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Descriere:  

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru 

ocupaţia PRESTIDIGITATOR cod COR 516911 

 

Ocupaţia se practică în domeniul cultural, subsectorul artelor spectacolului- specializarea 

spectacole de circ, prestidigitatorii făcând parte din categoria artiştilor interpreţi şi executanţi.  

 

Prestidigitatorii activează în majoritatea cazurilor în mod independent, pe baza unor relaţii 

contractuale cu diverşi angajatori, colaboratori sau parteneri: persoane fizice, companii şi 

instituţii diverse şi lucrează individual sau în echipă, alături de asistenţi, scamatori, acrobaţi, 

dresori, comici şi alţi artişti de circ etc., gestionându-şi singuri activitatea de promovare şi de 

vânzare a serviciilor artistice. După caz, prestidigitatorii pot participa cu momente de 

micromagie, magie generală etc.  în cadrul unor spectacole organizate din iniţiativă proprie 

sau în cadrul unor manifestări mai ample, organizate de terţi, în care urmează să se integreze 

în echipe alături de magicieni, actori, instrumentişti, solişti vocali, dansatori etc. 

 

Activitatea curentă are un puternic caracter itinerant, prestidigitatorii deplasându-se în 

caravane artistice în mijlocul comunităţilor rurale şi urbane şi organizând spectacole în spaţii 

deschise, în interiorul colectivităţilor, pe baza aprobărilor primite din partea oficialităţilor 

locale şi a parteneriatelor încheiate cu diverse organizaţii. 

 

Practicanţii ocupaţiei  pot susţine momente de prestidigitaţie în cadrul spectacolelor de 

divertisment organizate în bâlciuri, târguri, cu prilejul serbărilor populare, pot fi prezenţi în 

diverse spectacole distractive de varietăţi, în cadrul spectacolelor de circ, al unor aniversări şi 

petreceri private, pot participa ca invitaţi în emisiuni de televiziune şi pentru derularea de 

activităţi alternative pentru petrecerea timpului liber în grădiniţe, şcoli, instituţii de asistenţă 

socială etc.  

 

Ocupaţia presupune abilităţi specifice legate de executarea mişcărilor de manipulaţie, a 

palmajelor, prizelor, fentelor, tururilor, iuţeala mâinii, dexteritate, legate de lucrul în imediata 

apropiere a publicului,  implicând capacităţi de redirecţionare a atenţiei şi de dominare, 

necesare creării iluziilor optice şi efectelor de magie generală, micromagie, magie pentru 

copii, magie vorbită, magie de aproape etc.  

Momentele de prestidigitaţie  se bazează pe realizarea trucurilor, a combinaţiilor de trucuri şi 

mişcări şi a rutinelor, în variante ingenioase care urmăresc crearea unor efecte surpriză, 

încurajarea participării interactive a publicului şi stimularea stării de bună dispoziţie în rândul 

spectatorilor. 

Prestidigitatoriii deţin capacitate de concentrare, de lucru în condiţii de stres, de adaptare şi 

improvizaţie în situaţii neprevăzute foarte variate, stăpânire de sine, capacitate de 

interacţionare cu diverse categorii de public, disponibilitate pentru deplasări de lungă durată, 

preocupare pentru păstrarea securităţii spectatorilor şi a participanţilor la spectacole. 

 

Prestidigitatorii urmăresc permanent păstrarea secretului trucurilor conform cerinţelor 

codului etic specific şi îşi perfecţionează execuţia prin intermediul unui program riguros de 

repetiţii pentru menţinerea şi dezvoltarea formei profesionale. 

Atitudinile necesare pentru practicarea ocupaţiei  sunt: dăruirea, răbdarea, sârguinţa, 

tenacitatea, respectul pentru public, politeţea, spontaneitatea, dezinvoltura, optimismul, 

responsabilitatea, dinamismul, plăcerea de a fi în centrul atenţiei. 
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Lista unităţilor de competenţă 

 

 

Titluri şi categorii de unităţi de competenţă 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

 

Unităţi de competenţă cheie 

Titlul unităţii 1: Comunicare în limba oficială 

Titlul unităţii 2: Comunicare în limbi străine 

Titlul unităţii 3: Competenţe de  bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie 

Titlul unităţii 4: Competenţe informatice 

Titlul unităţii 5: Competenţa de a învăţa 

Titlul unităţii 6: Competenţe sociale şi civice 

Titlul unităţii 7: Competenţe antreprenoriale 

Titlul unităţii 8: Competenţa de exprimare culturală  

 

3CEC/2CNC 

2CEC/1CNC 

2CEC/1CNC 

2CEC/1CNC 

2CEC/1CNC 

3CEC/2CNC 

3CEC/2CNC 

2CEC/1CNC 

Unităţi de competenţă generale 

Titlul unităţii 1: Organizarea activităţii proprii 

Titlul unităţii 2: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Titlul unităţii 3: Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

 

3CEC/2CNC 

2CEC/1CNC 

 

2CEC/1CNC 

Unităţi de competenţă specifice 

Titlul unităţii 1: Realizarea trucurilor 

Titlul unităţii 2: Pregătirea numerelor de prestidigitaţie  

Titlul unităţii 3: Perfecţionarea numerelor de prestidigitaţie 

Titlul unităţii 4: Prezentarea numerelor de prestidigitaţie 

 

3CEC/2CNC 

3CEC/2CNC 

3CEC/2CNC 

3CEC/2CNC 
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Organizarea activităţii proprii 

 (unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

3CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Stabileşte priorităţile 

individuale 

 

1.1. Priorităţile individuale sunt 

stabilite în funcţie de activităţile 

profesionale de realizat. 

1.2. Priorităţile individuale sunt 

stabilite având în vedere 

estimarea realistă a timpului 

necesar pentru derularea fiecărei 

activităţi în parte. 

1.3. Priorităţile individuale sunt 

stabilite în funcţie de 

disponibilitatea celorlalţi 

specialişti implicaţi în rezolvarea 

problemelor. 

1.4. Priorităţile individuale sunt 

stabilite în mod coerent pentru 

asigurarea fluenţei în activitate şi 

evitarea 

disfuncţionalităţilor.  

Stabilirea priorităţilor 

individuale se face cu 

discernământ. 

 

2. Planifică etapele 

activităţilor 

 

2.1. Etapele activităţilor sunt 

planificate realist, în funcţie de 

tipul şi complexitatea acestora. 

2.2. Etapele activităţilor sunt 

planificate având în vedere  

încadrarea în termenele finale 

necesare. 

2.3. Etapele activităţilor sunt 

planificate după caz, de comun 

acord cu ceilalţi membri ai 

echipei. 

Planificarea etapelor se face 

cu atenţie. 

3. Alocă resursele 3.1. Resursele sunt alocate 

eşalonat, pentru fiecare etapă în 

parte, în funcţie de necesităţi. 

3.2.  Resursele sunt alocate având 

în vedere solicitările persoanelor 

abilitate şi contextul derulării 

activităţii. 

