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I. Preliminarii 
  

 Curriculumul pentru disciplina  Desen tehnic se adresează elevilor din anul II, specialitatea  Maşini şi aparate 

electrice de uz casnice, domeniul Electrotehnică şi energetică, a fost elaborată avându-se în vedere următoarele: 

 noua structură a sistemului de învăţământ profesional tehnic din  Moldova; 

 curriculumul parcurs de elevi  în anul II aria curriculară la specialitatea „Maşini şi aparate electrice de uz 

casnice”; 

 reperele impuse de Ministerul Educaţiei din RM privind planul-cadru de învăţământ şi planurile de învăţământ 

pe specialităţi; 

 necesitatea de a oferi prin curriculum un răspuns mult mai adecvat cerinţelor sociale, exprimat în termeni de 

achiziţii finale uşor evaluabile la încheierea studiilor în colegiu.  

Prezentul curriculum urmăreşte structurarea studiilor în colegiu și a fost elaborat urmărindu-se: 

 dezvoltarea competentelor cheie, în complementaritate cu celelalte arii curriculare; 

 asigurarea unor competente de pre-profesionalizare prin formarea specializată. Aceste competenţe vor fi 

dezvoltate prin disciplinele cuprinse în aria curriculară la specialitatea „Maşini şi aparate electrice de uz casnice”. 

Disciplina  Desen tehnic oferă  elevilor  cunoştinţe,  abilităţi  şi  deprinderi, referitoare la citirea și reprezentarea 

desenelor tehnice, referitoare la citirea și reprezentarea desenelor tehnice de ansamblu şi de execuţie, scheme şi desene 

de construcţii, cu referire la modul de realizare  a  proiecţiilor organelor de maşini,  cotarea desenelor tehnice,  întocmirea 

specificaţiilor tehnologice,   structura  indicatorului  şi a tabelului  de  componenţă, în conformitate  cu standardele  

 în vigoare. 

Catedra poate efectua schimbări în repartizarea orelor la unităţile de conţinut, în conţinutul materialului, păstrând 

numărul general de ore la disciplină prevăzut de planul de învățământ aprobat în anul 2016. 

 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

 

Principiul de bază în predarea disciplinei Desen tehnic îl constituie crearea unui cadru de învăţare autentic, apropiat 

de practica de zi cu zi, de interesele persoanei, de specificul profesiunii alese şi orientat spre dezvoltarea competenţelor 

specifice.   

Procesul didactic va respecta continuitatea şi caracterul succesiv în abordarea conceptelor, prin valorificarea unor 

tehnici moderne de formare profesională  iniţială, inclusiv diverse simulări ale situaţiilor din viaţa profesională. 

Astfel, principalele valori şi atitudini ce va orienta procesul didactic constituie: 

1. adaptarea  la cerinţele pieţei muncii şi la dinamica evoluţiei tehnologice; 

2. responsabilitatea pentru asigurarea calităţii produselor şi serviciilor; 

3. manifestarea gândirii critice şi creative în domeniul tehnic; 

4. conştientizarea importanţei standardizării în domeniul tehnic. 

Studierea de către elevii anului II, domeniul Electrotehnică şi energetică, a disciplinei  

Desen tehnic urmăreşte formarea şi dezvoltarea la elevi a capacităţilor de imaginație, vedere spațială, creativitate, 

precizie, calitate, de analiză a nivelului de competenţe dobândite prin învăţare, în scopul orientării ulterioare spre o 

anumită carieră profesională şi dezvoltarea capacităţii de comunicare, folosind un limbaj specializat, specific activităţilor 

din domeniu. 

 

 

 

III.  Competenţele profesionale specifice disciplinei  

 

1. Asocierea cunoștințelor, principiilor și metodelor din desenul tehnic cu reprezentări grafice pentru rezolvare de 

sarcini specifice caificării.  
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2. Respectarea standardelor în vigoare referitoare la asigurarea calităţii produselor şi serviciilor. 

3. Citirea desenelor tehnice utilizate în construcţii 

4. Executarea  desenelor tehnice  conform  prevederilor  standardelor  de  stat  în vigoare.  

5. Întocmirea documentaţiei tehnice specifice profilului.  

