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Capitolul  

 4 
 

 Competențe generale: 

  
 3.Explorarea intereselor și aptitudinilor pentru ocupații/profesii, domenii 
profesionale și antreprenoriat în vedere alegerii parcursului şcolar şi 
profesional. 
 

 Competențe specific: 
 
3.1 Identificarea unor modele de profesioniști în domeniile explorate 
 
 
După parcurgerea acestui capitol elevii vor fi capabili: 
 

 
 să explice diferențele dintre noțiunile: ”activități, “ ocupații” și ”meserii”, 

 să identifice activitățile specifice unui anumit domeniu, 

 să caracterizeze modele de profesioniști în domeniile explorate 

 

 

 
CUVINTE CHEIE 

Ocupație Activitate 

Meserie Profesie  

 



 

 

 1. Explorarea intereselor și aptitudinilor pentru ocupații/profesii, domenii 

profesionale și antreprenoriat în vedere alegerii parcursului școlar și profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activități/Ocupații/Meserii 

CONȚINUTURI 

 

 

  Activități, ocupații și meserii din domeniile: 

 cultivarea plantelor,  

 creșterea animalelor,  

 prepararea și servirea alimentelor 



Activități, ocupații și meserii din domeniile: cultivarea 

plantelor, creșterea animalelor, prepararea și 

servirea alimentelor 

 Împreună vom învăța despre: 

 activități, 

 ocupații, 

 meserii. 

 

Activitatea este folosirea sistematică a forțelor proprii într-un anumit domeniu, 

participare activă și conștientă la ceva. 

 

 Activitatea este alcătuită dintr-un ansamblu de activități fizice și intelectuale, 

făcute în scopul obținerii unui rezultat (produs, serviciu). 

 Activitățile fizice pot fi mișcări de ridicare, împingere,purtare sau tragere. 

  

 Știați că pentru prevenirea accidentelor determinate de efortul fizic, trebuie 

evitate: mișcările extreme bruște sau repetitive ? 

 

 Conținutul și intensitatea activității intelectuale depind de natura și conținutul 

sarcinii de muncă, de volumul și complexitatea informațiilor și de responsabilitatea 

deciziilor de elaborat. 

 In desfășurea unei activități se întrepătrund armonios : efortul fizic, creativitatea, 

jocul și capacitatea de a învăța.  

  Astfel, jocul conţine momente de învăţare, munca are elemente de creaţie, iar 

creaţia fără a se identifica cu munca, e în mare măsură muncă. Omul învaţă de fiecare 

dată altceva şi de fiecare dată altfel.   

 

Muncă 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ocupația este activitatea utilă, aducătoare de venit (în bani sau natură), pe care 

o desfășoară o persoană în mod obișnuit și care constituie pentru aceasta sursă de 

existență.  

 Ocupația este proprie persoanelor active, care practică o activitate recunoscută 

de societate ca utilă pentru sine și semenii săi. 

  Știați că ocupația este  același lucru cu „loc de muncă”, „job”? 

 Ocupația unei persoane poate fi exprimată prin funcția sau meseria exercitată 

de aceasta: 

 Funcția este activitatea desfășurată de o persoană într-o ierarhie de 

conducere sau execuție (director, inginer-șef, contabil-șef, contabil, șofer, etc.). 

 Meseria este complexul de cunoștințe obținute prin școlarizare și prin practică, 

necesare pentru executarea anumitor operații de transformare și prelucrare a obiectelor 

muncii sau pentru prestarea anumitor servicii. 

 Exemplu: inginer zootehnist, bucătar, brutar, cofetar, crescător de păsări, 

grădinar, inginer în cercetări horticole, etc. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Venit
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bani


În România ocupațiile sunt clasificate într-un document centralizator, numit  

CODUL OCUPAȚIILOR DIN ROMÂNIA ( COR). 

 Ocupațiile sunt clasificate în 9 grupe: 

 Grupa 1. Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalți conducători ai 

administrației publice, conducători și funcționari superiori (planifică, conduc, 

coordonează și evaluează activitățile generale ale întreprinderilor, guvernelor și ale altor 

organizații). 