Alocarea resurselor se face cu 

pragmatism. 

4.Revizuieşte 

planificarea activităţilor 

4.1. Planificarea activităţilor este 

revizuită în timp util pentru 

încadrarea în termenele 

Revizuirea planificării 

activităţilor se face cu 

operativitate. 
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prestabilite. 

4.2. Planificarea activităţilor este 

revizuită urmărind corelarea 

permanentă cu cele aflate în 

derulare, pentru evitarea unor 

suprapuneri generatoare de 

disfuncţionalităţi. 

Contexte: 

- activitatea se realizează la începerea fiecărei zile de muncă şi se menţine pe tot parcursul 

activităţilor care se desfăşoară în spaţii diverse, special amenajate, în interiorul clădirilor sau 

în aer liber, în spaţii neconvenţionale- la nivelul solului, sub cota naturală a solului sau la 

înălţime, în condiţii relaxate sau de stres; 

- specialistul îşi asumă responsabilitatea pentru îndeplinirea sarcinilor şi îşi adaptează propriul 

comportament în diverse circumstanţe în cursul rezolvării problemelor. 

Gama de variabile: 

- priorităţi individuale: obţinerea de informaţii privind trucurile, alegerea trucurilor, învăţarea,  

perfecţionarea, corectarea, repetarea trucurilor, confecţionarea elementelor de recuzită, 

realizarea rutinelor, repetarea numerelor de prestidigitaţie, pregătirea improvizaţiilor etc.; 

- tipuri de activităţi profesionale: însuşirea trucurilor, pregătirea şi perfecţionarea numerelor 

de prestidigitaţie, pregătirea improvizaţiilor, prezentarea numerelor în cadrul spectacolelor 

etc.; 

- specialişti implicaţi în rezolvarea problemelor: membrii echipei de artişti, diverşi specialişti 

în artele magiei, organizatori de spectacole etc.; 

- membrii echipei: asistenţi, prestidigitatori, scamatori, iluzionişti de circ, figuranţi, dresori 

etc.;  

- tipuri de resurse: materiale, financiare, umane, informaţionale; 

- persoane abilitate să solicite alocare de resurse: costumieri, asistenţi, artişti din cadrul 

echipei, diverşi colaboratori etc. 

Cunoştinţe: 

- priorităţile în activitatea proprie; 

- activităţile profesionale specifice prestidigitatorului; 

- categoriile de colaboratori necesari pentru derularea activităţilor; 

- noţiuni de planificare şi organizare; 

- tipuri de resurse necesare pentru desfăşurarea activităţii şi modalitatea de alocare a acestora; 

- situaţii de replanificare a activităţilor; 

- cerinţe referitoare la replanificarea activităţilor. 
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Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea 

în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

 (unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

2CEC/1CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Identifică riscurile 

specifice activităţii  

 

1.1. Riscurile specifice activităţii 

sunt  identificate în corelaţie cu 

tipul acesteia şi condiţiile de 

derulare. 

1.2. Riscurile specifice activităţii 

sunt  identificate având în vedere 

toate particularităţile locului de 

muncă. 

1.3. Riscurile specifice activităţii 

sunt  identificate în conformitate 

cu prevederile legislaţiei în 

vigoare  

Identificarea riscurilor 

specifice activităţii se face cu 

atenţie. 

2. Aplică normele de 

sănătate şi securitate în 

muncă  

 

2.1 Normele de sănătate şi 

securitate în muncă sunt aplicate 

permanent, pe întreaga derulare a 

activităţilor. 

2.2. Normele de sănătate şi 

securitate în muncă sunt aplicate 

cu stricteţe, pentru asigurarea 

securităţii personale şi a celorlalţi 

participanţi la activităţi. 

2.3. Normele de sănătate şi 

securitate în muncă sunt aplicate 

conform procedurilor specifice ale 

angajatorilor. 

Aplicarea normelor de 

sănătate şi securitate în 

muncă se face cu 

responsabilitate. 

3. Respectă prevederile 

legale referitoare la 

situaţiile de urgenţă  

3.1. Prevederile legale referitoare 

la situaţiile de urgenţă sunt 

respectate conform cerinţelor 

formulate în instructaje. 

3.2. Prevederile legale referitoare 

la situaţiile de urgenţă sunt 

respectate în corelaţie cu  

specificul locurilor în care se 

desfăşoară activităţile. 

3.3. Prevederile legale referitoare 

la situaţiile de urgenţă sunt 

respectate conform procedurilor 

interne ale angajatorilor. 

 

Respectarea prevederilor 

legale referitoare la situaţiile 

de urgenţă se realizează 

dovedind disciplină. 
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Contexte: 

- activitatea are caracter permanent şi este obligatorie în toate contextele de lucru, în orice 

anotimp, în spaţii convenţionale sau neconvenţionale, acoperite sau situate în exterior, pe 

suprafaţa solului, la înălţime sau sub cota naturală a solului; 

- activităţile care comportă aplicarea prevederilor legale privind sănătatea şi securitatea în 

muncă şi în situaţii de urgenţă se desfăşoară individual sau în echipă, conform unor proceduri 

stricte, sub coordonarea personalului cu atribuţii în domeniu din cadrul companiilor 

angajatoare, comportând un numit grad de autonomie. 

Gama de variabile: 

- tipuri de riscuri: pericol de lovire, cădere, alunecare, electrocutări, arsuri, asfixie, răniri cu 

obiecte ascuţite sau cu părţi tăioase etc.; 

- tipuri de activităţi: însuşirea şi realizarea trucurilor, pregătirea şi perfecţionarea numerelor de 

prestidigitaţie, pregătirea improvizaţiilor, prezentarea numerelor în cadrul spectacolelor etc.; 

- condiţii de derulare a activităţilor: la nivelul solului, la înălţime, sub cota naturală a solului, 

spaţii închise/deschise, momentul zilei etc.; 

- particularităţile locului de muncă: amplasare, dimensiune, configuraţie, luminozitate, grad 

de aglomerare, vecinătăţi, căi de acces şi distribuirea în spaţiu a acestora etc.;  

- participanţi la activităţi: artişti, reprezentanţi ai organizatorilor, spectatori etc.; 

- angajatori: persoane fizice, persoane juridice; 

- situaţii de urgenţă: incendii, cutremure, inundaţii, explozii etc. 

Cunoştinţe: 

- norme generale şi specifice de sănătate şi securitate în muncă; 

- tipuri de activităţi, contexte de desfăşurare şi riscuri potenţiale; 

- reguli de utilizare a spaţiilor şi accesoriilor destinate realizării spectacolului; 

- prevederi legale privind acţiunea în situaţii de urgenţă; 

- tipuri de situaţii de urgenţă; 

- servicii specializate pentru intervenţia în situaţii de accidente şi de urgenţă; 

- modalităţi de intervenţie în situaţii de urgenţă. 
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Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

 (unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

2CEC/1CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Îşi însuşeşte normele 

de protecţie a mediului 

 

1.1. Normele de protecţie a 

mediului sunt însuşite în corelaţie 

cu specificul domeniului de 

activitate. 