 

IV.  Administrarea disciplinei 

 

Denumirea 
disciplinei 

Se
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Numărul de ore 
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e
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N
u

m
ăr
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e 

cr
ed
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e 

Total 
Contact direct 

Lucrul 
individual Prelegeri 

Practică/ 
seminar 

Desen tehnic III 90 - 60 30 Ex. 3 

 
V. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

1. Norme generale privind întocmirea desenelor  tehnice 

UC1. Respectarea elementelor de 

standardizare 

UC2. Aplicarea elementelor de standardizare în 

reprezentările grafice. 

1. Noţiuni preliminare, instrumente de desen 

2. Linii utilizate în desenul tehnic 

3. Scrierea în desenul tehnic 

4. Formate utilizate în desenul tehnic 

5. Indicatorul. Tabelul de componenţă   

6. Scări utilizate în desenul tehnic  

2. Construcţii geometrice 

UC3. Utilizarea construcţiilor geometrice 

pentru realizarea desenelor tehnice 

UC4. Utilizarea limbajului specific la descrierea 

procesului de formare a construcţiilor 

geometrice 

 

1. Construcţii geometrice în plan: 

 Construcţii de drepte paralele şi 

perpendiculare.  

 Construcţia tangentelor la cercuri. 

 Construcţia cercurilor tangente între ele.  

 Împărţirea cercurilor în părţi egale. 

 Împărţirea unui segment de dreaptă într-

un număr de părţi egale. 

2. Racordarea  

 Racordarea a două drepte 

 Racordarea unei drepte cu un cerc 

 Racordarea a două cercuri  

 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

  Trasarea conturului pentru o piesă tehnică.  

3. Cotarea desenelor tehnice 
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UC5. Dispunerea cotelor pe desen conform 

normelor şi regulilor de cotare 

 

1. Elementele cotării: 

 linia de cotă; 

 linia ajutătoare; 

 linia de indicaţie; 

 cota. 

2. Înscrierea cotelor pe desen 

3. Dispunerea cotelor: 

 cotare în serie; 

 cotare faţă de un element comun; 

 cotare combinată. 

4. Reprezentarea pieselor în proiecţie ortogonală 

UC6. Reprezentarea formelor constructive 

pline sau cu goluri în proiecţie ortogonală.  

 

1. Sisteme de proiecţie: 

 proiecţie paralel 

2. Dispunerea proiecţiilor (metoda cubului): 

 metoda europeană; 

 metoda americană. 

3. Aplicaţii ale reprezentării în proiecţie ortogonală  

4. Reguli de reprezentare a vederelor: 

 vedere obişnuită 

 vedere particulară 

 vedere completă 

 vedere parţială 

 vedere locală 

5. Haşurarea utilizată în desenul tehnic  

6. Reguli de reprezentare a secţiunilor: 

 secţiune propriu-zisă 

 secţiune cu vedere 

 secţiune orizontală 

 secţiune verticală 

 secţiune plană 

 secţiune frîntă 

 secţiune în trepte 

 secţiune locală 

7. Aplicaţii ale reprezentării pieselor în secţiune 

simplă 

8. Aplicaţii ale reprezentării pieselor în  secţiune 

compusă 

 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

5. Axonometria 
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UC7. Executarea  izometrică a  formelor  

constructive pline sau cu goluri în baza 

normelor generale standarde  în vigoare 

 

1. Tipuri de axonometrii utilizate оn desenul tehnic: 

 Proiecţia axonometrică izometrică 

 Proiecţia axonometrică dimetrică 

2. Reprezentarea izometrică a figurilor plane  

3. Reprezentarea axonometrică izometrică în 

desenul tehnic 

4. Executarea desenelor tehnice 

UC8. Executarea schiţelor tehnice şi 

desenului la scară utilizate în construcţii.  

 

1. Fazele premărgătoare la executarea schiţei şi 

desenului la scară 

 studiul preliminar 

 efectuarea grafică 

2. Executarea schiţei după model 

5. Desenul schematic 

UC9. Executarea schemelor electrice  1. Simboluri şi semne convenţionale utilizate în 

reprezentări schematice din calificările profilului  

tehnic ( asamblări, instalaţii electrice, construcţii, 

etc.).  

