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I. Preliminarii 

Curriculumul disciplinar F.01.0.009 „Desen tehnic și infografică”, specialitatea: 71520 „Mașini și 

aparate în industria alimentară”, plan de învățământ ediția 2021, se încadrează în aria componentelor 

fundamentale, se studiază în semestrul unu cu susținerea la finele semestrului a examenului. Conținutul 

cursului, prevăzut de 120 ore total, este repartizat în 80 ore contact direct, considerate în întregime 

lecții practice, și 40 ore studiul individual. 

Disciplina este inclusă în aria disciplinelor fundamentale. Studierea ei se bazează pe cunoștințele 

obținute la cursurile școlare de matematică și desen liniar, precum și la disciplina „Studiul și tehnologia 

materialelor”, pe care profesorul va avea grijă să le actualizeze. Totodată, se va ține cont de faptul că 

cunoștințele obținute la „Desen tehnic și infografică” vor servi la înțelegerea construcției utilajelor la 

disciplinele fundamentale și de specialitățile: „Mecanică aplicată”, „Organe de mașini și mecanisme”, 

„Toleranțe și control dimensional”, „Prelucrarea prin așchiere”, „Procese și aparate în industria 

alimentară”, „Utilaj tehnologic în industria alimentară”, „Automatizarea proceselor tehnologice”,  

„Montarea, exploatarea și repararea utilajului tehnologic”, „Bazele hidraulicii termotehnicii și 

frigotehnicii”. 

Scopul major al disciplinei este obținerea de către elevi a cunoștințelor și capacităților de a citi și 

executa desene tehnice de ansamblu și de execuție, scheme și desene de construcții și alte documente 

de proiectare, în conformitate cu standardele în vigoare. 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Elevii vor conștientiza importanța însușirii disciplinei pentru formarea viitorului specialist 

tehnician. 

Disciplina presupune formarea, dezvoltarea la elevi a următoarelor capacități: 

- Imaginație; 

- Vedere spațială; 

- Creativitate; 

- Gustul pentru frumos; 

- Precizie; 

- Calitate. 

Desenele, ca și alte documente de proiectare, servesc drept mijloc de transmitere a unui volum 

mare de informație, care explică construcția și funcționarea mașinilor, legătura reciprocă dintre piesele 

și mecanismele lor componente. 

Caracterul aplicativ al disciplinei impune necesitatea ca pe parcursul studierii ei să se realizeze 

scopuri practice: 
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- Executarea sarcinilor individuale grafice sub supravegherea profesorului și de sine stătător. 

Astfel, sunt prevăzute 19 lucrări grafice individuale obligatorii; 

- Aplicarea pe desen a standardelor necesare; 

- Lucrul de cercetare și creație tehnice în cadrul cercului și activităților extra didactice; 

Profesorul poate alege și aplica acele tehnologii, forme și metode de organizare a activității 

instructiv - educative care sunt adecvate specialității, experienței de lucru, capacităților individuale ale 

elevilor și care asigură cel mai înalt randament la realizarea obiectivelor proiectate. 

III. Competențele profesionale specifice modulului 

Competențe profesionale din descrierea calificării 

CPS 4. Realizează schița piesei mecanice în vederea executării acesteia; 

CPS 6. Întocmește desenul tehnic pentru organele de mașini; 

CPS 7. Execută asamblări mecanice. 

Competențe profesionale specifice disciplinei 

CS1 - Proiectarea corpurilor geometrice pe planele de proiecție și în spațiu; 

CS2 - Executarea desenelor diferitor piese conform prevederilor standardelor de stat în vigoare;  

CS3 - Realizarea schiței piesei mecanice în vederea executării acesteia; 

CS4 - Citirea și detalierea desenelor de execuție și de ansamblu; 

CS5 - Executarea desenelor de execuție și de ansamblu; 

CS6 - Întocmirea desenul tehnic pentru organele de mașini;  

 

IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea de 
evaluare 

Numărul 
de credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

I 120 - 80 40 Examen  4 

 
 

V. Unitățile de învățare 
 

Unități de competență Unități de conținut 

1. Norme generale de executare a desenelor tehnice. 

UC1. Proiectarea corpurilor geometrice pe 

planele de proiecție și în spațiu. 

- Familiarizarea cu regulile de reprezentare a 

desenelor. 

- Scrierea caracterelor de desen. 