1.2. Normele de protecţie a 

mediului sunt însuşite având în 

vedere particularităţile locului de 

muncă şi ale zonei geografice. 

1.3. Normele de protecţie a 

mediului sunt însuşite pe baza 

informaţiilor primite în cadrul 

instructajelor specifice. 

Însuşirea normelor de 

protecţie a mediului se face 

cu seriozitate şi 

conştiinciozitate. 

2. Acţionează pentru 

prevenirea 

incidentelor/accidentelor 

de infestare a mediului 

2.1. Acţiunea  se realizează 

permanent în funcţie de 

particularităţile locului de muncă. 

2.2. Acţiunea se realizează 

conform procedurilor interne ale 

angajatorului. 

Acţiunea se realizează cu 

atenţie şi preocupare. 

3. Gestionează deşeurile 

rezultate din activitate 

 

3.1. Deşeurile rezultate din 

activitate sunt gestionate conform 

cerinţelor exprimate în legislaţia 

specifică. 

3.2. Deşeurile sunt gestionate în 

locuri special amenajate utilizând 

echipamente specifice.  

3.3. Deşeurile sunt gestionate 

permanent, pe parcursul 

activităţii, evitând poluarea 

mediului ambiant. 

Gestionarea deşeurilor se 

face cu responsabilitate. 

Contexte:  

- activitatea se desfăşoară pe întreaga durată a procesului de lucru, în contexte variate de timp, 

anotimp, mediu geografic şi climatic, conform unor proceduri clar definite, sub coordonarea 

personalului cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului din cadrul companiilor angajatoare,  

comportând un numit grad de autonomie. 

Gama de variabile: 

- specificul domeniului de activitate: tipuri de activităţi artistice, materiale utilizate, cerinţe de 

organizare şi desfăşurare a  activităţilor artistice/spectacolelor etc.; 

- particularităţile locului de muncă: amplasare, întindere, vecinătăţi, căi de acces etc.; 
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- particularităţile zonei geografice: relief, ape, ecosisteme etc.; 

- tipuri de incidente/accidente de mediu: acumularea şi abandonarea de deşeuri care conduc la 

poluarea apei, aerului, solului, deversări de substanţe toxice, spargerea unor conducte de 

combustibili, acţiuni care conduc la degradarea biodiversităţii etc.; 

- tipuri de deşeuri: resturi de hârtie, materiale textile, lemn, sticlă, cioburi de oglinzi, diverse 

accesorii uzate, ambalaje, gunoi menajer etc.; 

- cerinţe privind gestionarea deşeurilor: colectarea din spaţiile de lucru, depozitarea în spaţii 

special amenajate, separarea pe categorii etc.; 

- echipamente pentru gestionarea deşeurilor: tomberoane, pubele, containere etc.  

Cunoştinţe: 

- norme generale de protecţie a mediului; 

- tipuri de activităţi specifice ocupaţiei cu impact asupra mediului înconjurător; 

- tipuri de incidente şi accidente de mediu şi posibilităţi de intervenţie; 

- tipuri de deşeuri rezultate din activitate şi modul de gestionare a acestora; 

- procedurile interne ale companiilor angajatoare privind protecţia mediului. 
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Realizarea trucurilor 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

3CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Culege informaţii 

privind trucurile 

1.1. Informaţiile sunt culese din  

surse variate.  

1.2. Informaţiile sunt culese prin 

metode diverse.  

1.3. Informaţiile sunt culese 

asigurând asimilarea acestora în 

formă primară. 

Culegerea informaţiilor se 

face cu interes şi 

perseverenţă. 

2. Selectează trucurile 

 

2.1. Trucurile sunt selectate în 

funcţie de nivelul de dificultate 

tehnică şi gradul de atractivitate. 

2.2. Trucurile sunt selectate 

ţinând cont de durata acestora şi 

timpul alocat/ necesar pentru 

realizarea momentului. 

2.3. Trucurile sunt selectate având 

în vedere caracteristicile 

personale.  

2.4. Trucurile sunt selectate în 

funcţie de grupul ţintă vizat.  

2.5. Trucurile sunt selectate în 

concordanţă cu stilul abordat.  

2.6. Trucurile sunt selectate în 

funcţie de amplasarea spaţiului de 

joc şi de lumină. 

Selectarea trucurilor se face 

cu preocupare. 

3. Execută elementele de 

mişcare  

 

3.1. Elementele de mişcare sunt 

executate avându-se în vedere 

fiecare detaliu al derulării 

acestora. 

3.2. Elementele de mişcare sunt 

executate asigurând condiţii de 

auto-observare prin metode 

specifice. 

3.3. Elementele de mişcare sunt 

executate progresiv din punct de 

vedere al complexităţii şi vitezei 

de desfăşurare necesare. 

3.4. Elementele de mişcare sunt 

executate urmărind reproducerea 

fidelă a exerciţiului etalon. 

Executarea elementelor de 

mişcare se face cu răbdare şi 

tenacitate. 
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4. Perfecţionează 

execuţia tehnică 

 

4.1. Execuţia tehnică este 

perfecţionată prin forme şi  

modalităţi specifice.  

4.2. Execuţia tehnică este 

perfecţionată având în vedere 

dezvoltarea tuturor abilităţilor 

necesare pentru prezentarea 

trucurilor. 

4.3. Execuţia tehnică este 

perfecţionată în detaliu, secvenţă 

de secvenţă, tur cu tur, până la 

asigurarea coerenţei în execuţie. 

4.4. Execuţia tehnică este 

perfecţionată îndeplinind criteriile 

de calitate specifice prestaţiei 

artistice.  

Perfecţionarea execuţiei 

tehnice se realizează cu 

consecvenţă şi ambiţie. 

Contexte: 

- activitatea se desfăşoară individual, uneori sub îndrumarea şi evaluarea unor specialişti 

experimentaţi, în orice moment pe parcursul zilei, în locaţii diverse în care există condiţii de 

autovizualizare permanentă, cu predilecţie în spaţii închise, în condiţii de linişte; 

- prestidigitatorul îşi adaptează propriul comportament la diverse circumstanţe pe parcursul 

rezolvării problemelor şi îşi asumă responsabilitatea pentru cantitatea şi calitatea rezultatelor 

muncii proprii. 

