 
evaluarea și îmbunătățirea continuă  în mediul de formare 
online  

Asumarea responsabilității să aplice instrumente 
de evaluare pentru a primi feedback și pentru 
facilitarea îmbunătățirii continue  în mediul de 
formare online 
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TITLUL  
(MODULUL / UNITATEA / Obiective de învățare) 

EQF  
(nivel) 

Durata  
(ore) 

ECVET  
(credite)3 

Modulul C: INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU PRACTICANȚII MESERIILOR TRADIȚIONALE 5 125 5 

Unitatea C.1: PREZENTAREA GENERALĂ A INSTRUMENTELOR PENTRU MESERIILE DIGITALE 

Rezultatul de Învățare C.1.1 
Cursantul trebuie să fie capabil să identifice soluțiile Open Source și Open Hardware, Pros, Cons și aspectele comune 
ale acestora 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

₋ Cunoștințe despre softwareul și hardwareul liber al 
sistemelor de calculator pentru instrumentele digitale ale 
meseriilor. 

₋ Recunoașterea avantajelor și problemelor în utilizarea 
liberă a softwareurilor și hardwareurilor în meseriile 
digitale. 

₋ Selectarea de hardware sau software liber pentru 
utilizarea instrumentelor digitale în meserii pe baza 
avantajelor și dezavantajelor acestora. 

 

Implementarea utilizării de software și 
hardware liber în funcție de avantaje și 
dezavantaje.  

Rezultatul de Învățare C.1.2 Cursantul trebuie să fie capabil să folosească formate 3D, cadre și standarde ale industriei 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

₋ Cunoștințe privind diferitele formate în designul 3D, cadre 
de acționare și brevete industriale pentru utilizarea 
acestora.  

Indicarea diferitelor formate 3D și performanța 
cadrelor de acționare în designul 3D 

Crearea comenzilor pentru imprimarea 3D 

Rezultatul de Învățare C.1.3 Cursantul trebuie să fie capabil să folosească formate 2D, cadre și standarde ale industriei 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

₋ Cunoștințe privind diferitele formate în designul 2D, cadre 
de acționare și brevete industriale pentru utilizarea 
acestora.  

Indicarea diferitelor formate 2D și performanța 
cadrelor de acționare în designul 2D 

Utilizarea diferitelor formate 2D 

Rezultatul de Învățare C.1.4 Cursantul trebuie să fie capabil să folosească Open Hardware vs. soluții brevetate, standarde ale industriei 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

Cunoștințe privind hardware cu utilizarea liberă și hardware 
industriale. 

Diferențierea avantajelor și dezavantajelor privind 
utilizarea hardwarelor libere și industriale  

Selectarea resurselor optime privind utilizarea 
hardwarelor libere sau industriale. 

 

                                                                    

3 Unitate relativă de valoare  
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Unitatea C.2: CREAREA ȘI UTILIZAREA FIȘIERELOR IMPRIMABILE ÎN 3D, CNC ȘI TĂIEREA CU LASER  

Rezultatul de Învățare C.2.1 
Cursantul trebuie să fie capabil să identifice tipurile fișierelor și conversia acestora, comenzi în fișierele pentru 
tăierea cu laser 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

₋ Recunoașterea tipurilor de fișiere pentru tăierea cu laser, 
conversia lor pentru exportarea în mașina de laser 

₋ Cunoașterea tipurilor de fișiere pentru comenzile de tăiere 
cu laser. 

 

₋ Indicarea fișierelor pentru tăierea cu laser, conversia 
lor pentru exportarea în mașina de laser. 

₋ Recunoașterea tipurilor de fișiere pentru comenzile de 
tăiere cu laser. 

₋ Crearea fișierelor pentru tăierea cu laser 
₋ Conversia fișierelor pentru exportarea în 

mașina laser 
₋ Trimiterea de documente prin comenzi de 

tăiere cu laser. 

Rezultatul de Învățare C.2.2 Cursantul trebuie să fie capabil să descopere potențialul folosirii imprimantei 3D în producția meșteșugărească 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

₋ Definirea tipurilor de fișiere 3D, conversia lor pentru 
exportarea în imprimanta 3D. 

₋ Cunoașterea tipurilor de fișiere pentru comenzile de 
imprimare în 3D 

₋ Recunoașterea tipurilor de fișiere 3D, conversia lor 
pentru exportarea în imprimanta 3D  

₋ Recunoașterea tipurilor de fișiere pentru comenzile de 
imprimare 3D. 

₋ Crearea fișierelor pentru imprimare 3D  
₋ Conversia fișierelor pentru exportarea în 

imprimantă. 
₋ Comenzi pentru imprimanta 3D. 

Rezultatul de Învățare C.2.3 Cursantul trebuie să fie capabil să folosească arhive pentru mașina de frezat / CNC 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

₋ Recunoașterea tipurilor de fișiere CNC și conversia lor 
pentru exportarea în mașina de frezat 

₋ Cunoașterea tipurilor de fișiere pentru comenzile pentru 
mașina de frezat/CNC. 