1.1 Formate. 

1.2 Indicator. 

1.3 Scări. 

1.4 Linii. 

1.5 Inscripții. 

1.6 Cotarea desenelor. Vederi. 
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- Reprezentarea pieselor în vederi și în spațiu. 

- Aplicarea regulilor de reprezentare a racordărilor și 

liniilor curbe. 

1.7 Construcții geometrice. 

 

2. Secțiuni  și tăieturi. 

UC2. Executarea desenelor diferitor piese conform 

prevederilor standardelor de stat în vigoare. 

- Utilizarea tăieturilor și secțiunilor la reprezentarea 

pieselor pe desene. 

- Executarea tăieturilor și secțiunilor pe desen. 

2.1 Secțiuni simple. 

2.2 Secțiuni compuse. 

2.3 Tăieturi. 

3. Schițarea pieselor tehnice. 

UC3. Realizarea schiței piesei mecanice în vederea 

executării acesteia. 

- Schițarea pieselor cu reprezentări de tip standard și 

corp de rotație. 

- Analiza sistemelor de proiecție. 

- Utilizarea epurei punctului, dreptei și planului. 

3.1 Schițarea pieselor de tip ”Corp de rotație”. 

3.2 Piese cu reprezentări standard.  

3.3 Sisteme de proiecție. Poliedre. 

4. Reprezentarea îmbinărilor de piese. 

UC4. Citirea și detalierea desenelor de execuție și de 

ansamblu. 

- Reprezentarea și notarea pieselor filetate pe desene. 

- Reprezentarea asamblărilor demontabile pe desene. 

- Reprezentarea asamblărilor nedemontabile pe 

desene. 

4.1 Îmbinări nedemontabile. 

4.2 Îmbinări demontabile. 

5. Desenul de ansamblu. 

UC5. Executarea desenelor de execuție și de 

ansamblu. 

- Citirea desenului de ansamblu. 

- Detalierea desenului de ansamblu. 

- Elaborarea desenelor de execuție. 

5.1 Citirea desenului de ansamblu. 

5.2 Detalierea desenului de ansamblu. 

5.3 Desene de execuție. 

6. Prezentarea generală a programului AutoCAD. 

UC1. Proiectarea corpurilor geometrice pe planele de 

proiecție și în spațiu. 

- Lansarea comenzilor în AutoCAD. 

- Aplicarea metodelor de selectare a elementelor 

desenului tehnic. 

- Reprezentarea construcțiilor geometrice în AutoCAD. 

6.1 Metode de introducere a datelor și lansarea 

comenzilor în AutoCAD.  

6.2 Metode de selectare a obiectelor. 

6.3 Desenarea primitivelor geometrice de bază. 

Racordări. 

7. Modificarea reprezentărilor. 

UC6. Întocmirea desenul tehnic pentru organele de 

mașini. 

- Executarea comenzilor de desenare și redactare în 

AutoCAD. 

- Redactarea textului și inscripțiilor. 

- Utilizarea straturilor. 

- Vizualizarea zonei de lucru. 

7.1 Limitele desenului. 

7.2 Straturi (Layer-e). 

7.3 Inscripționarea1. Stiluri și redactarea 

textului. 

7.4 Comenzi de desenare.  

7.5 Comenzi de editare. 

8. Metode și principii de cotare în AutoCAD. 
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UC2. Executarea desenelor diferitor piese conform 

prevederilor standardelor de stat în vigoare. 

- Identificarea documentelor normative referitor la 

cotarea desenelor. 

- Analiza elementelor utilizate la cotarea desenului în 

AutoCAD. 

- Utilizarea simbolurilor și cotelor auxiliare în desenul 

tehnic. 

- Aplicarea metodelor de cotare. 

8.1 Principii generale. 

8.2  Elementele cotării. 

8.3  Utilizarea simbolurilor. 

8.4  Reguli de cotare a elementelor repetate. 

8.5  Metode de cotare. 

8.6  Cotarea conurilor. 

8.7  Stabilirea stilului de cotare. 

8.8  Cotarea și redactarea cotelor. 

 9. Reprezentări axonometrice. 

UC1. Proiectarea corpurilor geometrice pe planele 

de proiecție și în spațiu. 

- Utilizarea principiilor de elaborare a proiecțiilor 

axonometrice în AutoCAD. 

- Aplicarea regulilor de reprezentare a proiecțiilor. 

- Identificarea tipurilor de proiecții axonometrice. 

- Elaborarea proiecțiilor axonometrice în AutoCAD. 