Gama de variabile: 

- informaţii privind trucurile: secretul, modul de prezentare, publicul ţintă etc.; 

- surse de informaţii: internet, înregistrări video pe suporturi de stocare diverse, literatura de 

specialitate, diverse persoane experimentate (iluzionişti de circ, prestidigitatori, magicieni, 

amatori) etc.; 

- metode de culegere a informaţiilor: observare directă a diverselor execuţii, adresare de 

întrebări, participare la cursuri, navigare pe internet, studiul literaturii de specialitate, studiul 

materialelor video, ucenicie etc.; 

- forma primară a asimilării: spontană, nestructurată, amestecată, aleatoare; 

- tipuri de trucuri: cu cărţi de joc, cu bile, cu eşarfe, cu accesorii diverse, cu sfori de diferite 

grosimi şi lungimi etc.; 

- caracteristici personale ale prestidigitatorului: îndemânare, experienţă, talent, preferinţe 

pentru un anumit grup ţintă etc.; 

- grupuri ţintă: copii, tineri, adulţi; 

- stilul abordat: magie de aproape, magie generală, magie vorbită, magie pe muzică, 

mentalism, iluzii etc.; 

- amplasarea spaţiului de joc: în interior, în aer liber; în imediata apropiere a publicului, la 

distanţă; 

- elemente de mişcare: simple, complexe, combinate; 

- metode de auto-observare: repetiţii în faţa oglinzii, filmare video; 

- asimilare progresivă a elementelor de mişcare: de la simplu la complicat, din ritm lent spre 

ritm accelerat; 

- execuţia tehnică: amestecare cărţi, palmaj, priză, fentă, tururi etc.; 

- forme de perfecţionare: participare la întâlniri de specialitate, ateliere de lucru, colocvii etc.; 

- modalităţi de perfecţionare a execuţiei: feed back reciproc, sugestii de îmbunătăţire a 

prestaţiei, soluţii pentru uşurarea execuţiei etc.; 

- abilităţi necesare pentru prezentarea trucurilor: viteză de reacţie, dexteritate, capacitate de 
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redirecţionare a atenţiei publicului, putere de concentrare etc.; 

- criterii de calitate: păstrarea secretului trucului, abilitate în prezentare, reflectarea ideii, 

cursivitatea execuţiei, corelarea mişcărilor, redirecţionarea atenţiei etc. 

Cunoştinţe: 

- micromagie; 

- noţiuni de magie generală şi iluzii; 

- tipuri de trucuri şi instrucţiuni de execuţie; 

- accesorii şi recuzită specifică trucurilor; 

- tipuri de aparate utilizate pentru realizarea trucurilor şi modul de întrebuinţare; 

- elemente tehnice pentru realizarea trucurilor; 

- metode şi forme de perfecţionare profesională în domeniul iluzionismului; 

- codul etic al magicianului; 

- terminologie de specialitate. 
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Pregătirea numerelor de prestidigitaţie 

 (unitate specifică)  

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

3CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Confecţionează/ 

procură elementele de 

recuzită  

 

1.1. Elementele de recuzită sunt 

confecţionate/procurate 

respectând indicaţiile creatorului 

de efecte. 

1.2. Elementele de recuzită sunt 

confecţionate/procurate utilizând 

materialele adecvate în funcţie de 

tipul acestora  şi caracteristicile 

necesare pentru întrebuinţare.  

1.3. Elementele de recuzită sunt 

confecţionate/procurate urmărind 

satisfacerea cerinţelor de utilizare. 

Confecţionarea/procurarea 

elementelor de recuzită se 

realizează cu preocupare. 

2. Stabileşte combinaţii 

de trucuri 

 

2.1. Combinaţiile de trucuri sunt 

stabilite respectând ideile şi 

recomandările creatorului.  

2.2. Combinaţiile de trucuri sunt 

stabilite conform preferinţelor 

personale şi caracteristicilor 

individuale privind execuţia. 

2.3. Combinaţiile de trucuri sunt 

stabilite urmărind permanent 

păstrarea secretului privind 

conţinutul trucurilor. 

2.4. Combinaţiile de trucuri sunt 

stabilite ţinând seama de efectul 

global al momentelor. 

2.5. Combinaţiile de trucuri sunt 

stsbilite  având în vedere 

siguranţa spectatorilor şi a 

celorlalte persoane aflate în 

apropierea spaţiului de joc. 

Stabilirea combinaţilor de 

trucuri se face cu inventivitate. 

3. Exersează elementele 

tehnice ale numerelor de 

prestidigitaţie 

 

3.1. Elementele tehnice ale 

numerelor de prestidigitaţie sunt 

exersate urmărind atingerea 

gradului de dexteritate cerut de 

dificultatea mişcărilor. 

3.2. Elementele tehnice ale 

numerelor de prestidigitaţie sunt 

exersate respectând cerinţele 

Exersarea elementelor tehnice 

ale numerelor de 

prestidigitaţie se face cu 

răbdare şi sârguinţă. 
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trecerii de la un truc la altul. 

3.3. Elementele tehnice ale 

numerelor de prestidigitaţie sunt 

exersate în corelaţie cu suportul 

muzical prevăzut/ales. 

4. Realizează rutinele 

 

4.1. Rutinele sunt realizate în 

funcţie de compatibilitatea 

trucurilor.  

4.2. Rutinele sunt realizate prin 

acţiuni specifice pentru asigurarea 

cerinţelor de calitate ale 

numerelor. 

4.3. Rutinele sunt realizate 

pregătind cu minuţiozitate efectul 

final al trucului şi reacţia în urma 

acestuia.  

Realizarea rutinelor se face cu 

atenţie şi imaginaţie. 

Contexte: 

- activitatea se desfăşoară individual, uneori sub îndrumarea unor specialişti experimentaţi, în 

spaţii special amenajate pentru păstrarea secretului profesional, în momente diverse pe 

parcursul zilei, în condiţii de linişte; 

- prestidigitatorul îşi adaptează propriul comportament la diverse circumstanţe pe parcursul 

rezolvării problemelor şi îşi asumă responsabilitatea pentru cantitatea şi calitatea rezultatelor 

muncii proprii. 

Gama de variabile: 

- elemente de recuzită: cărţi de joc, bile, eşarfe, accesorii diverse, sfori de diferite grosimi şi 

dimensiuni, elemente de vestimentaţie, servante etc.; 

- materiale pentru elemente de recuzită: hârtie, carton, material plastic, sticlă, oglinzi, placaje, 

metal, materiale textile etc.; 

- caracteristicile elementelor de recuzită: dimensiuni, greutate, rezistenţă, modularizare, 

flexibilitate, rigiditate etc.; 

- cerinţe de utilizare: asigurarea confortului scenic, păstrarea secretului, existenţa unor 

compartimentări speciale etc.; 

- caracteristicile individuale ale prestidigitatorului: îndemânare, experienţă, talent, preferinţe 

pentru un anumit grup ţintă etc.; 

- elemente tehnice ale numerelor de prestidigitaţie: trucuri, mişcări separate, combinaţii de 

trucuri şi mişcări; 

- cerinţele trecerii de la un truc la altul: debarasare de accesoriile trucului prezentat, preluarea 

accesoriilor pentru trucul următor; 

- rutine: diverse înlănţuiri coerente de trucuri cu/fără cuvinte, cu/fără muzică; 

- acţiuni pentru realizarea rutinelor: alegere glume, selectare pasaje muzicale, determinarea 

momentelor de utilizare, introducerea/suprapunerea în cadrul numerelor; 

- cerinţe de calitate ale numerelor de prestidigitaţie: cursivitate, impact, impresie artistică, 

păstrarea secretului privind trucurile; 

- reacţia în urma trucului: surpriză, nedumerire, uimire, entuziasm, admiraţie, apreciere etc. 

