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I. Preliminarii 

Disciplina Compoziție I este un document normativ din componența fundamentală 

pentru realizarea procesului de pregătire a decoratorilor de interioare în învățământul 

profesional tehnic postsecundar, care vor efectua sub îndrumare studiul  formelor 

plate și volumetrice  în compoziție. 

Conceptele de bază ale disciplinei sunt formele plane și volumetrice, organizate și 

structurate într-un spațiu dat, conform unor idei, scheme, legi, ca componentă-cheie în 

compoziție. 

Importanța studierii formelor plate și volumetrice ține de achiziționarea de către elev 

al competențelor profesionale necesare, care îl vor ajuta ulterior în cariera sa 

profesională pentru confecționarea obiectelor/ produselor materiale. 

Studierea disciplinei Compoziție I contribuie la formarea și pregătirea specialistului în 

domeniul de design interior. Disciplina, având ca scop formarea la elevi a unor abilități 

practice în compoziție, care vor fi necesare în profesie pentru viitorii decoratori la 

confecționarea obiectelor materiale (mobilier-design, forme spațiale, forme 

decorative, spații plane și volumetrice, etc.).  Această disciplină formează și dezvoltă la 

elevi abilități generale în domeniul compoziției, care vor fi capabili să expună 

argumentat idei concrete, să posede o gândire logică și creativă în procesul lucrului 

practic. Această disciplină se axează pe activitățile practice, ce au scopul de ai face pe 

elevi să sesizeze și să perceapă volumul, proporțiile, formele, culorile, ce ulterior pot fi 

proiectate într-un spațiu plastic. Disciplina dezvoltă competențele artistice plastice, dă 

posibilitate de a motiva studierea compoziției prin dezvăluirea  unor concepții și sarcini 

complexe. 

Pentru formarea competențelor specifice disciplinei în cauză, elevul trebuie să dețină 

cunoștințe și abilități achiziționate la disciplinele de specialitate: 

- Desen; 

- Pictură; 

- S.01.A.028 Conceptul spațiului interior; 

- S.01.O.018 Desen tehnic și perspectiva. 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Disciplina Compoziție I are un rol esențial atât în formarea inițială, cât și cea continuă a 

specialistului din domeniul design interior. 

Studierea acestei discipline va contribui la formarea și dezvoltarea de competențe 

profesionale ce corespund nivelului patru de calificare: 

- cunoștințe faptice, principii, procese și concepte generale din domeniul artelor 

spațiale, compoziției; 

- abilități cognitive și practice necesare pentru reprezentarea formelor plane și 

volumetrice; 
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- asumarea responsabilității pentru crearea unor idei noi, îndeplinirea sarcinilor 

complexe, lucrărilor conceptuale, care necesită un nivel de calificare corespunzător 

economiei naționale și sferei sociale. 

Competențele formate în cadrul acestei discipline vor fi de un mare folos în realizarea 

și dezvoltarea elevului, viitorului decorator la crearea formelor volumetrice. Disciplina 

Compoziție I oferă elevului oportunități de a face față situațiilor cotidiene concrete în 

procesul lucrului ceea ce ține de lemn, ghips, plastic, sticlă, metal, etc., la modelarea 

formelor spațiale, conform unor idei, scheme, legi de a soluționa probleme și situații 

concrete, de a se integra profesional. Atitudinile și comportamentele caracteristice 

viitorului specialist, formate în cadrul acestei discipline, vor contribui la desfășurarea 

unei activități independente și la o carieră de succes. 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

Competențe profesionale specifice disciplinei: 

1. Determinarea tipurilor de compoziții, clasificarea și particularitățile lor; 

2. Alegerea elementelor de limbaj plastic la crearea unei compoziții; 

3. Identificarea proprietăților culorilor, combinarea și generalizarea lor; 

4. Analizarea tipurilor de compoziții, crearea lor. 

IV. Administrarea disciplinei 
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Total 

Contact direct  

Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

Lucrul 

individual 

I 90 6 24 60 Examen 3 

V. Unităţile de învăţare 

Unități de competență  Unități de conținut 

1. Inițiere în compoziție 

UC1. Determinarea tipurilor de 
compoziții, clasificarea și 
particularitățile lor: 
- definirea noțiunii de compoziție; 
- analiza tipurilor de compoziții; 
- compararea construirii 
compoziționale pe suprafață. 

