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I. Preliminarii 

Practica ce anticipează probele de absolvire este un stagiu practic obligatoriu, orientat 

spre obținerea competențelor generale și a celor profesionale specifice în domeniul de 

formare profesională Modă, design interior și design industrial, care reprezintă o etapă 

fundamentală în formarea viitorilor decoratori de interioare, ce vor proiecta și vor 

decora interiorul multifuncțional.   

Acest stagiu practic constituie elementul strict necesar în procesul de pregătire a 

specialistului la specialitatea Design Interior și are drept scop formarea abilităţilor de 

bază, integrate în competenţe, care permit abordarea ştiinţifico-practică a domeniului 

respectiv, asimilarea cunoştinţelor noi cu aplicarea practică a lor în proiecte de design 

precum şi creşterea gradului de adaptare la piaţa muncii. 

Practica ce anticipează probele de absolvire se finalizează cu o lucrare de sinteză 

practică, elaborată în cadrul instituției, în baza unui obiect real existent, unde vor fi 

abordate probleme din domeniul Designului Interior. De asemenea ca parte teoretică 

va fi teza scrisă, care reprezintă un studiu al unei teme specifice ariei Designului 

Interior. Activitatea elevilor se va petrece prevalent în atelierele din incinta colegiului, 

dar și nemijlocit la obiect sau în magazinele specializate.  

Stagiul de practică se va desfășura în anul IV, semestrul VIII, pentru care se vor acorda 

150 de ore și 5 credite. Evaluarea finală se va realiza prin vizionarea proiectului de 

diplomă. Unitățile de curs ce în mod obligatoriu trebuiesc certificate înainte de a 

începe stagiul de practică sunt: Compoziție I-VI; Proiect I-VI; S.01.O.018 Desen tehnic și 

geometria descriptivă; S.02.O.019 Perspectiva, S.08.O.027 Designul accesoriilor de 

interior, S.07.O.025 Designul de mobilier. 

II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

Proiectul de diplomă este lucrarea care reflectă nivelul competenţelor profesionale ale 

elevului, formate pe parcursul a opt semestre la disciplinele de specialitate și include 

rezolvarea funcţională, artistică, tehnică, inovativă și ştiinţifică a problemelor din 

domeniul Designului Interior. De asemenea, lucrarea de diplomă trebuie să reflecte în 

mod evident contribuţia de inovaţie a autorului privind tema abordată. 

Sarcinile de bază ale stagiului practic ce anticipează probele de absolvire sunt: 

- formularea şi descrierea corectă a investigației problemei propuse la temă; 

- determinarea etapelor pentru rezolvarea problemei formulate în lucrarea de 

diplomă, luând în considerație mijloacele actuale și metodele inovative în Designul 

Interior; 

- selectarea şi analiza surselor de informaţie privind problema sau tipurile de 

probleme, ce se analizează în proiectul de diplomă; 

- realizarea proiectului de diplomă la un nivel înalt de creativitate, tehnică de 

reprezentare, organizatoric, economic, etc. 

- realizarea calculelor necesare pentru determinarea parametrilor tehnici, economici, 

tehnologici, etc. al obiectului sau procesului de proiectare și decorare a interiorului; 
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- ilustrarea soluţiilor creative ; 

- argumentarea soluţiilor şi deciziilor adoptate; 

- dezvoltarea competenţelor lucrului individual, utilizând diferite metode 

experimentale şi de cercetare la soluţionarea problemelor abordate; 

- demonstrarea în mod convingător a capacităţilor de prezentare publică a 

rezultatelor şi soluţiilor obţinute la susţinerea lucrării de diplomă; 

- determinarea nivelului de pregătire a elevilor pentru susţinerea probelor de 

evaluare finale și pentru activitatea profesională în condiţiile cerinţelor societăţii şi a 

pieţei muncii. 

III. Competenţele profesionale specifice stagiului de practică 

CS1.  Proiectarea unui spațiu interior multifuncțional după un plan real; 

CS 2.  Designul și decorarea artistică al interiorului; 

CS 3.  Reprezentarea interiorului în machetă; 

CS4.   Realizarea în material a mobilierului sau accesoriilor din interior; 

CS5.   Elaborarea și susținerea raportului.  