Cunoştinţe: 

- micromagie, noţiuni de magie generală şi iluzii; 

- tipuri de trucuri şi compatibilitatea cu diverse spaţii de joc; 

- recuzită şi accesorii specifice trucurilor; 

- tipuri de materiale pretabile pentru realizarea recuzitei şi costumelor; 

- modalităţi de confecţionare a elementelor de recuzită; 
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- tipuri de aparate utilizate pentru realizarea trucurilor şi modul de întrebuinţare; 

- elemente tehnice pentru realizarea trucurilor şi a combinaţiilor dintre acestea; 

- tipuri de spaţii de joc şi particularităţile acestora; 

- tipuri de grupuri ţintă şi caracteristicile acestora; 

- cerinţe privind securitatea spectatorilor şi a participanţilor la spectacole; 

- codul etic al magicianului; 

- terminologie de specialitate. 

 



  Pag 16 din 30 

 

 

Perfecţionarea numerelor de prestidigitaţie 

 (unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

3CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Exersează numerele  1.1. Numerele sunt exersate prin 

repetare susţinută, până la 

realizarea cursivă a acestora. 

1.2. Numerele sunt exersate 

urmărind atingerea cerinţelor 

tehnice şi estetice  ale momentelor 

selectate. 

1.3. Numerele sunt exersate 

revenind ori de câte ori este nevoie 

asupra punctelor critice ale 

execuţiei.  

Exersarea se face cu dăruire 

şi consecvenţă: 

2. Identifică greşelile în 

execuţie 

 

2.1. Greşelile în execuţie sunt 

identificate ţinând seama de 

cerinţele creatorului de iluzii. 

2.2. Greşelile în execuţie sunt 

identificate în funcţie de 

standardele internaţionale din 

domeniu. 

2.3. Greşelile în execuţie sunt 

identificate urmărind asigurarea 

efectului şi păstrarea secretului 

trucurilor. 

2.4. Greşelile în execuţie sunt 

identificate evitând desconspirarea 

accidentală a trucului şi 

compromiterea momentului artistic. 

Identificarea greşelilor în 

execuţie se face cu vigilenţă 

şi responsabilitate. 

3. Adoptă măsuri 

corective pentru execuţie 

 

3.1. Măsurile corective sunt 

adoptate ţinând seama de 

recomandările şi indicaţiile 

creatorului de iluzii.  

3.2. Măsurile corective sunt 

adoptate având în vedere sugestiile 

primite din partea persoanelor 

experimentate.  

3.3. Măsurile corective sunt 

adoptate urmărind adaptarea la 

caracteristicile personale şi nivelul 

individual de performanţă atins.  

Adoptarea măsurilor 

corective se face cu 

creativitate şi atenţie. 
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Contexte: 

- activitatea se desfăşoară individual, uneori sub îndrumarea unor specialişti experimentaţi, în 

spaţii special amenajate pentru păstrarea secretului profesional şi în care există condiţii de 

autovizualizare permanentă, în momente diverse pe parcursul zilei; 

- prestidigitatorul îşi adaptează propriul comportament la diverse circumstanţe pe parcursul 

rezolvării problemelor şi îşi asumă responsabilitatea pentru cantitatea şi calitatea rezultatelor 

muncii proprii. 

Gama de variabile: 

- cerinţe tehnice ale numerelor: execuţia riguroasă şi exactă a elementelor de mişcare simple,  

şi complexe, a trucurilor,  a combinaţiilor de trucuri şi mişcări etc.;  

- cerinţe estetice ale numerelor: cursivitate, eleganţă în prezentare, impresie artistică etc.; 

- tipuri de greşeli în execuţie: scăparea accesoriilor, erori în realizarea palmajelor, prizelor, 

fentelor, tururilor, deficienţe în trecerea de la un  truc la altul etc.;  

- puncte critice ale execuţiei: schimbarea trucului, elemente cu grad de dificultate crescut, 

momente care presupun redirecţionarea atenţiei în combinaţie cu execuţii tehnice variate etc.; 

- persoane experimentate: alţi iluzionişti de circ, magicieni, prestidigitatori; 

- caracteristicile personale ale prestidigitatorului: îndemânare, experienţă, talent, capacitate de 

reacţie, viteză de execuţie, putere de concentrare etc. 

Cunoştinţe: 

- tipuri de trucuri şi compatibilităţile dintre ele; 

- elemente de recuzită, accesorii şi modalitatea de utilizare; 

- tipuri de aparate utilizate pentru realizarea trucurilor şi modul de întrebuinţare; 

- elemente tehnice pentru realizarea trucurilor şi a combinaţiilor dintre acestea; 

- tipuri de greşeli în execuţie şi măsuri corective pentru acestea; 

- cerinţe privind securitatea spectatorilor şi a participanţilor la spectacole; 

- codul etic al magicianului; 

- terminologie de specialitate. 
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Prezentarea numerelor de prestidigitaţie 

(unitate specifică)  

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

3CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Pregăteşte recuzita 1.1. Recuzita este pregătită în spaţii 

special destinate şi securizate. 

1.2. Recuzita este pregătită 

urmărind asigurarea secretului 

trucurilor. 

1.3. Recuzita este pregătită având 

în vedere accesibilitatea acesteia şi 

uşurinţa preluării. 

Pregătirea recuzitei se face 

cu grijă. 

2. Delimitează spaţiul de 

joc 

2.1. Spaţiul de joc este delimitat în 

funcţie de caracteristicile acestuia şi 

tipul evenimentului organizat. 

2.2. Spaţiul de joc este delimitat  

amplasând recuzita în zonele 

adecvate conform ordinii logice de 

prezentare a trucurilor. 

2.3. Spaţiul de joc este delimitat pe 

baza unor criterii specifice, în 

funcţie de stilurile trucurilor 

selectate. 

Delimitarea spaţiului de joc 

se realizează cu atenţie. 

3. Derulează rutinele 3.1. Rutinele sunt derulate 

respectând desfăşurătorul conceput. 

3.2. Rutinele sunt derulate 

asigurând interacţionarea cu 

publicul şi captarea interesului 

spectatorilor. 

3.4. Rutinele sunt derulate urmărind  

îmbinarea tuturor elementelor 

necesare pentru realizarea 

numărului.  

Derularea rutinelor se face 

cu dăruire. 

4. Realizează 

improvizaţii 

4.1. Improvizaţiile sunt realizate  în 

funcţie de feed backul primit în 

timpul spectacolului. 

4.2. Improvizaţiile sunt realizate  

adaptând stilul de prezentare după 

caz, în timp real, în corelaţie cu 

reacţia publicului. 

4.3. Improvizaţiile sunt realizate  

asigurând buna dispoziţie a 

spectatorilor pe întreg parcursul 

Realizarea improvizaţiilor 

se face cu spontaneitate şi 

naturaleţe. 
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evenimentului. 