9.1  Principii generale. 

9.2  Reguli de reprezentare. 

9.3  Tipuri de proiecții axonometrice. 

9.4  Construirea izometriei în AutoCAD. 

10. Reprezentări ortogonale. 

UC2. Executarea desenelor diferitor piese conform 

prevederilor standardelor de stat în vigoare. 

- Aplicarea regulilor de reprezentare a vederilor 

desenului tehnic. 

- Familiarizarea cu sistemele de proiecții ortogonale. 

- Identificarea metodelor de notare cu săgeți de 

referință. 

- Utilizarea vederilor parțiale în piesele simetrice. 

10.1 Reguli de reprezentare a vederilor. 

10.2 Sisteme de proiecții ortogonale. 

10.3 Săgeți de referință. 

10.4 Vederile parțiale. 

11. Construirea secțiunilor în AutoCAD. 

UC6. Întocmirea desenul tehnic pentru organele de 

mașini. 

- Aplicarea principiilor de construire a secțiunilor. 

- Elaborarea secțiunilor și tăieturilor în AutoCAD. 

- Reprezentarea hașurilor în AutoCAD. 

11.1  Principii generale. 

11.2  Secțiunilor și tăieturilor în AutoCAD. 

11.3 Hașurarea în AutoCAD. 

12. Reprezentarea roților dințate și angrenajelor 

UC4. Citirea și detalierea desenelor de execuție și de 

ansamblu. 

- Familiarizarea cu noțiunile și elementele geometrice 

a roților dințate și angrenajelor. 

- Reprezentarea roților dințate și angrenajelor. 

- Elaborarea desenului parametric al roții dințate 

cilindrice. 

12.1  Noțiuni generale. 

12.2 Elemente geometrice. 

12.3  Reprezentări convenționale a roților 

dințate. 

12.4   Reprezentarea angrenajelor. 

12.5  Desenul parametric al roții dințate 

cilindrice. 

13. Reprezentarea desenelor de ansamblu în AutoCAD. 

UC5. Executarea desenelor de execuție și de 

ansamblu. 

- Utilizarea regulilor de reprezentare a desenelor de 

ansamblu. 

13.1 Reguli de reprezentare a desenelor de 

ansamblu. 

13.2 Reguli de cotare a desenelor de ansamblu. 

13.3 Poziționarea elementelor desenului de 

ansamblu. 
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- Aplicarea regulilor de cotare a desenului de 

ansamblu. 

- Identificarea metodelor de poziționare a 

elementelor desenului de ansamblu. 

- Completarea tabelului de componență. 

13.4 Tabelul de componență. 

 
 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 
 

Nr. 

crt. 
Unităţi de învăţare 

Numărul de ore 

Total 
Contact direct 

Lucrul 

Individual Prelegeri Practică 

1. Norme generale de executare a desenelor 

tehnice. 
10 - 6 4 

2. Secțiuni  și tăieturi 6 - 4 2 

3. Schițarea pieselor tehnice.   6 - 4 2 

4. Reprezentarea îmbinărilor de piese. 6 - 4 2 

5. Desenul de ansamblu. 6 - 4 2 

6. Prezentarea generală a programului AutoCAD.   
10 - 6 4 

7. Modificarea reprezentărilor. 12 - 8 4 

8. Metode și principii de cotare în AutoCAD. 12 - 8 4 

9. Reprezentări axonometrice. 12 - 8 4 

10. Reprezentări ortogonale. 8 - 6 2 

11. Construirea secțiunilor în AutoCAD. 8 - 6 2 

12. Reprezentarea roților dințate și angrenajelor 12 - 8 4 

13. Reprezentarea desenelor de ansamblu în 

AutoCAD. 
12 - 8 4 

 Total 120 - 80 40 

 
 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 
 

Materii pentru studiul 

individual 
Produse de elaborat 

Modalităţi de evaluare Termeni de 

realizare 

1. Norme generale de executare a desenelor tehnice. 
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1. Elaborarea 

construcțiilor 

geometrice manual cu 

instrumente de desen 

(riglă, compas, creion 

simplu, raportor). 

1. 1. Elaborarea chenarului 

și indicatorului. 

2. Divizarea segmentului. 

3. Construirea tangentelor. 

4. Racordări exterioare 

interioare. 

5. Poligoane regulate. 

Divizarea cercului. 

Prezentarea  desenelor 

pe coli de format A4. 