 Exemplu: manager societate agricolă, contabil-șef, șef fermă agroozootehnică, 

director restaurant etc. 

 Grupa 2. Specialiști in diverse domenii de activitate (predau si aplică teorii și 

concepte științifice). 

 Exemplu: profesor, educator, învățător, etc. 

 Grupa 3.Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic (îndeplinesc 

sarcinile tehnice legate de activitatea de cercetare și de aplicarea conceptelor științifice 

sau artistice). 

 Exemplu: tehnician veterinar, tehnician prelucrări mecanice, tehnician topo-

cadastru, etc. 

 Grupa 4. Funcționari administrativi (înregistrează, organizează, arhivează, 

evaluează și realizează prelucrarea informațiilor, efectuează lucrări de secretariat 

privind operațiunile financiare, solicitări de informații și întâlniri).  

 Exemplu: agent turism, gestionar depozit, funcționar administrativ, secretar 

,casier bancă, etc. 

 Grupa 5. Lucrători în domeniul serviciilor (furnizează servicii legate de 

călătorii, gospodării, furnizarea de alimente, îngrijire personală sau protecție împotriva 



incendiilor și actelor de delincvență, prezintă și vând bunuri cu ridicata sau cu 

amănuntul în magazine la tarabe și în piețe).  

 Exemplu: bucătar, ospătar, barman, coafor, vânzător, etc. 

 Grupa 6. Lucrători calificați în agricultură, silvicultură si pescuit (se ocupă 

cu creșterea și recoltarea culturilor de câmp sau cu plantarea de arbori și arbuști, 

culegerea de fructe de pădure și plante sălbatice, creșterea (reproducția), îngrijirea 

animalelor, cultivarea, întreținerea /conservarea și exploatarea pădurilor, creșterea sau 

capturarea peștilor, cultivarea ori recoltarea diferitelor specii  acvatice). 

 Exemplu: agricultor, fermier în producția de animale, fermier în producția 

vegetală, crescător de păsări, legumicultor, etc. 

 Grupa 7. Muncitori calificați și asimilați (construiesc și întrețin clădirile, fabrică, 

montează, întreține și repară utilajele sau uneltele). 

 Exemplu: electrician, zidar, tâmplar, mecanic agricol, etc. 

 Grupa 8. Operatori la instalații și mașini; asamblori de mașini și 

echipamente (acționează și supraveghează mașini și echipamente industriale, conduc 

trenuri, autovehicule, asamblează produse din părți componente conform specificațiilor). 

 Exemplu: tractorist, șofer, mecanic locomotivă, etc. 

 Grupa 9. Muncitori necalificați (execută sarcini simple care necesită folosirea 

uneltelor manuale și depunerea unui efort fizic considerabil). 

 Exemplu: îngrijitor spații hoteliere, spălător autovehicule, paznic, etc. 

Profesia este specialitatea (meseria) obtinută prin studii, iar ocupația este 

specialitatea (calificarea) exercitată efectiv la locul de muncă. 

 Calificarea profesională reprezintă o atestare oficială a faptului că un elev a 

demonstrat cu succes dobândirea unui set de competențe în urma unei perioade de 

studiu, prin școlarizare sau prin practică. 



 Știați că diploma de absolvire a unei școli profesionale sau liceu tehnologic 

este cea care certifică ce meserie avem? 

  

Profesia poate coincide cu calificarea, dar sunt și cazuri în care profesia nu 

coincide cu calificarea. 

 

Exemplu:  

 

 

Versus 

 

 

sursa :Internet 

Profesia (meseria) coincide cu ocupația 

 

Profesia (meseria) nu coincide cu 

ocupația 

Profesie Ocupație 

 

Profesie Ocupație 

Inginer informatician Inginer informatician 

 

Inginer informatician Director  

Tehnician dentar Tehnician dentar 

 

Educatoare  Secretară  

Electromecanic  Electromecanic  

 

Inginer zootehnist Admistrator fermă 



 

 

 

 

 

 

 

Activități, ocupații și meserii din domeniul 

cultivării plantelor 

 

 Cultivarea plantelor este o ramură a agriculturii care se practică din cele mai 

vechi timpuri. Se obţin produse alimentare, ca producţie principală (fructe, cereale, 

legume)  cât şi o producţie secundară (paie de la cereale, frunze de sfeclă). 