IV. Administrarea stagiului de practică 
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Practica ce anticipează 

probele de absolvire 
VIII 5 150 Mai - iunie 

Examen-
vizionare 

5 

V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 

Activități/ Sarcini de 
lucru 

Produse de elaborat Modalități de evaluare 
Durata 

de 
realizare 

AS1. Proiectarea 
unui spațiu interior 
multifuncțional 
după un plan real 
 

Produs 1.1   
Proiectul desenului de releveu 
în scară optimală 
 
Produs 1.2   
Proiectul desenului de releveu 
după reconstrucție în scară 
optimală 
Produs 1.3   
Plan general de situație a 
obiectului în scară optimală 

Prezentarea planului de 
releveu pe Formatul A4 sau 
A3 
 
Prezentarea planului 
de releveu după 
reconstrucție în scară 
optimală 
Prezentarea planului general 
de situație a obiectului în 
scară optimală  

20 ore 
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Produs 1.4   
Schițe. Anexe. Invenții 

Prezentarea schițelor, 
anexelor. Dezvoltarea 
invenției 

AS2. Designul și 
decorarea artistică 
al interiorului  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produs 2.1  
Elemente constructive și de 
decor 
 
Produs 2.2  
Proiectarea de stil a 
interiorului, rezolvare 
cromatică 
 
Produs 2.3  
Planul interiorului în cară 
optimală. Designul 
 
Produs 2.4  
Planul pardoselii cu specificarea 
materialelor.  
Scară optimală 
 
Produs 2.5  
Lucrare aplicativă. 
Secțiuni/desfășurate. Scară 
optimală 
 
Produs 2.6  Planul tavanului cu 
sursele de iluminare 
 
Produs 2.7  Lucrare aplicativă. 
Imagine axonometrică a 
interiorului 
Produs 2.8 Perspective din 
interior 

Prezentarea schițelor  
elementelor constructive și 
de decor 
 
Prezentarea proiectului la 
etapă cu aplicarea stilului și 
gamei cromatice 
 
 
Prezentarea planului 
designului de interior în scară 
optimală 
 
Prezentarea planului 
pardoselii cu specificarea 
materialelor 
 
 
Prezentarea în proiect a 
secțiunilor / desfășuratelor în 
scară optimală 
 

Prezentarea planul ui 
tavanului cu sursele de 
iluminare  
Prezentarea imaginei 
axonometrice a interiorului  
 
Prezentarea perspectivelor 
interiorului (rezolvare 
manuală sau digitală) 

50 ore  

AS3.Reprezentarea 
interiorului în 
machetă 

Produs 3.1  
Macheta  interiorului 

Macheta interiorului în scară 
optimală şi rezolvarea ei 
cromatică 

30 ore 

AS4. Realizarea în 
material a 
mobilierului sau 
accesoriilor din 
interior 
 
 

Produs 4.1 
Designul obiectelor din interior 
– mobilier sau accesorii. 
Stilistica 
Produs 4.2 
Desenul tehnic al unității de 
mobilier din interior 
 
 
Produs 4.3 
Realizarea unității de mobilier 
în material. 

Prezentarea materialului 
ilustrativ și a schițelor de 
obiecte din interior 
 
Prezentarea desenului tehnic 
al obiectului în proiecții pe F  
A3 sau A2 (Proiecțiile, 
axonometria, Detalizarea – 
elementele)  
Prezentarea obiectului 
realizat. Materiale – lemn, 
metal, sticlă, plastic, sfoară, 
textil, (machetare) 

30 ore 
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AS5.Elaborarea 
și susținerea 
raportului  

 

Produs 5.1 
Portofoliu la lucrarea de 
diplomă, parte teoretică - teza 
scrisă 

 

Prezentarea tezei teoretice; 
Descrierea proiectului: 
rezumat; 
Material documentar 
acumulat în vederea iniţierii 
proiectării de diplomă 
conform sarcinii date: desene 
specifice obiectului de 
proiectare, analoage de 
proiecte, extrase din 
normative de proiectare, 
material bibliografic 

20 ore 

VI. Sugestii metodologice 

Stagiul de practică Practica de inițiere în specialitate prevede aplicarea tehnologiei 

didactice moderne, care va include diverse strategii didactice, mijloace de învățământ 