₋ Identificarea comenzilor pentru mașina de frezat/CNC,  
conversia lor pentru exportarea în CNC. 

₋ Recunoașterea fișierelor pentru comenzile pentru 
mașina de frezat/CNC. 

₋ Crearea fișierelor pentru mașina de 
frezat/CNC  

₋ Conversia fișierelor pentru exportarea în 
mașina de frezat/CNC 

₋ Trimiterea lucrărilor pentru mașina de 
frezat/CNC 

 

Unitatea C.3: DIGITALIZAREA IMAGINII 

Rezultatul de Învățare C.3.1 Digitalizarea obiectelor în 2 dimensiuni și fișiere 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

Cunoștințe privind sistemele de digitalizare a imaginilor în 2D 
și tipuri de fișiere. 

Utilizarea proceselor de digitalizare în 2D și arhivare de 
imagini. 

Scanare și arhivare imagini 2D. 

Rezultatul de Învățare C.3.2 Digitalizarea obiectelor în 3 dimensiuni și fișiere 

Cunoștințe  Abilități Competențe 
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Cunoștințe privind sistemele de digitalizare a obiectelor în 3D 
și tipuri de fișier. 

Utilizarea proceselor de digitalizare în 3D și arhivare de 
obiecte. 

Scanare și arhivare fișiere de obiecte 3D. 

 

Unitatea C.4: UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DIGITALE 
Cursantul va fi capabil să descopere potențialul folosirii instrumentelor specifice producției meșteșugărești, de ex. imprimanta 3D, mașina de frezat/CNC, tăierea 
cu laser și altele. 

Rezultatul de Învățare C.4.1 Cursantul trebuie să fie capabil să folosească imprimanta 3D 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

Cunoștințe privind producția 2D și 3D cu aplicări în sectorul 
meșteșugăresc 

Compararea celor mai cunoscute aplicări ale imprimării 
3D și descoperirea capacităților de imprimare 3D în 
producția meșteșugărească 
  

Producerea conceptelor pentru introducerea 
soluțiilor digitale noi în sectorul 
meșteșugăresc.  

Rezultatul de Învățare C.4.2 Cursantul trebuie să fie capabil să folosească mașina de frezat/CNC 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

Cunoștințe privind tipurile de operații cu CNC în sectorul 
meșteșugăresc 

Convingerea sectorului meșteșugăresc privind 
capacitățile programării în sistemele numerice 

Producerea conceptelor pentru introducerea 
soluțiilor digitale noi în sectorul 
meșteșugăresc. 

Rezultatul de Învățare C.4.3 Cursantul trebuie să fie capabil să utilizeze tăierea cu laser 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

Cunoștințe privind aplicările tăierii cu laser  în sectorul 
meșteșugăresc 

Compararea diferitelor metode ale soluțiilor de tăiere cu 
laser și prezentarea capacităților acestora în sectorul 
meșteșugăresc  

Producerea conceptelor pentru introducerea 
soluțiilor digitale noi în sectorul 
meșteșugăresc. 

Rezultatul de Învățare C.4.4 Cursantul trebuie să fie capabil să folosească alte instrumente specifice și software în producția meșteșugărească 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

Exprimarea modernizării instrumentelor în sectorul 
meșteșugăresc și schițarea concepțiilor viitoare privind 
producția meșteșugărească 

Conturarea deciziilor privind utilizarea instrumentelor 
digitale inovative  

Adaptarea instrumentelor TIC inovative în 
producția meșteșugărească 
 

 

Unitatea C.5: MĂSURI DE PREVENIRE A RISCURILOR OCUPAȚIONALE ȘI DE MEDIU 

Rezultatul de Învățare C.5.1 Cursantul trebuie să fie capabil să planifice și să promoveze sistemul de management al mediului și securității 

Cunoștințe  Abilități Competențe 
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₋ Explicarea conceptelor legate de securitate, igienă și 
sănătate la locul de muncă 

₋ Definiție  
o Pericol 
o Accident 
o Pagubă 
o Boală profesională și risc  

₋ Recunoașterea 
o elementelor individuale de protecție 
o protecția de riscuri / funcții și reguli de utilizare 
o elementelor colective de protecție  

₋ Aplicarea standardelor și procedurilor de acționare în 
situații de urgență 

₋ Recunoașterea importanței securității, igienei și 
sănătății la locul de muncă. 

₋ Planificarea și promovarea stadiilor de 
implementare ale protecției individuale, 
mediului și sistemului de management al 
securității 

₋  Implementare procedurilor de acționare în 
situații de urgență 
 

Rezultatul de Învățare C.5.2  Cursantul trebuie să fie capabil să evalueze riscul și condițiile de securitate a materialelor utilizate 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

₋ Recunoașterea: 
o condițiilor de risc și securitate 
o regulilor igienei personale, securității și sănătății la 

locul de muncă 
o precauțiilor de manipulare a mărfii 

₋ Identificarea obligațiilor angajatorului și angajatului în 
funcție de legislația în vigoare 

₋ Explicarea importanței echipamentului colectiv și 
individual de protecție  

Referirea la aplicarea legislației, reglementării și 
standardelor intervențiilor în sectorul meșteșugăresc. 