Săptămâna 1 

2. Secțiuni  și tăieturi 

1. Reprezentarea 

vederilor principale. 

2. Elaborarea 

secțiunilor simple și 

compuse. 

1. Construirea 

proiecțiilor 

ortogonale pe coli de 

format A4, A3. 

2. Construirea 

secțiunilor simple și 

compuse. 

Prezentarea  desenelor 

pe coli de format A4. 

 Săptămâna 1 

3. Schițarea pieselor tehnice.   

1. Reprezentarea 

epurei punctului, 

dreptei și planului. 

1. Construirea epurei 

dreptei și a planului. 

2. Elaborarea proiecției 

poliedrului. 

Prezentarea  desenelor 

pe coli de format A4. Săptămâna 2 

4. Reprezentarea îmbinărilor de piese. 

1. Reprezentarea 

îmbinărilor prin filet și 

caneluri. 

2. Reprezentarea 

îmbinărilor 

nedemontabile. 

1.      Referat cu schițe. 

 

Evaluarea cercetărilor 

efectuate. 

 

Prezentarea proiectului 

și a portofoliului. 

Săptămâna 2 

5. Desenul de ansamblu. 

1. Reprezentarea 

detaliată și simplificată 

a îmbinărilor prin bulon. 

1. Detalierea 

desenului de 

ansamblu  

 

Prezentarea  desenelor 

pe coli de format A4. 

Săptămâna 3 

6. Prezentarea generală a programului AutoCAD.   

1. Executarea desenului 

prototip în trei etape 

prin intermediul 

programului AutoCAD. 

1. Elaborarea 

construcțiilor 

geometrice pe 

format A4 în Auto 

Evaluarea lucrărilor 

efectuate. 
Săptămâna 3 
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7. Modificarea reprezentărilor. 

1. Aplicarea setărilor 

ale desenelor în 

AutoCAD. 

1. Cercetare. 

2. Referat. 

 

 

Evaluarea cercetărilor 

efectuate. 

 
Săptămâna 4 

8. Metode și principii de cotare în AutoCAD. 

1. Cotarea găurilor, 

teșiturilor și filetelor. 

1. Cercetare. 

2. Referat cu schițe.

  

Evaluarea cercetărilor 

efectuate. 

Prezentarea 

proiectului și a 

portofoliului. 

Săptămâna 5 

9. Reprezentări axonometrice. 

1. Reprezentarea 

hașurilor în izometrie cu 

comanda „Hatch”. 

2. Cotarea în izometrie 

cu comanda „Aligned 

dimension” 

1. Elaborarea hașurilor 

și cotarea obiectelor 

în spațiu.  

Evaluarea lucrărilor 

efectuate. 

 Săptămâna 5 

10. Reprezentări ortogonale. 

1. Reprezentarea 

proiecțiilor ortogonale. 

2. Elaborarea lucrărilor 

grafice „Vederi” 

1. Referat cu schițe. 

2. Elaborarea lucrării 

grafice în AutoCAD 

pe format A3, în trei 

vederi principale. 

Prezentarea 

portofoliului. 

Prezentarea lucrării 

efectuate. 

Săptămâna 6 

11. Construirea secțiunilor în AutoCAD. 

1. Reprezentarea 

secțiunilor compuse în 

AutoCAD. 

1. Elaborarea lucrărilor 

grafice „Secțiuni 

compuse” pe format 

A4, în AutoCAD.  

Prezentarea lucrării 

efectuate. Săptămâna 7 

12. Reprezentarea roților dințate și angrenajelor 

1. Reprezentarea roții 

dințate cilindrice. 

1. Elaborarea lucrării 

grafice „Roată 

dințată” utilizând 

instrumentele 

parametrizării. 

Prezentarea lucrării 

efectuate. 
Săptămâna 7 
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13. Reprezentarea desenelor de ansamblu în AutoCAD. 

1. Crearea tabelelor de 

componență în 

AutoCAD. 

2. Elaborarea desenului 

de ansamblu în 

AutoCAD. 

1. Elaborarea lucrării 

grafice „Asamblări 

demontabile” pe 

format A3, cu 

crearea și 

completarea 

tabelului de 

componență. 

Prezentarea lucrării 

efectuate. 

Săptămâna 8 

 
VIII. Lucrările practice recomandate 

 

Nr. Unităţi de învăţare Lista lucrărilor practice Numărul 

de ore 

1. Norme generale de executare 

a desenelor tehnice. 