4.4. Improvizaţiile sunt realizate 

demonstrând un comportament etic 

în faţa spectatorilor/ organizato-

rilor şi evitând eventualele 

conflicte.  

Contexte: 

- activitatea are frecvent un caracter itinerant, presupunând deplasări în teritorii largi, în 

mijlocul colectivităţilor rurale şi urbane; 

- numerele sunt prezentate în spaţii închise sau deschise, organizate sau neorganizate, 

convenţionale sau neconvenţionale, aflate la nivelul solului, sub cota naturală a solului sau la 

înălţime; 

- lucrul se desfăşoară în condiţii permanente de stres, necesitând adaptarea la situaţii 

neprevăzute şi un consum ridicat de energie personală; 

- prestidigitatorul îşi adaptează propriul comportament la diverse circumstanţe pe parcursul 

rezolvării problemelor şi îşi asumă responsabilitatea pentru cantitatea şi calitatea rezultatelor 

muncii proprii. 

Gama de variabile: 

- recuzita: cărţi de joc, bile, eşarfe, accesorii diverse, sfori de diferite grosimi şi dimensiuni, 

elemente de vestimentaţie, servante etc.; 

- caracteristicile spaţiului de joc: dimensiuni, amplasare (în exterior/interior); 

- tipul evenimentului organizat: spectacole de circ, spectacole itinerante în zone rurale, serbări 

populare, aniversări şi petreceri private, spectacole diverse în cadrul cărora sunt incluse 

numere de prestidigitaţie etc.; 

- criterii de delimitare a spaţiilor: funcţionalitate, uşurinţă în operare, acces liber, distanţa faţă 

de public, vârsta spectatorilor; 

- stilurile trucurilor selectate: magie de aproape, magie generală, iluzii; 

- interacţionarea cu publicul: invitaţii pe scenă, implicare activă, adresare întrebări directe, 

stimularea atenţiei/interesului etc.; 

- elementele necesare pentru realizarea numărului: prestaţia tehnică, prezentarea vorbită, 

fondul muzical, mişcarea scenică, capacităţile personale (puterea de concentrare, puterea de 

dominare, stăpânirea de sine etc.) etc.; 

- feed-back: pozitiv, negativ; 

- stilul de prezentare: dinamic, interactiv etc.; 

- reacţia publicului: pasivitate, entuziasm, dezinteres, agresivitate, imixtiune în spectacol etc.; 

- comportament etic: adresare politicoasă, evitarea jignirilor, promovarea respectului de sine 

şi a demnităţii umane etc. 

Cunoştinţe: 

- tipuri de elemente de recuzită şi cerinţe privind pregătirea acestora pentru utilizarea în 

timpul spectacolului; 

- tipuri de spaţii de joc şi modalităţi de prezentare adaptate acestora; 

- modalităţi de interacţiune cu publicul; 

- categorii de public ţintă şi particularităţi comportamentale; 

- tipuri de improvizaţii specifice momentelor de prestidigitaţie; 

- tipuri de trucuri şi compatibilităţile dintre ele; 

- tipuri de aparate utilizate pentru realizarea trucurilor şi modul de întrebuinţare; 

- elemente tehnice pentru realizarea trucurilor şi a combinaţiilor dintre acestea; 

- tipuri de greşeli în execuţie şi măsuri corective pentru acestea; 

- cerinţe privind securitatea spectatorilor şi a participanţilor la spectacole; 

- codul etic al magicianului; 
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- terminologie de specialitate. 
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Titlul calificării profesionale: Prestidigitator 

 

Descriere  

Calificarea prestidigitator de nivel 3CEC/2CNC se practică în domeniul cultural, subsectorul 

artelor spectacolului- specializarea spectacole de circ, prestidigitatorii făcând parte din 

categoria artiştilor interpreţi şi executanţi.  

Prestidigitatorii activează în majoritatea cazurilor în mod independent, pe baza unor relaţii 

contractuale cu diverşi angajatori, colaboratori sau parteneri: persoane fizice, companii şi 

instituţii diverse şi lucrează individual sau în echipă, alături de asistenţi, scamatori, acrobaţi, 

dresori, comici şi alţi artişti de circ etc., gestionându-şi singuri activitatea de promovare şi de 

vânzare a serviciilor artistice. După caz, prestidigitatorii pot participa cu momente de 

micromagie, magie generală etc.  în cadrul unor spectacole organizate din iniţiativă proprie 

sau în cadrul unor manifestări mai ample, organizate de terţi, în care urmează să se integreze 

în echipe alături de magicieni, actori, instrumentişti, solişti vocali, dansatori etc. 

Activitatea curentă are un puternic caracter itinerant, prestidigitatorii deplasându-se în 

caravane artistice în mijlocul comunităţilor rurale şi urbane şi organizând spectacole în spaţii 

deschise, în interiorul colectivităţilor, pe baza aprobărilor primite din partea oficialităţilor 

locale şi a parteneriatelor încheiate cu diverse organizaţii. 

Prestidigitatorii urmăresc permanent păstrarea secretului trucurilor conform cerinţelor 

codului etic specific artelor iluzionismului şi magiei. 
 

Motivaţie  

Calificarea este practicată prin tradiţie şi este legată de activităţile distractive  desfăşurate 

pentru toate categoriile de public, ca alternativă de petrecere a timpului liber.  

Cerinţele privind realizarea execuţiilor, necesitatea păstrării stricte a secretului profesional, 

evoluţia domeniului şi nevoia de spectacole originale, impun formarea unor specialişti bine 

pregătiţi profesional, cu comportamente civilizate şi corecte faţă de spectatori. 
 

Condiţii de acces 

Pentru practicarea calificării prestidigitator, orice persoană interesată trebuie să fie sănătoasă 

din punct de vedere psihic, rezistentă la efort fizic susţinut şi stres, să deţină capacităţi 

personale specifice legate de iuţeala mâinii, dexteritate, redirecţionarea atenţiei etc., să 

respecte cu stricteţe cerinţele privind păstrarea secretului profesional înscrise în codul 

deontologic specific şi să manifeste disponibilitate pentru activităţi itinerante. 

 

Nivelul de studii minim necesar 

Învăţământ primar, 4 clase, ocupaţia putând fi prestată de orice persoană înzestrată nativ cu 

capacităţile necesare şi care exersează în mod susţinut elementele de mişcare ale trucurilor. 

Pregătirea de specialitate se poate realiza prin sistemul formării profesionale continue. 

Competenţele dobândite pe alte căi decât cele formale pot fi evaluate pe baza standardului 

ocupaţional. 

 

Rute de progres 

În urma acumulării de experienţă şi prin pregătirea profesională în cadrul sistemului formării 

profesionale iniţiale şi continue, prestidigitatorul poate deveni iluzionist sau magician. 