și forme de organizare ale procesului de învățământ. Activitățile didactice vor avea un 

caracter formativ și se vor axa pe metodele activ – participative.  Din multitudinea 

acestor metode, cadrele didactice vor alege, în special, pe cele, care se bazează pe 

explorarea realității: observația, experimentul, modelarea, algoritmizarea și metodele 

bazate pe acțiunea practică: exercițiul, metoda lucrărilor practice, experimente, 

învățarea prin descoperire. Aceste strategii didactice permit fiecărui elev să-și 

manifeste potențialul creativ într-un ritm propriu în procesul analizării lumii 

înconjurătoare, a pregătirii materialului și a producerii formelor arhitecturale și de 

interior pentru elaborarea lucrărilor de design. La selectarea metodelor de predare – 

învățare se va promova o abordare specifică, bazată pe stimulare, individualizare, 

încurajarea și motivarea elevului, pentru actul de creație. Rezultatele elevilor din anul 

întâi servesc ca bază a reușitei în continuare la disciplinele de specialitate. De aceea, un 

rol important în formarea elevului ca viitor decorator de interioare îi revine 

profesorului. Însuși profesorul trebuie să fie o personalitate creativă, capabilă să aleagă 

acele strategii didactice, care cel mai bine i-ar motiva pe elevi să realizeze lucrări 

interesante, originale și totodată să corespundă cerințelor curriculare conform planului 

de învățământ. 

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

Axarea procesului de învățare - predare - evaluare pe competențe presupune 

efectuarea evaluării pe parcursul întregului proces de instruire. Evaluarea activității 

artistice a elevilor în cadrul stagiului de practică va urmări cercetarea dezvoltării lor în 

domeniul pregătirii profesionale la nivel de cunoștințe, abilități și atitudini. Se propun 

următoarele tipuri de evaluare: evaluarea inițială, evaluare continuă, evaluarea 

formativă și sumativă. Evaluarea inițială va fi realizată la începutul practicii cu scopul 

diagnosticării nivelului de pregătire a elevilor în domeniul stagiului de practică. 
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Evaluarea continuă conține toate strategiile practicate de profesor la clasă, incluzând 

atât evaluarea formativă, cât și evaluarea sumativă. Evaluarea formativă va fi realizată 

pe întregul parcurs didactic și va viza decalajul dintre progresia învățării școlare și 

cerințele programei curriculare, având funcție informativă. Evaluarea formativă se va 

realiza prin diverse metode tradiționale: observarea comportamentului elevului la 

activitățile practice, analiza rezultatelor activității elevilor, probe practice. Vor fi 

folosite și metode netradiționale de evaluare: portofoliul, fișe de autoevaluare, 

investigația personală. Evaluarea sumativă va fi realizată la susținerea lucrării de 

diplomă, având funcție de constatare a nivelului finisat în domeniu. Evaluarea 

sumativă va fi proiectată în așa mod, încât să asigure dovezi pentru elevi, părinți, cadre 

didactice și angajatori, informații relevante despre achizițiile în termeni de cunoștințe 

și abilități în baza unor criterii definite explicit. La elaborarea sarcinilor pentru 

evaluarea formativă și sumativă, profesorul va ține cont de competențele specifice 

cursului. 

Criteriile de evaluare a produselor elaborate în cadrul stagiului de practică vor fi: 

- Proiectul se va organiza compozițional în spațiu grafic, volum nu mai puțin de 2m2, 

mai mult reiese din specificul proiectului; 

- compoziția în format a proiectului; 

- proiectarea în scară optimală în format; 

- aplicarea graficii de proiectare conform cerințelor stipulate; 

- armonia culorilor în interior; 

- expresivitatea, originalitatea și calitatea îndeplinirii lucrării cu instrumente și 

materiale specifice domeniului; 

- atitudinea individual – creativă; 

- realizarea sarcinii instructive conform cerințelor propuse. 

Instrumentele de evaluare trebuie să fie adecvate scopului urmărit și să permită 

elevilor să demonstreze deținerea/ stăpânirea competențelor specifice cursului.  