Lucrătorii din domeniul cultivării plantelor sunt clasificați în Grupa 6 “Lucrători 

calificați în agricultură, silvicultură si pescuit”, din C.O.R.: 

 Lucrător în cultura plantelor, 

 Lucrător în gospodărie agroturistică, 

 Agricultor culturi de câmp. 

Aceștia se ocupă cu activităţile de cultivare a pământului în scopul obţinerii de 

cereale (grâu, orz, ovăz, orzoaică, porumb), plante tehnice (floarea soarelui, sfeclă de 

zahăr, soia, rapiţă ş.a.) şi culturi furajere 

(leguminoase şi graminee pentru masă verde şi fân, 

plante pentru siloz).  

 

Lucrătorii din domeniul cultivării plantelor 

trebuie să aibă competenţele necesare pentru a 

efectua următoarele activități:  



 pregătirea terenului,  

 semănatul culturilor,  

 întreţinerea culturilor,  

 recoltarea, 

 valorificarea producţiilor principale şi secundare. 

 

Sursa: Internet 

 

Activitatea specifică ocupaţiei presupune o pregătire în special practică. 

Rezistenţa fizică, capacitatea de lucru în condiţii de stres, abilitatea de a executa 

ordinele primite, reprezintă câteva aptitudini specifice, necesare unui lucrător agricol. 

 

 

Activități, ocupații și meserii din domeniul 

creșterii animalelor 

 

 Lucrătorii din domeniul creșterii 

animalelor sunt enumerați în Grupa 6 

“Lucrători calificați în agricultură, silvicultură 

și pescuit”: 

 Lucrători în creșterea animalelor, 

 Zootehnist, 

 Crescător de păsări, 

 Crescător de animale mici. 

 

 Sursa: Internet 

  



 Crescătorii de animale se ocupă cu creșterea și îngrijirea: bovinelor, porcinelor, 

caprinelor, cabalinelor și altor specii, a pasărilor de curte, obținerea diferitelor tipuri de 

produse animaliere, depozitarea și prelucrarea acestora.   

  Crescătorii de animale pentru producția de lapte și carne planifică, organizează 

și efectuează activități pentru creșterea și îngrijirea animalelor domestice, cum ar fi: 

vaci, oi, porci, capre, cai pentru producția de carne, lapte și alte produse lactate, piei și 

lână.                                                                                    

 Lucrătorii din domeniul creșterii animalelor trebuie să aibă competenţele 

necesare pentru a efectua următoarele activități: 

 Administrează furajele necesare hrănirii animalelor, 

  Curată boxele/ țarcurile animalelor, 

  Verifică starea așternutului de talaj/ paie și îl schimbă în funcție de gradul de 

umezeală, 

  Verifică hala din punct de vedere al ventilației și temperatură,  

  Modifică nivelul temperaturii și al luminozității, 

 Verifică funcționalitatea instalațiilor de adăpat și asigură necesarul de apă pentru 

animale, 

 Duce turma la păscut sau în țarcuri,  

 Monitorizează rezervele de alimente și apă . 

 

 

Activități, ocupații și meserii din domeniul 

preparării și servirii alimentelor 

 



 Lucrătorii din domeniul preparării și servirii alimentelor sunt enumerați în Grupa 5 

“Lucrători în domeniul serviciilor”: 

 Lucrător în alimentație, 

 Bucătar, 

 Tehnician în gastronomie, 

 Ospătar (chelner)vânzător în unități de alimentație, 

 Organizator banqueting, 

 Barman. 

 

 Bucătarul  

 Bucătarul coordonează activitatea în bucătărie pentru 

realizarea preparatelor culinare în vederea comercializării.   