1.1. Compoziție plastică.  
• Definiția și particularitățile compoziției plastice 
1.2. Compoziție decorativă. 
• Definiția și particularitățile compoziției 

decorative 
1.3. Compoziție figurativă și nonfigurativă 
1.4. Compoziție plană frontală și volumetrică 
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2. Elemente de limbaj plastic 

UC2. Alegerea elementelor de 
limbaj plastic la crearea unei 
compoziții: 
- aprecierea  punctelor pe 
suprafață; 
- aranjarea liniilor pe suprafață; 
- obținerea petelor pe suprafață. 
- generalizarea elementelor de 
punct, linie și pată. 

2.1. Punctul - element de limbaj plastic. 
• Definiția punctului, caracterul fundamental. 
• Metode de obținere a punctelor prin stropire, 

colaj, pulverizare, prezentare grafică, trafaret. 
2.2. Linia - element de limbaj plastic. 
• Definiția liniei, caracterul fundamental.                                  

Caracterizarea plastică a liniei în funcție de 
traiectorie, lungime, grosime, poziție, grupare, 
succesiune. 

• Asamblarea liniilor în câmpul imaginii artistice. 
2.3. Pata - element de limbaj plastic. 
• Definiția petei, caracterul fundamental.  
• Caracteristica generală a petei  plate, 

decorative și picturale. 
• Diferențierea petelor după  formă, mărime, 

culoare/valoare, volum, intensitate. 
• Modalități de obținere a petelor prin 

fuzionarea culorilor, transparență, nuanțe, 
modulare de culoare, monocromie (ton în ton), 
grizare, tușare grafică. 

2.4. Punctul, linia și pata în compoziție.          

3. Culoarea-mijloc artistic în realizarea compoziției 

UC3. Identificarea proprietăților 
culorilor, combinarea și 
generalizarea lor: 
- prezentarea culorilor; 
- clasificarea culorilor cromatice; 
- prepararea culorilor; 
- clasificarea culorilor acromatice; 
- contrastele cromatice; 
- analizarea griurilor; 
- implementarea nuanței și 
siluetei în compoziție. 

 
 
 
 

3.1. Culorile și caracterizarea lor. 
• Culorile spectrale și pigmentare. 
• Culorile cromatice, clasificarea culorilor 

cromatice în culorile primare, binare gradul I, 
gradul II și terțiare. 

• Culorile acromatice, degradeul culorilor 
acromatice. 

3.2. Cercul cromatic (Itten). 
• Contrastele cromatice: contrastul culorilor 

pure, clarobscur, cald-rece, de calitate, de 
cantitate, simultan, complementar. 

• Nuanța, silueta. 
3.3. Griurile cromatice și acromatice. 
3.4. Amestecul  fizic dintre culorile cromatice cu alb 

și negru.  

4. Principii de organizare a compoziției 

UC4. Analizarea tipurilor de 
compoziții, crearea lor: 
- recunoașterea tipurilor de ritm; 
- crearea compozițiilor ritmice. 
- analizarea compoziției simetrice 
și compoziției asimetrice. 
- importanța echilibrului în 
compoziție. 