 

Indicatori de competență 
Procese și produse pentru măsurarea 

nivelului de formare a competenței 

CS1.  Proiectarea unui spațiu interior multifuncțional după un plan real 

Produs 1.1  Proiectul desenului de releveu în scară optimală 

- Caută obiecte reale în proces de construire 
sau reconstrucție; 

- Acumulează informația necesară despre 
aceste obiecte (planuri, imagini, etc.); 

- Efectuează măsurările necesare la obiect; 

- Apreciază construcțiile de bază și cele 
secundare; 

• Documentare despre proiecte; 
• Copiile planurilor obiectelor reale; 
• Imagini de referință; 
• Schițe cu dimensiuni; 
• Imagini ale interiorului și exteriorului 

obiectului; 

Produs 1.2  Proiectul desenului de releveu după reconstrucție în scară optimală 

- Menționează neajunsurile ergonomice ale 
construcției; 

• Planul în scară optimală în formatul ales; 
• Schițe de replanificare;  
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- Transpun planul pe format, în scară optimală; 

- Schițează mai multe modele de replanificare; 

- Propun variante de amplasare a mobilierului 
și a obiectelor sanitare; 

- Proiectează planul în scară optimală cu 
rezolvarea ergonomică a spațiului interior; 

• Planul de releveu după reconstrucție; 
 

Produs 1.3  Plan general de situație a obiectului în scară optimală 

- Fac observații asupra amplasării obiectului în 
spațiu;  

- Proiectează planului de amplasare a 
obiectului; 

• Schițe cu variante de amenajări a 
obiectului; 

• Planul general de situație a obiectului în 
scară optimală; 

Produs 1.4  Schițe. Anexe. Invenții. 

- Dezvoltarea schițelor; 

- Acumularea anexelor; 

- Dezvoltarea invenției; 

• Schițe; 
• Anexe; 
• Invenții; 

CS 2.  Designul și decorarea artistică al interiorului 

Produs 2.1 Elemente constructive și de decor 

- Dezvoltarea estetică și decorativă a 
interiorului; 

• Decorarea interiorului; 
• Propunerea combinațiilor cromatice în 

corespundere cu specificul obiectului; 
• Crearea relațiilor de culori în interior; 

Produs 2.2 Proiectarea de stil a interiorului, rezolvare cromatică 

- Planificarea obiectului; 

- Dezvoltarea invenției; 

- Amenajarea funcțională a interiorului; 

• Conceperea invenției; 
• Dezvoltarea ideilor; 
• Realizarea schiţelor; 
• Respectarea cerințelor legate de 

specificul obiectului; 

Produs 2.3 Planul interiorului. Designul. Scară optimală 

- Proiectarea planului cu dezvoltarea 
designului de interior; 

• Crearea designului de interior;  
• Rezolvarea estetică și ergonomică a 

spațiului; 

Produs 2.4 Planul pardoselii cu specificarea materialelor. Scară optimală 

- Proiectarea planului pardoselii cu 
specificarea materialelor; 

• Folosirea materialelor necesare pentru 
interiorul dat; 

• Armonia între materiale; 

Produs 2.5 Lucrare aplicativă. Secțiuni/desfășurate. Scară optimală 

- Proiectarea secțiunilor; • Proiectarea constructivă a secțiunilor;  
• Aplicarea  standardelor ergonomice în 

secțiuni; 
• Rezolvarea grafică și cromatică a 

decorului în secțiune; 

Produs 2.6  Planul tavanului cu sursele de iluminare 

- Proiectarea planului tavanului cu sursele de • Selectarea surselor de iluminare; 
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iluminare; • Designul tavanului; 

Produs 2.7  Lucrare aplicativă. Imagine axonometrică a interiorului  

- Proiectarea axonometriei • Planificarea imaginii axonometrice; 
• Proiectarea planului bidimensional; 
• Ridicarea înălțimilor în axonometrie; 

Produs 2.8  Perspective din interior 

- Proiectarea perspectivelor • Construirea perspectivelor; 

CS 3.  Reprezentarea interiorului în machetă 

Produs 3.1 Macheta  interiorului 

- Selectarea materialelor potrivite; 
- Machetarea interiorului în scară şi rezolvarea 

ei cromatică; 

• Machetarea interiorului; 
• Rezolvarea cromatică a machetei; 
• Combinarea de materiale pentru 

efectuarea machetei; 