Lucrare grafică individuală nr. 1 

Construcții geometrice „Garnitura”. 
6 

2. Secțiuni  și tăieturi Lucrare grafică individuală nr. 2 

Secțiuni simple și secțiuni compuse. 
4 

3. Schițarea pieselor tehnice.   Lucrare grafică individuală nr. 3 

Elaborarea schiței pieselor de tip „Corp de 

rotație”. 

Lucrare grafică individuală nr. 4 

Elaborarea sistemelor de proiecție. 

4 

4. Reprezentarea îmbinărilor de 

piese. 

Lucrare grafică individuală nr. 5 

Asamblări demontabile. 

Lucrare grafică individuală nr. 6 

Asamblări nedemontabile 

4 

5. Desenul de ansamblu. Lucrare grafică individuală nr. 7 

Elaborarea desenelor de execuție. 
4 

6. Prezentarea generală a 

programului AutoCAD.   

Lucrare grafică individuală nr. 8 

Construcții geometrice în AutoCAD. 
6 

7. Modificarea reprezentărilor. Lucrare grafică individuală nr. 9 

1. Executarea comenzilor de desenare și 

redactare în AutoCAD. 

2.  Redactarea textului și inscripțiilor. 

3.  Utilizarea straturilor. 

4. Vizualizarea zonei de lucru. 

8 

8. Metode și principii de cotare 

în AutoCAD. 

Lucrare grafică individuală nr. 10 

1. Identificarea documentelor normative 

referitor la cotarea desenelor. 

2. Analiza elementelor utilizate la cotarea 

desenului în AutoCAD. 

8 
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3. Utilizarea simbolurilor și cotelor 

auxiliare în desenul tehnic. 

4. Aplicarea metodelor de cotare. 

Lucrare grafică individuală nr. 11 

Executarea schiței piesei de tip „Capac”. 

9. Reprezentări axonometrice. Lucrare grafică individuală nr. 12 

Elaborarea lucrării „Izometrie” 
8 

10. Reprezentări ortogonale. Lucrare grafică individuală nr. 13 

Elaborarea lucrării „Vederi” 
6 

11. Construirea secțiunilor în 

AutoCAD. 

Lucrare grafică individuală nr. 14 

Secțiuni simple. 

Lucrare grafică individuală nr. 15 

Secțiuni compuse. 

Lucrare grafică individuală nr. 16 

Secțiuni suplimentare. 

6 

12. Reprezentarea roților dințate 

și angrenajelor 

Lucrare grafică individuală nr. 17 

Secțiuni. 

Lucrare grafică individuală nr. 18 

Elaborarea lucrării „Roata dințată” 

8 

13. Reprezentarea desenelor de 

ansamblu în AutoCAD. 

Lucrare grafică individuală nr. 19 

Elaborarea lucrării „Asamblări demontabile” 
8 

 

IX. Sugestii metodologice 

Pentru o formare corectă a gândirii logico-creative a elevilor ce le va ajuta la asimilarea cu uşurinţă 

a cunoştinţelor, profesorul va utiliza ca metode de predare – învăţare prelegerea, explicaţia, explozia 

stelară, metoda cubului, metoda ciorchinelor, conversaţia euristica şi dialogul cu elevii, care să permită o 

înţelegere cât mai exactă a noţiunilor şi conexiunea informaţiei noi cu informaţia acumulată anterior, 

metodele de lucru individual şi în echipă, descoperirea şi aprecierea rezultatelor practice şi corelarea cu 

informaţia teoretică, studiul bibliografiei minimale şi, dacă este cazul, vizualizarea şi aprecierea critică a 

informaţiei la temă, realizarea unor teme pe acasă. 

Nr. 

crt. 
Unități de învățare Metode, procedee, tehnici 

1. Calitatea – concept și 
caracteristici. 

prelegerea, explicația, expunerea, brainstorming-ul, 

știu/vreau să știu/am învățat, clustering-ul, SINELG, 

descrierea, etc. 

2. Esența managementului calității. prelegerea, conversația, discuția ghidată, explicația, tabelul 

corespunderilor, metoda R.A.I. 

3. 

Conceptul Managementului 
calității totale (TQM). 

prelegerea, conversația, discuția ghidată, descrierea, 

brainstorming-ul, știu/vreau să știu/am învățat, metoda 

ciorchinelor, metoda cubului. 
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4. 
Standardizarea și rolul ei în 
managementul calității. 

prelegerea, conversația, descrierea, explicația, studiul de 

caz, metoda comparației, tabelul corespunderilor. 