4.1. Ritmul. Definiție. Proprietățile ritmului. 
• Ritmul simplu, cadența ritmică de tact simplu.  
• Ritmul dinamic, cadență ritmică de tact 

dinamic. 
• Ritmul alternativ(compus), cadență ritmică de 

tact alternativ. 
4.2. Simetria/ asimetria în compoziție. 
4.3. Echilibrul, (intuitiv, rațional). 
4.4. Interacțiunea formelor și culorilor în procesul 

realizării echilibrului.  
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 

crt. 
Unități de învățare 

Numărul de ore 

 

Total 

 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

1. Inițiere în compoziție 12 2 2 8 

2. Elemente de limbaj plastic 24 1 7 16 

3. Culoarea-mijloc artistic în 

realizarea compoziției 
24 2 6 16 

4. Principii de organizare a 

compoziției 
30 1 9 20 

Total: 90 6 24 60 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul 
individual 

Produse de elaborat 
Modalități de 

evaluare 

Termeni de 
realizare 

 

1. Inițiere în compoziție 

1.1 Diversitatea tipurilor de 
compoziție în creația artiștilor 
plastici 

Referat Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 1 

1.2 Particularitățile 
compoziției decorative, 
plastice, figurative și 
nonfigurative 

Power Point Derularea 
prezentării 

Săptămâna 2 

2. Elemente de limbaj plastic 

2.1 Punctul – element de 
limbaj plastic 

Schițe Prezentarea 
schițelor 

Săptămâna 3 

2.2 Linia – element de limbaj 
plastic 

Desene grafice Prezentarea 
desenelor 

Săptămâna 4 

2.3 Pata - element de limbaj 
plastic 

Crochiuri Prezentarea 
crochiurilor 

Săptămâna 5 

2.4 Punctul, linia, pata – 
elementele de bază în 
organizarea unei compoziții 

Crochiuri Generalizarea 
prezentării 

Săptămâna 6 

3.  Culoarea-mijloc artistic în realizarea compoziției 

3.1 Clasificarea culorilor 
cromatice 

Referat Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 7 

3.2 Culorile acromatice, 
degradeul culorilor acromatice 

Crochiuri Prezentarea 
crochiurilor 

Săptămâna 8 

3.3 Clasificarea contrastelor 
cromatice 
 

Power Point Derularea 
prezentării 

Săptămâna  9 

3.4 Contrastele 
complementare în arta 
decorativă 

Crochiuri Prezentarea 
crochiurilor 

Săptămâna 10 
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4.  Modalități de organizare a compoziției 

4.1  Ritmul în arta decorativ-
aplicată. 
 

Portofoliul Prezentarea  
portofoliului 

Săptămâna 11 

4.2 Recunoașterea tipurilor de 
ritm. 

Studiu de caz Analiza 
studiului 

Săptămâna 12 

4.3 Compoziția  decorativă  în 
creația artiștilor plastici, 
elemente simetrice. 

Schițe Prezentarea 
schițelor 

Săptămâna 13 

4.4 Elemente asimetrice în 
natură.  

Referat Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 14 

4.5 Echilibrul în  compoziție. Schițe Evaluarea 
schițelor 

Săptămâna 15 

VIII. Lucrările practice recomandate 

Lucrările practice vor fi efectuate în baza schițelor. Lucrul practic dă posibilitate 

elevului să fie mai creativ, mai organizat  și  responsabil. Lucrările practice 

recomandate: 

Nr. Unități de învățare Lista lucrărilor practice Ore 

1. Inițiere în compoziție Analizarea teoretică a diferitor  tipuri de 

compoziții după lucrările elevilor 

precedenți, 

mostre, fișe, cărți, albume, etc. 

- 

2. Elemente de limbaj 

plastic 

1. Punctul.  Exerciții de obținere a punctului 

în compoziție. 

 2 lucrări. 150x150mm, acromatic. 

 Materiale diverse:  pix, peniță, tuș, guașă, 

pensulă, etc. 

2. Linia. Demonstrarea  modalităților de 

obținere a liniilor în compoziție. 

 2 lucrări.150x150mm, acromatic. 

 Materiale diverse:  pix, peniță, tuș, guașă, 

pensulă, etc. 

3. Pata.  Reprezentarea petei spontane, 

decorative și picturale în compoziție.  

2 lucrări. 150x150mm, acromatic. 