CS4.   Realizarea în material a mobilierului sau accesoriilor din interior 

Produs 4.1  Designul obiectelor din interior – mobilier sau accesorii. Stilistica 

- Acumulează material ilustrativ cu mobilier în 
interior; 

- Schițează idei proprii de unități de mobilier 
sau accesorii pentru interiorul proiectului 
concret; 

• Imagini de mobilier în interior; 
• Schițe de mobilă sau accesorii; 
• Propuneri de materiale, texturi și culori 

pentru realizarea acestui obiect; 
 

Produs 4.2 Desenul tehnic al unității de mobilier din interior 

- Desenează obiectul în proiecții în scară 
optimală; 

- Construiește axonometria obiectului în scară 
optimală; 

- Proiectează elementele constructive ale 
obiectului și indică dimensiunile acestora; 

• Proiecții ale obiectului; 
• Axonometria obiectului; 
• Detalizarea unității de mobilier sau 

accesoriu; 
• Îndeplinirea tabelului principal; 
• Specificarea materialelor; 

Produs 4.3 Realizarea unității de mobilier în material 

- Achiziționează materialele necesare;  

- Taie și prelucrează elementele;  

- Îmbină elementele obiectului; 

- Prelucrează suprafețele (șlefuire, chituire, 
grunduire, vopsire, etc.) 

• Confecționarea unității de mobilier sau 
accesoriu; 

• Prelucrarea suprafețelor elementelor 
obiectului; 

• Pregătirea obiectului pentru vizionare; 

CS5.   Elaborarea și susținerea raportului 

Produs 5.1  Portofoliu la lucrarea de diplomă 

- Colectarea, analiza și interpretarea datelor și 
informației din diverse surse alternative, din 
contexte profesionale concrete și din 
literatura în domeniu. 

• Prezentarea tezei scrise; 
• Descrierea proiectului: rezumat; 
• Material documentar acumulat in 

vederea iniţierii proiectării de 
diploma conform sarcinii date: 
desene, specifice obiectului de 
proiectare, modele, exemple de 
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proiecte, extrase din normative de 
proiectare, material bibliografic 

• Volumul  lucrării teoretice nu va 
conține mai mult de 30 pagini. 

VIII. Cerinţe faţă de locurile de practică 

Practica de specialitate – tehnologică se va desfășura în atelierele întreprinderilor / 

companiilor de design sau în atelierele instituției, dotate cu tot ce este necesar pentru 

activităţile practice, prevăzute în curriculum: proiectare, desenare, vizualizare în 

tehnica manuală sau asistată la calculator, machetare, etc. Vor garanta accesul la 

obiectul real pentru diverse cercetări – realizarea măsurărilor sau asistarea în timpul 

efectuării lucrărilor pentru anumite observații, și nu în ultimul rând care vor asigura 

sănătatea și siguranţa elevului în timpul practicii. 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată  
/ procurată resursa 

Numărul de    
exemplare 
disponibile 

1.  „Construcţii civile, industriale și agricole”, curs pentru 
subingineri, Pestişanu C., Bucuresti, 1981 

Biblioteca 
electronică 

 

2.  Архитектурное проектирование жилых зданий, 
М.В. Лисициан, Москва» Стройиздат», 1990 

Biblioteca electronică  

3.  Neufert „Manualul arhitectorului”, ediţia „Alutus” 
https://www.scribd.com/doc/127162128/Neufert-
Manualul-Arhitectului 

Internet  

4.  Эргономика и оборудование интерьера: учеб. 
Пособие для сред. Учеб. Заведений, Рунге В., 
Москва 2005 

Biblioteca electronică  

5.  Справочник современного проектировщика, 
Маилян Л., Ростов 2004 

Biblioteca electronică 
 

6.  Архитектурно-дизайнерское проектирование: 
основы теории, Шимко В., М. 2004 

Biblioteca electronică 
 

7.  Цвет в интерьере, Степанов Н. Н, Киев, 1985 Biblioteca electronică  

8.  Градостроительное проектирование, Л.Н.Авдотьин 
и др., Москва, Стройиздат, 1989 

Biblioteca electronică 
 

9.  NCM C.03.02 – 2012. Proiectarea şi construcţia 
mansardelor la clădirile civile. Norme de proiectare 

Internet  
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