 

Cerinţe legislative specifice 

Nu este cazul. 
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Titlul calificării profesionale: Prestidigitator 

Cod RNC:  
Nivel: 3CEC/2CNC 

 

 

 

 

Lista competenţelor profesionale 

Cod Denumirea competenţei profesionale Nivel Credite 

 C1.Comunicare în limba oficială 3CEC/2CNC  

 C2.Comunicare în limbi străine 2CEC/1CNC  

 C3.Competenţe de  bază în matematică, ştiinţe şi 

tehnologie 

2CEC/1CNC  

 C4.Competenţe informatice 2CEC/1CNC  

 C5.Competenţa de a învăţa 2CEC/1CNC  

 C6.Competenţe sociale şi civice 3CEC/2CNC  

 C7.Competenţe antreprenoriale 3CEC/2CNC  

 C8.Competenţa de exprimare culturală 2CEC/1CNC  

 G1. Organizarea activităţii proprii 3CEC/2CNC  

 G2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la 

sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul 

situaţiilor de urgenţă 

2CEC/1CNC 

 

 

 G3. Aplicarea normelor de protecţie a mediului 2CEC/1CNC  

 S1. Realizarea trucurilor 3CEC/2CNC  

 S2. Pregătirea numerelor de prestidigitaţie 3CEC/2CNC  

 S3. Perfecţionarea numerelor de prestidigitaţie 3CEC/2CNC  

 S4. Prezentarea numerelor de prestidigitaţie 3CEC/2CNC  
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Competenţa profesională: Organizarea activităţii proprii 

Cod:  
Nivel: 3CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Stabileşte cu discernământ priorităţile 

individuale în funcţie de activităţile profesionale 

de realizat şi disponibilitatea celorlalţi specialişti 

implicaţi în rezolvarea problemelor, în mod 

coerent, pentru asigurarea fluenţei în activitate şi 

evitarea disfuncţionalităţilor şi având în vedere 

estimarea realistă a timpului necesar pentru 

derularea fiecărei activităţi în parte. 

2. Planifică etapele activităţilor realist, cu atenţie, 

în funcţie de tipul şi complexitatea acestora, de 

comun acord cu ceilalţi membri ai echipei, după 

caz şi având în vedere  încadrarea în termenele 

finale necesare. 

3. Alocă resursele eşalonat, cu pragmatism, pentru 

fiecare etapă în parte, în funcţie de necesităţi, 

ţinând seama de solicitările persoanelor abilitate şi 

contextul în care se derulează activitatea. 

4. Revizuieşte planificarea activităţilor cu 

operativitate, în timp util, pentru încadrarea în 

termenele prestabilite, urmărind corelarea 

permanentă cu cele aflate în derulare şi evitarea 

suprapunerilor generatoare de disfuncţionalităţi. 

- priorităţile în activitatea proprie; 

- activităţile profesionale specifice 

prestidigitatorului; 

- categoriile de colaboratori necesari pentru 

derularea activităţilor; 

- noţiuni de planificare şi organizare; 

- tipuri de resurse necesare pentru desfăşurarea 

activităţii şi modalitatea de alocare a acestora; 

- situaţii de replanificare a activităţilor; 

- cerinţe referitoare la replanificarea 

activităţilor. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Dprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea 

în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Cod:  
Nivel: 2CEC/1CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică riscurile specifice activităţii cu 

atenţie, în conformitate cu prevederile legislaţiei 

în vigoare, în funcţie de tipul activităţii 

desfăşurate, condiţiile de derulare şi 

particularităţile locului de muncă. 

2. Aplică normele de sănătate şi securitate în 

muncă, permanent, pe întreaga derulare a 

activităţilor, cu responsabilitate şi stricteţe, pentru 

asigurarea securităţii personale şi a celorlalţi 

participanţi la activităţi, respectând procedurile 

specifice ale angajatorilor. 

3. Respectă prevederile legale referitoare la 

situaţiile de urgenţă dovedind disciplină, conform 

cerinţelor formulate în instructaje şi procedurilor 

interne ale angajatorilor,  ţinând seama de 

specificul locurilor în care se desfăşoară 

activităţile. 

- norme generale şi specifice de sănătate şi 

securitate în muncă; 

- tipuri de activităţi, contexte de desfăşurare şi 

riscuri potenţiale; 

- reguli de utilizare a spaţiilor şi aparatelor 

destinate realizării spectacolului; 

- prevederi legale privind acţiunea în situaţii de 

urgenţă; 

- tipuri de situaţii de urgenţă; 

- servicii specializate pentru intervenţia în 

situaţii de accidente şi de urgenţă; 

- modalităţi de intervenţie în situaţii de urgenţă. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

Cod:  
Nivel: 2CEC/1CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte cu seriozitate şi conştiinciozitate 

normele de protecţie a mediului în corelaţie cu 

specificul domeniului de activitate, având în 

vedere particularităţile locului de muncă şi ale 

zonei geografice, pe baza informaţiilor primite în 

cadrul instructajelor specifice. 

2. Acţionează permanent, cu atenţie şi preocupare, 

pentru prevenirea incidentelor/accidentelor de 

mediu, în funcţie de particularităţile locului de 

muncă, respectând procedurile interne ale 

angajatorului. 

3. Gestionează cu responsabilitate, deşeurile 

rezultate din activitate, conform cerinţelor 

exprimate în legislaţia specifică, utilizând 

echipamente specifice şi locuri special amenajate, 

evitând poluarea mediului ambiant, permanent, pe 

parcursul activităţii. 

- norme generale de protecţie a mediului; 

- tipuri de activităţi specifice ocupaţiei cu 

impact asupra mediului înconjurător; 

- tipuri de incidente şi accidente de mediu şi 

posibilităţi de intervenţie; 

- tipuri de deşeuri rezultate din activitate şi 

modul de gestionare a acestora; 

- procedurile interne ale companiilor angajatoare 

privind protecţia mediului. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Realizarea trucurilor 

 

Cod:  

Nivel: 3CEC/2CNC  

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Culege informaţii privind trucurile, cu interes şi 

perseverenţă, din  surse variate, prin metode 

diverse, asigurând asimilarea acestora în formă 

primară. 

2. Selectează cu preocupare trucurile, în funcţie de 

nivelul de dificultate tehnică şi gradul de 

atractivitate, ţinând cont de durata acestora şi 

timpul alocat/necesar pentru realizarea 

momentului, având în vedere caracteristicile 

personale şi stilul abordat, ţinând seama de 

amplasarea spaţiului de joc, condiţiile de 

luminozitate şi de grupul ţintă vizat. 

3. Execută cu răbdare şi tenacitate elementele de 

mişcare, având în vedere fiecare detaliu al 

derulării acestora, asigurând condiţii de auto-

observare prin metode specifice, progresiv din 

punct de vedere al complexităţii şi vitezei de 

desfăşurare necesare şi urmărind reproducerea 

fidelă a exerciţiului etalon. 

4. Perfecţionează cu consecvenţă şi ambiţie 

execuţia tehnică, prin forme şi  modalităţi 

specifice, în detaliu, secvenţă de secvenţă, tur cu 

tur, până la asigurarea coerenţei în execuţie, având 

în vedere dezvoltarea tuturor abilităţilor necesare 

pentru prezentarea trucurilor şi îndeplinind 

criteriile de calitate specifice prestaţiei artistice. 