 Materiale diverse:  pix, peniță, tuș, guașă, 

pensulă, etc. 

8 

3. Culoarea-mijloc artistic 

în realizarea compoziției 

4. Contrastul de calitate. 

1 lucrare, 150x150mm, cromatic.  

Materiale diverse:  guașă, acuarelă, 

temperă. 

5. Contrastul de cantitate.  

1 lucrare, 150x150mm, cromatic.  

Materiale diverse:  guașă, acuarelă, 

temperă. 

8 
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6. Nuanța. 

1 lucrare, 150x150mm, cromatic.  

Materiale diverse:  guașă, acuarelă, 

temperă. 

7. Culorile acromatice, degradeul culorilor 

acromatice. 

1 lucrare, 150x150mm, acromatic.  

Materiale diverse:  guașă, acuarelă, 

temperă. 

8. Contrastul complementar. 

1 lucrare, 150x150mm, cromatic.  

Materiale diverse:  guașă, acuarelă, 

temperă. 

4. Principii de organizare a 

compoziției 

9. Ritmul în compoziție. 

2 lucrări, 150x150mm, cromatic.  

Materiale diverse:  guașă, acuarelă, 

temperă. 

10. Simetria în compoziție. 

2 lucrări, 150x150mm, cromatic.  

Materiale diverse:  guașă, acuarelă, 

temperă. 

11. Asimetria în compoziție. 

2 lucrări, 150x150mm, cromatic.  

Materiale diverse:  guașă, acuarelă, 

temperă. 

12. Echilibrul. Prezentarea echilibrului 

 în compoziție. 

 2 lucrări, 150x150mm, cromatic.  

Materiale diverse:  guașă, acuarelă, 

temperă. 

8 

 

Total: lucrări/ore 19 24 

IX. Sugestii metodologice 

Tehnologiile didactice aplicate în procesul instructiv educativ la Compoziție I vor fi alese 

în funcție de nivelul de pregătire și progresul demonstrat atât de grupa de elevi în 

ansamblu, cât și de fiecare elev în parte. La selectarea metodelor și tehnicilor de 

predare-învățare-evaluare se va ține cont de specificul activităților artistico-plastice, se 

va axa pe motivarea elevului, pe individualizarea și creativitatea lui. 

Se recomandă ca lecțiile de compoziție să posede o structură flexibilă, determinată de 

obiective, sarcini concrete cu un accent (o pondere mai mare) pe metode de explorare 

directă: observația, experimentul, analiza, sinteza, comparația și metode de acțiune 

reală: exercițiul, metoda lucrărilor practice, experimentul, învățarea prin descoperire.  
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Metode de predare-învățare 

Nr. Unități de învățare Metode de predare Metode de învățare 

1. Inițiere în compoziție Explicația, demonstrarea Explorarea surselor 
informaționale 
 
 

2.  Elemente de limbaj plastic Dialogul dirijat, instructajul Experimente, lucrări 
practice.  
Observația, învățarea prin 
descoperire 
 

3. Culoarea-mijloc artistic în 
realizarea compoziției 

Povestirea, discuția Observație, analiză, 
sinteză 

4. Principii de organizare a 
compoziției 

Explicația, demonstrarea Învățarea prin 
descoperire, lucrul 
practic, exersarea 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea pune în evidență măsura în care se formează competenţele specifice unităţii 

de curs. 

Iniţial se va începe cu o evaluare a nivelului de cunoștinţe din domeniul disciplinelor de 

profil: desen, pictură, desen tehnic și perspectivă, care va oferi posibilitatea de 

diagnosticare a nivelului de pregătire a elevilor pentru disciplina Compoziție I. 