   

  

Sursa: http://fisapostului.eu/tag/ajutor-bucatar/ 

 

 Activități specifice bucătarului:  

                                                        

 Prepară produse calde și reci în conformitate cu rețeta și predă produsele gătite 

personalului de servire, 

  Apreciază starea și calitatea alimentelor și produselor în procesul de preparare, 

  Stabilește necesarul de materii prime și auxiliare pentru o anumită perioadă de 

timp,  

 Recepționează cantitativ și calitativ materiile prime si auxiliare,  

 Dozează în proporții echilibrate produsele culinare gătite, 

 Stabilește exact cantitatea și calitatea conform rețetei de fabricație, 

  Estimează prețul de producție la diferite produse, 

  Selectează echipamentul tehnologic și ustensilele folosite în prepararea 

produselor, 



 Depozitează și asigură păstrarea în condiții corespunzătoare a produselor finite 

si a materiilor prime, 

 Controlează zilnic și ori de câte ori este nevoie starea tehnică a utilajelor din 

dotare, 

  Menține starea de curățenie a locului de muncă și asigură igiena personală pe 

toată durata programului de lucru.  

 Verifică și pregătește utilajele, ustensilele, alte obiecte de inventar în vederea 

desfășurării lucrului.  

 

 

Ospătarul (chelner) vânzător în 

unitățile de alimentație 

 

 Practicanții unei astfel de ocupații 

servesc mâncare şi/sau băutură clienţilor în 

funcţie de comandă.   

 

Sursa: Internet 

 Activitățile specifice ospătarului sunt: 

 Preia şi notează comenzile clienţilor (mâncare şi/sau băutură) pentru a fi 

transmise personalului din bucătărie, 

  Serveşte mâncare şi/sau băutură clienţilor în funcţie de comandă, 

 Prezintă meniul clienţilor şi răspunde la întrebările lor despre produsele din 

meniu, făcându-le – la cerere – recomandări în vederea consumaţiei,  

 Explică consumatorilor modul de preparare a felurilor de mâncare din meniu, 

descriind ingredientele şi metodele de gătit, 

 Prezintă clienţilor specialităţile culinare specifice localului,  

 Întocmeşte şi încasează notele de plată care precizează şi însumează 

preţul/contravaloarea mâncării şi băuturilor consumate de către clienţi, 



 Aranjează mesele (feţe de masă, pahare, tacâmuri etc.) pentru dispunerea şi 

servirea felurilor de mâncare şi băutură comandate de clienţi, 

 Strânge vesela şi paharele de pe mese sau tejghea şi le duce în bucătărie 

pentru a fi spălate. 

 

 

 

RECAPITULARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea-ansamblu de activități fizice și 

intelectuale, făcute în scopul obținerii unui 

rezultat (produs, serviciu). 

 

Ocupația- activitatea, aducătoare de venit pe 

care o desfășoară o persoană și care constituie 

pentru aceasta sursă de existență.  

Meseria- cunoștințele obținute prin școlarizare 

și prin practică, necesare pentru executarea 

anumitor operații de transformare și prelucrare 

a obiectelor muncii sau pentru prestarea 

anumitor servicii. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Venit


DICȚIONAR 

Abilitate- capacitatea de a face totul cu ușurință și iscusință. 

Antreprenor - este o persoană care se obligă, să execute (întreprindă) diferite 

lucrări  în beneficiul altei persoane sau organizații, în schimbul unei sume de bani 

dinainte convenite. 

Competență - ansamblu de informații teoretice și practice. 

Legislativ- putere a statului constituțional, care are atribuția de a elabora legi. 

Serviciu - formă de muncă prestată în folosul sau în interesul cuiva. 

Sistematic- se efectuează după un plan, după o metodă  dinainte gândită; 

activitate care se exercită cu stăruință și cu perseverență. 