5. 
Documentaţia Sistemului de 
Management al Calităţii. 

conversația, discuția ghidată, descrierea, diagrama Venn, 

studiul de caz, tabelul corespunderilor. 

6. 
Structura organizatorică a 
Sistemului de Management al 
Calității 

prelegerea, explicația, cercetarea, proiect, interpretarea 

organigramelor. 

7. 
Implementarea Sistemului de 
Management al Calității la 
întreprindere. 

prelegerea, conversația, discuția ghidată, explicația, tabelul 

corespunderilor, metoda R.A.I. 

8. 
Indicatorii și instrumentele 
calității. 

prelegerea, conversația, discuția ghidată, explicația, tabelul 

corespunderilor, interpretarea diagramelor. 

9. 
HACCP – sistem de asigurare a 
calității la întreprindere. 

prelegerea, conversația, descrierea, explicația, tabelul 

corespunderilor, metoda cubului. 

 

Formele de lucru utilizate în organizarea grupei de elevi pot fi: frontal, individual şi în grup.  

În proiectarea didactică de lungă şi scurtă durată profesorul se va ghida de prezentul curriculum, 

atât la compartimentul competențe, cât și la conținuturile recomandate. În corespundere cu cerințele 

didactice, profesorul va planifica ore de sinteză şi evaluare, precum și activități practice.  

Cadrul didactic va stabili coerența între competențele specifice disciplinei, conținuturi, activități 

de învățare, resurse, mijloace şi tehnici de evaluare. Varietatea metodelor de predare-învățare va asigura 

însușirea mai lesne a materiei și servește ca instrument de stimulare a interesului elevilor față de disciplină 

și specialitate. 

Studiul individual ghidat de profesor va fi realizat pentru fiecare unitate de conținut, propunându-

le elevilor în acest scop sarcini individualizate. Se recomandă aplicarea metodelor interactive de lucru cu 

elevii, cum ar fi discuția ghidată, comunicarea, prezentarea. 

 
X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

 
Axarea procesului de învăţare-predare-evaluare pe competenţe presupune efectuarea evaluării 

pe parcursul întregului proces de instruire. Evaluarea continuă va fi structurată în evaluări formative şi 

evaluări sumative (finale) ce ţin de interpretarea creativă a informaţiilor şi de capacitatea de a rezolva 

situaţiile de problemă. Activităţile de evaluare vor fi orientate spre motivarea elevilor şi obţinerea unui 

feedback continuu, fapt ce va permite corectarea operativă a procesului de învăţare, stimularea 

autoevaluării şi a evaluării reciproce, evidenţierea succeselor, implementarea evaluării selective sau 

individuale. Pentru a eficientiza procesele de evaluare, înainte de a demara evaluările, cadrul didactic va 

aduce la cunoştinţa elevilor tematica lucrărilor, modul de evaluare (bareme/grile/criterii de notare) şi 

condiţiile de realizare a fiecărei evaluări.  
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Evaluarea curentă/formativă se va realiza după fiecare temă studiată prin diverse modalităţi: 

observarea comportamentului elevului, analiza rezultatelor activităţii elevului, discuţia/conversaţia, 

probe scrise. Prin evaluarea curentă/formativă, cadrele didactice informează elevul despre nivelul de 

performanţă; îl motivează să se implice în dobândirea competenţelor profesionale.  

Evaluarea sumativă se realizează la finele cursului prin susţinerea unui examen. 

Cadrele didactice vor elabora sarcini prin care vor orienta comportamentul profesional al elevului 

spre demonstrarea sistemului de cunoştinţe şi abilităţi. În acest scop, vor fi clar stabiliţi indicatorii şi 

descriptorii de performanţă ai procesului şi produsului realizat de către elev. 

Produsele elaborate în cadrul lucrărilor practice şi studiului individual vor fi evaluate în bază de 

criterii şi descriptori de evaluare. Instrumentele de evaluare trebuie să fie adecvate scopului urmărit şi 

să permită elevilor să demonstreze deţinerea/ stăpânirea competenţelor specifice disciplinei. 