- micromagie; 

- noţiuni de magie generală şi iluzii; 

- tipuri de trucuri şi instrucţiuni de execuţie; 

- accesorii şi recuzită specifică trucurilor; 

- tipuri de aparate utilizate pentru realizarea 

trucurilor şi modul de întrebuinţare; 

- elemente tehnice pentru realizarea trucurilor; 

- metode şi forme de perfecţionare profesională 

în domeniul iluzionismului; 

- codul etic al magicianului; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observare directă 

 Simulare 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 Portofoliu 
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Competenţa profesională: Pregătirea numerelor de prestidigitaţie 

 

Cod: 
Nivel: 3CEC/2CNC  

Credite: 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Confecţionează/ procură cu preocupare 

elementele de recuzită, respectând indicaţiile 

creatorului de efecte, utilizând materialele 

adecvate în funcţie de tipul acestora  şi 

caracteristicile necesare pentru întrebuinţare şi 

urmărind satisfacerea cerinţelor de utilizare. 

2. Stabileşte cu inventivitate combinaţii de trucuri 

respectând ideile şi recomandările creatorului, 

conform preferinţelor personale şi caracteristicilor 

individuale privind execuţia, urmărind permanent 

păstrarea secretului privind conţinutul trucurilor, 

efectul global al momentelor şi siguranţa 

spectatorilor şi a celorlalte persoane aflate în 

apropierea spaţiului de joc. 

3. Exersează elementele tehnice ale numerelor de 

prestidigitaţie, cu răbdare şi sârguinţă, urmărind 

atingerea gradului de dexteritate cerut de 

dificultatea mişcărilor, respectând cerinţele trecerii 

de la un truc la altul şi asigurând corelarea cu 

suportul muzical prevăzut/ales. 

4. Realizează rutinele cu atenţie şi imaginaţie, în 

funcţie de compatibilitatea trucurilor, prin acţiuni 

specifice pentru asigurarea cerinţelor de calitate 

ale numerelor, pregătind cu minuţiozitate efectul 

final al trucului şi reacţia în urma acestuia. 

- micromagie, noţiuni de magie generală şi iluzii; 

- tipuri de trucuri şi compatibilitatea cu diverse 

spaţii de joc; 

- recuzită şi accesorii specifice trucurilor; 

- tipuri de materiale pretabile pentru realizarea 

recuzitei şi costumelor; 

- modalităţi de confecţionare a elementelor de 

recuzită; 

- tipuri de aparate utilizate pentru realizarea 

trucurilor şi modul de întrebuinţare; 

- elemente tehnice pentru realizarea trucurilor şi a 

combinaţiilor dintre acestea; 

- tipuri de spaţii de joc şi particularităţile 

acestora; 

- tipuri de grupuri ţintă şi caracteristicile acestora; 

- cerinţe privind securitatea spectatorilor şi a 

participanţilor la spectacole; 

- codul etic al magicianului; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 Portofoliu 
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Competenţa profesională: Perfecţionarea numerelor de prestidigitaţie 

 

Cod:  
Nivel: 3CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Exersează numerele cu dăruire şi consecvenţă, 

prin repetare susţinută, până la realizarea cursivă a 

acestora, urmărind atingerea cerinţelor tehnice şi 

estetice ale momentelor selectate şi revenind ori 

de câte ori este nevoie asupra punctelor critice ale 

execuţiei. 

2. Identifică greşelile în execuţie, cu vigilenţă şi 

responsabilitate, ţinând seama de cerinţele 

creatorului de iluzii, în funcţie de standardele 

internaţionale din domeniu, urmărind asigurarea 

efectului şi păstrarea secretului trucurilor, evitând 

desconspirarea accidentală a trucului şi 

compromiterea momentului artistic. 

3. Adoptă măsuri corective pentru execuţie, cu 

creativitate şi atenţie, ţinând seama de 

recomandările şi indicaţiile creatorului de iluzii,  

având în vedere sugestiile primite din partea 

persoanelor experimentate, urmărind adaptarea la 

caracteristicile personale şi nivelul individual de 

performanţă atins. 

- tipuri de trucuri şi compatibilităţile dintre ele; 

- elemente de recuzită, accesorii şi modalitatea de 

utilizare; 

- tipuri de aparate utilizate pentru realizarea 

trucurilor şi modul de întrebuinţare; 

- elemente tehnice pentru realizarea trucurilor şi a 

combinaţiilor dintre acestea; 

- tipuri de greşeli în execuţie şi măsuri corective 

pentru acestea; 

- cerinţe privind securitatea spectatorilor şi a 

participanţilor la spectacole; 

- codul etic al magicianului; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 Portofoliu 
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Competenţa profesională: Prezentarea numerelor de prestidigitaţie 

 

Cod: 
Nivel: 3CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Pregăteşte cu grijă recuzita în spaţii special 

destinate şi securizate, urmărind asigurarea 

secretului trucurilor, având în vedere 

accesibilitatea acesteia şi uşurinţa preluării. 

2. Delimitează spaţiul de joc cu atenţie, în funcţie 

de caracteristicile acestuia şi tipul evenimentului 

organizat, pe baza unor criterii specifice, în funcţie 

de stilurile trucurilor selectate, amplasând recuzita 

în zonele adecvate conform ordinii logice de 

prezentare a trucurilor. 

3. Derulează rutinele cu dăruire, respectând 

desfăşurătorul conceput, asigurând interacţionarea 

cu publicul şi captarea interesului spectatorilor, 

urmărind  îmbinarea tuturor elementelor necesare 

pentru realizarea numărului. 

4. Realizează improvizaţii cu spontaneitate şi 

naturaleţe, în funcţie de feed backul primit în 

timpul spectacolului, adaptând stilul de prezentare 

după caz, în timp real, în corelaţie cu reacţia 

publicului, asigurând buna dispoziţie a 

spectatorilor pe întreg parcursul evenimentului, 

demonstrând un comportament etic în faţa 

spectatorilor/organizatorilor şi evitând eventualele 

conflicte. 

- tipuri de elemente de recuzită şi cerinţe privind 

pregătirea acestora pentru utilizarea în timpul 

spectacolului; 

- tipuri de spaţii de joc şi modalităţi de 

prezentare adaptate acestora; 

- modalităţi de interacţiune cu publicul; 

- categorii de public ţintă şi particularităţi 

comportamentale; 

- tipuri de improvizaţii specifice momentelor de 

prestidigitaţie; 

- tipuri de trucuri şi compatibilităţile dintre ele; 

- tipuri de aparate utilizate pentru realizarea 

trucurilor şi modul de întrebuinţare; 

- elemente tehnice pentru realizarea trucurilor şi 

a combinaţiilor dintre acestea; 

- tipuri de greşeli în execuţie şi măsuri corective 

pentru acestea; 

- cerinţe privind securitatea spectatorilor şi a 

participanţilor la spectacole; 

- codul etic al magicianului; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 Portofoliu 
 

 

 

 