 

 

ÎNTREBĂRI  

1. Definiți  activitatea. 

2. Explicați diferența dintre noțiunile “ ocupație” și  “meserie”. 

3. Dați 3 exemple de ocupații care coincid cu meseriile. 

 

Teme 

1. Lucru individual 

Ghicește meseria ! 

 

a.Toată ziua, el tot sapă ,   

Din adâncuri, ca să scoată      

Pentru ţară mult cărbune, 

Cine ştie cum îi spune?    

 

 

b.Cu ciocan, clei şi rindea, 

Face mobila, așa.                                                 

Ca să-ţi placă ţie, mie.    

 Să ghicească cine ştie?              

c.Toată ziua el, vopseşte, 

Pereții-i împodobește. 

d.Cum în spune celui care 

Pune trenul în mișcare? 

e.Cine turma o păzește 

Și din fluieraș doinește? 

f.Are sculă calapodul 

Și încalță tot norodul? 



 

 

g. Poartă haine din inele 

Și se-avântă sus spre 

stele? 

 

 

h.În clasă pe orișicine 

Îl învață ce e bine? 

 i.Cine-I cel care cioplește 

Scoțând chipul ce-l 

dorește? 

2. Lucru individual   

Arborele meseriilor în familie 

 

 

 

 

       

Sursa : Internet 

 

Întrebați-vă părinții despre meseriile pe care le au membrii familiei voastre. 

Realizati un arbore al meseriilor din familia voastră. 

Comparați arborele vostru cu al colegilor! 

 

 

 

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNkY6v6u3TAhULhywKHecNAB0QjRwIBw&url=http://origineagherga.blogspot.com/2011/09/genele-gherga.html&psig=AFQjCNESSMFyujpDmL2rIqbO20Tb75v81Q&ust=1494797920656640


 

 

 3. Lucru în echipă  

 Vizitați o unitate de alimentație și realizati o fișă de observație cu 

activitățile specifice unui ospătar. 

 

 

FIȘĂ DE OBSERVAȚIE 

MESERIA OSPĂTAR (chelner) vânzător în unități de alimentație 

 

Nr. 

crt. 

Activități specifice Abilități necesare 

   

   

   

   

   

   

 

 

4. Lucru individual 

Identificați folosind motoarele de căutare Internet, meserii care au dispărut sau 

care sunt pe cale de dispariție. Identificați cauzele dispariției acestora. 

 

 

5. Lucru individual 

Felicitări!  

Sunteți căstigătorul concursului  “ Le Petit Chef”!  



Pentru că sunteți un mini-bucătar priceput, identificați care sunt principalele 

activități, pe care le veți face pentru obținerea preparatului “ Salată de fructe”. 

 

6. Lucru în echipă 

Identificați în comunitatea locală, persoane care practică meșteșuguri locale 

sau sunt implicate în activități de păstrare  a tradițiilor locale. 

Organizați o vizită sau invitați-le să vă împărtășească din secretele lor. 

 

7. Lucru în echipă 

Organizați-vă pe grupe și realizați un miniproiect cu titlul “ Meșteșuguri locale 

din zona….”. 

Prin tragere la sorți, fiecare grupă va realiza proiectul pentru o zonă geografică: 

Muntenia, Moldova, Dobrogea, Oltenia, Banat, Bucovina, Maramureș, Transilvania. 

În miniproiect se va urmări: 

- Poziționarea geografică a zonei geografice, 

- Meștesuguri tradiționale, 

- Meșteri populari, 

- Încadrarea meseriilor acestora într-o grupă de ocupații. 

 

http://www.cciabn.ro/eu4us/evenimente/prezentare%20mestesuguri%20Romania.p

df 

 

8. Lucru în echipă 

Realizați un miniproiect cu titlul “ JOB-UL  PERFECT”. 

Intervievați-vă părinții și identificați activitățile specifice meseriilor acestora. 

Argumentați dacă meseriile lor sunt atractive pentru voi și le considerați Job-ul 

perfect. 

 

9. Lucru individual 



 Folosind motoarele de căutare pe Internet, realizați un clasament al meseriilor 

cele mai căutate din România. 

 