Nr Produsele Criteriile de evaluare a produselor 

1. Rezumatul oral - expunerea conținutului științific; 

- utilizarea formulării proprii, fără a distorsiona mesajului supus 

rezumării; 

- expunerea într-o structură logică și concisă; 

- folosirea limbajului de specialitate, exemplelor adecvate; 

2. Studiu de caz - corectitudinea interpretării studiul de caz propus; 

- corespunderea soluțiilor, ipotezelor cu rezolvarea adecvată a 

cazului analizat; 

- utilizarea limbajului de specialitate; 

- completitudinea informației și coerența între subiect și 

documentele studiate; 

- originalitatea formulării și realizării studiului; 

- aprecierea critică; 

- rezolvarea corectă a problemei. 

3. Testul docimologic - corectitudinea răspunsurilor în conformitatea cu itemii și 

obiectivele sarcinilor; 

- scorurile însumate în corespundere cu baremul de corectare. 

4. Chestionarea orală - corectitudinea și completitudinea răspunsului în raport cu 

conținuturile predate și obiectivele stabilite; 

- coerența, logica; 

- fluența, siguranța, claritatea, acuratețea, originalitatea 

răspunsului 

5. Fișe de lucru - corectitudinea și rigoarea formulării răspunsurilor; 

- selectarea și structurarea logică a argumentelor; 

- utilizarea limbajului; 

- rezolvarea corectă a sarcinilor fișei 

- complexitatea formulării concluziilor. 

6. Proiectul, 

Referatul 

- stabilirea scopului/obiectivelor proiectului şi structurarea 

conţinutului; 

- activitatea individuală realizată de către elev (investigaţie, 

experiment, anchetă etc.); 
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- rezultate, concluzii, observaţii. Aprecierea succesului proiectului, 

în termeni de eficienţă, validitate, aplicabilitate etc.; 

- prezentarea proiectului (calitatea comunicării, claritate, coerenţă, 

capacitate de sinteză etc.); 

- relevanţa proiectului (utilitate, conexiuni interdisciplinare etc.). 

7. Prezentare ppt - corectitudinea și logica expunerii materialului teoretic 

- creativitatea expunerii 

- utilizarea și redactarea corectă a desenelor, schemelor și 

tabelelor 

- răspunsul fluent 

- design-ul slide-urilor  

8. Portofoliul - fiecare element în parte, utilizând metodele obişnuite de 

evaluare; 

- nivelul de competenţă a elevului, prin raportarea produselor 

realizate la scopul propus; 

- progresul realizat de elev pe parcursul întocmirii portofoliului. 

 
XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

Pentru a realiza cu succes formarea competenţelor ce trebuie formate şi dezvoltate în cadrul 

disciplinei Desen tehnic și infografică, trebuie asigurat un mediu de învăţare autentic, relevant şi centrat 

pe elev.  

Sala de curs va fi dotată cu mobilier şcolar şi să aibă condiţii adecvate. Prelegerile şi lucrările 

practice se vor desfăşura în sala de curs.  

Lista materialelor didactice: manuale, suporturi de curs, caiete, rechizite școlare, fişe instructiv-

tehnologice pentru lucrările practice. 

Mijloacele tehnice, de asemenea, au un rol important în desfăşurarea procesului de studiu. 

Printre ele se enumeră tabla, calculatoare cu programul instalat AutoCAD şi proiectorul. 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

1. 
Bizadea S; Vola L; Nicoară P. Curs de geometrie descriptivă. Universitatea politehnică din 
Timișoara, 1996. 

2. Pleșcan T. Geometrie descriptivă și desen proiectiv. 2010. 

3.  
Viatchin G.P. și a. Desenul tehnic de construcții de mașini. Chișinău, Lumina, 1991. 
Gheorghe A; Tudose M. Desenul tehnic. Chișinău, 1993. 

4. Боголюбов С.К. Черчение.  Москва. 1989 г. 

5. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения. Москва. 1989 г. 

6. Ioan Lihtețchi. Geometrie descriptivă. Curs și aplicații tehnice. Modului I. Universitatea 
„Transilvania” din Brașov. 2005. 

7. Ioan Lintețchi. Geometrie descriptivă. Curs și aplicații tehnice. Modulul II. Universitatea 

„Transilvania” din Brașov. 2005. 

8. Rodica Păunescu. Desen tehnic și infografică. Curs și aplicații pentru Învățământ la Distanță. 

Universitatea „Transilvania” din Brașov. 2006. 

9. Sergiu Dîntu. Desen tehnic și infografică. Aplicații. Universitatea tehnică din Moldova. Chișinău  
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