De asemenea, se va aplica evaluarea formativă, care se va desfășura pe tot parcursul 

studierii disciplinei. În scopul unei evaluări eficiente se vor utiliza metode tradiţionale 

și de alternativă, prin probe orale, scrise și practice în funcţie de cerinţele unităţii de 

competență. Se vor utiliza următoarele  metode: observarea sistematică a 

comportamentului elevilor, urmărind progresul personal, autoevaluarea, portofoliul 

elevului,  realizarea proiectelor de grup. Metodele utilizate vor fi orientate spre 

valorificarea achiziţiilor elevilor și stimularea lucrului în echipă. Pentru fiecare metodă, 

profesorul va elabora instrumentele de evaluare.  De asemenea, lucrările practice ce 

dezvoltă capacităţi și aptitudini de analiză şi evidenţă, vor servi şi  ca mod de evaluare 

curentă. Evaluarea sumativă va fi proiectată în aşa mod, încât să asigure orientarea 

aplicativă a cunoștințelor și capacităților elevului spre o finalitate productivă. La 

elaborarea sarcinilor/itemilor de evaluare formativă și sumativă, profesorul va ţine 

cont de competenţele profesionale specifice disciplinei. 

Produsele elaborate în cadrul studiului individual vor fi evaluate în bază de criterii și 

descriptori de evaluare. Instrumentele de evaluare trebuie să fie adecvate scopului 

urmărit şi să permită elevilor să demonstreze deţinerea/stăpânirea competenţelor 

profesionale specifice  disciplinei. 
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XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

Cerințe față de sălile de curs: 

- sală de curs dotată cu tot necesarul pentru lecțiile de compoziție; 

- mobilier școlar, cu toate condițiile adecvate. 

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

disciplinei Compoziție I se va  asigura un mediu de învăţare autentic și relevant. 

Lista de utilaje, echipamente, instrumente și materiale necesare pentru realizarea 

lucrărilor practice recomandate:    

- utilaje; polițe, suporturi, șevalete, mese speciale cu înclinații, cadă cu apă, tablă 

purtătoare, lămpi de masă; 

- rigle simple și de metal, hârtii de diferite mărimi și grosimi, cuţite pentru tăiere, vase 

pentru apă, foi de carton, bureți, pipete, creioane diferite, acuarelă, guașă, tuș, penițe, 

centropene, rechizite școlare, etc 

- echipamente; halate, șorțuri. 

Lista materialelor didactice: 

- exemple de lucrări din fondul metodic, literatură în limba română, etc.  

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 
consultată / 

accesată / procurată 
resursa 

Numărul 
de 

exemplare 
disponibile 

1. Le portrait romain, Muzee de l’ermitaje, Album 
et catalogue illustre de toute la collecțion, 
Edițions D’ART, Aurore, Leningrad, 1974. 

Biblioteca 1 

2. Edmund Goldzamt, William Morris, Und die 
sozialen Ursprunge der modern Architetur, 
Dresden, 1976. 

Biblioteca 1 

3. Harbert Von Einem Deutsch, Editura Meridiane, 
București, 1984. 

Biblioteca 1 

4. Bienala Internațională de Artă Decorativă. 
Ediția a II-a Second Edițion. Chișinău, 2012. 

Biblioteca 1 

5. V. Bronze, Elite, www.bronze-elite.com Internet 1 

6. Dumitru Daba, „Constantin Brîncuși”, Editura de 
Vest,  Timișoara, 1995. 

Biblioteca 1 

7. Eugen Schileru  „Ion Irimescu”,  Editura 
Meridiane, București, 1969. 

Biblioteca 1 

8. Ana Simac. Tapiseria Contemporană din 
Republica Moldova. 
(Evoluția Tapiseriei contemporane din Republica 
Moldova în anii 1960-2000). Știința, 2001. 

Biblioteca 1 

9. Serghei Ciocolov. Maeștrii Basarabeni din secolul  
XX. Natalia Vasilieva. Editura ARC. 

Biblioteca 1 

10. Grigore Ilisei. Iftimie Bârleanu. Fundația 
„Prietenii Iașului Emil Alexandrescu”. PRINTCO. 

Biblioteca 1 

11. Igor Vieru. E. M. Costina. Editura Moscova 1975. Biblioteca 1 
 