₋ Asumarea responsabilității de a pregăti 
documentații tehnice și specifice pentru 
utilizarea securizată a materialelor 

₋ Monitorizarea condițiilor de risc și 
securitate 

Rezultatul de Învățare C.5.3 
Cursantul trebuie să fie capabil să aplice bunele practici și norme de protecție a securității, igienei, sănătății și 
mediului  

Cunoștințe  Abilități Competențe 

Recunoașterea actualelor probleme de mediu majore  
o Definirea deșeurilor 
o Identificarea entităților de management specific 

fluxului de deșeuri 

₋ Aplicarea normelor de securitate, igienă și sănătate 
legate de activitatea profesională. 

₋ Aplicare reglementărilor de mediu relevante pentru 
sectorul meșteșugăresc 

₋ Asumarea responsabilității de a planifica 
bune practici pentru mediu 

₋ Acționarea independentă în dezvoltarea și 
implementarea strategiilor de acționare 
privind managementul deșeurilor  
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TITLUL   
(MODULUL / UNITATEA / Obiective de învățare) 

EQF  
(nivel) 

Durata  
(ore) 

ECVET  
(credite)4 

Modulul D: INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU AFACERILE SECTORULUI MEȘTEȘUGĂRESC 5 80 3 

Unitatea D.1: DEZVOLTAREA AFACERILOR, DE LA IDEE LA PREȚURI 

Rezultatul de Învățare D.1.1 Cursantul trebuie să fie conștient de nevoile afacerii și să fie capabil să aplice metodologiile Lean. 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

₋ Înțelegerea nevoilor identificării procesului  
₋ Înțelegerea metodologiilor Lean. 

Completarea unui Canvas Lean pentru propria afacere  
 

Sfaturi și sprijinirea cursanților să creeze un 
Canvas Lean complet 

Rezultatul de Învățare D.1.2 
Cursantul trebuie să fie capabil să folosească a gamă suficientă de instrumente digitale și de productivitate pentru 
dezvoltarea, managementul afacerii  

Cunoștințe  Abilități Competențe 

Cunoașterea unui set de instrumente pentru dezvoltarea 
afacerii-- înțelegerea: 

o managementului timpului 
o monitorizarea timpului 
o management de proiect 
o management de sarcini 

Utilizarea unei game de instrumente digitale pentru: 
o managementului timpului 
o monitorizarea timpului 
o management de proiect 
o management de sarcini 

Instrucția cursanților pentru utilizarea a cel 
puțin unui instrument pentru: 

o managementului timpului 
o monitorizarea timpului 
o management de proiect 
o management de sarcini 

 

Unitatea D.2: ABILITĂȚI DE MARKETING DIGITAL ONLINE PENTRU PRACTICANȚII MESERIILOR, MEȘTEȘUGURILOR 

Rezultatul de Învățare D.2.1 Cursantul trebuie să fie capabil să folosească marketingul digital pentru sectorul meșteșugăresc 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

₋ Definirea marketingului digital 
₋ Identificarea componentelor marketingului digital 

Furnizarea de exemple ale marketingului digital 
 

Bunăvoința să folosească marketingul digital 
pentru sectorul meșteșugăresc  

Rezultatul de Învățare D.2.2 Cursantul trebuie să fie capabil să folosească comerțul electronic pentru sectorul meșteșugăresc  

Cunoștințe  Abilități Competențe 

- Descrierea comerțului electronic 
- Tipurile comune ale comerțului electronic  

Furnizarea de exemple de platforme ale comerțului 
electronic 

Bunăvoința să folosească platforme ale 
comerțului electronic 

                                                                    

4 Unitate relativă de valoare  
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Unitatea D.3: COMUNICAREA DIGITALĂ PENTRU PRACTICANȚII  MESERIILOR, MEȘTEȘUGURILOR. COMUNITATE ȘI PARTICIPARE 

Rezultatul de Învățare D.3.1 Cursantul trebuie să fie capabil să identifice peisajul digital (clienți, competitori, piețe) 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

Identificarea peisajului digital, a competitorilor și  a structurii 
pieței 

Compararea și analiza  competitorilor și  pieței 

 

Bunăvoința de a adapta practica în funcție de 

provocările peisajului digital 

Rezultatul de Învățare D.3.2 Cursantul trebuie să fie capabil să găsească propriul canal de comunicare 

Cunoștințe  Abilități Competențe 

Identificarea canalelor adecvate clienților Utilizarea canalelor pentru clienți  Bunăvoința să folosească canelele disponibile 
în relația cu comunitate, clienți, etc. 

 

 