2. Reprezentarea schemei electrice 

6. Desenul de ansamblu 

UC10. Citirea desenelor de ansamblu  

UC11. Executarea asamblărilor mecanic  

privind regulile şi normele standarde de 

ilustrare a desenelor de ansamblu 

  

1. Reguli de reprezentare  a desenului de ansamblu                    

2. Poziţionarea elementelor componente în desenul 

de ansamblu                      

3. Cotarea desenului de ansamblu  

4. Reprezentarea asamblării demontabile prin 

pană/caneluri, reguli de reprezentare                                       

 

VI.  Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr.  

crt.  

Unităţi de învăţare 

 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

seminar 

1. Norme generale privind întocmirea desenelor  

tehnice 
16 - 12 4 

2. Construcţii geometrice  8 - 4 4 

3. Cotarea desenelor tehnice 8 - 6 2 

4. Reprezentarea pieselor în proiecţie ortogonală 22 - 16 6 

Nr.  

crt.  

Unităţi de învăţare 

 

Numărul de ore 

Total 
Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri Practică/ 
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seminar 

5. Axonometria 10 - 6 4 

6. Executarea desenelor tehnice 6 - 4 2 

7. Desenul schematic 6 - 4 2 

8. Desenul de ansamblu   12 - 8 4 

 Recapitulare  2 - - 2 

 Total 90 - 60 30 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul 

individual 
Produse de elaborat 

Modalităţi de  

evaluare  

Termeni de  

realizare 

1. Norme generale privind întocmirea desenelor  tehnice 

1.1 Elemente de standardizare 

în desen tehnic 

1.1 Lucrarea grafică  

nr. 1.: „Elemente de bază 

standarde” 

Prezentarea lucrărilor 

grafice nr. 1 realizate 

Săptămâna 3 

2. Construcţii geometrice 

2.1 Racordarea suprafeţelor 

plane 

2.1 Lucrarea grafică  

nr. 2.: „Trasarea conturului 

pentru o piesă tehnică” 

 

Prezentarea  lucrărilor 

grafice nr. 2 realizate 

Săptămâna 4  

3. Cotarea desenelor tehnice 

3.1 Dispunerea cotelor pe desen 3.1 Studiu de caz: 

„Amplasarea cotelor 

pe desenele tehnice” 

Prezentarea cazurilor 

îndeplinite 

Săptămâna 6 

4 Reprezentarea pieselor în proiecţie ortogonală 

4.1 Reprezentarea pieselor în 

vedere. 

4.2 Secţiuni propriu-zise 

4.1 Lucrarea grafică  

nr. 3.: „Vederi după un 

model” 

4.2 Lucrarea grafică  

nr. 6.: „Secţiuni propriu-

zise” 

Prezentarea lucrărilor 

grafice nr. 3 realizate 

Prezentarea lucrărilor 

grafice nr. 6 realizate 

 

Săptămâna 9 

5 Axonometria 

5.1 Aplicaţii ale reprezentării 

axonometrice izometrice în 

desenul tehnic  

5.1 Sarcini individuale: 

„Reprezentări 

axonometrice” 

Prezentarea sarcinilor 

îndeplinite 

 

Săptămâna 11 

Materii pentru studiul 

individual 
Produse de elaborat 

Modalităţi de  

evaluare  

Termeni de  

realizare 

6 Executarea desenelor tehnice 

6.1 Desen la scară 6.1 Lucrarea grafică  Prezentarea lucrărilor Săptămâna 12 
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nr. 9.: „Executarea 

desenului la scară” 

grafice nr. 9 realizate 

7 Desenul schematic 

7.1 Scheme specifice domeniilor 

tehnice. 

7.1 Studii de caz: 

„Investigarea schemelor 

electrice”  

Comunicări Săptămâna 13 

8 Desen de ansamblu 

8.1 Reprezentarea asamblării 

demontabile filetată, reguli de 

reprezentare 

8.2 Reprezentarea asamblării 

nedemontabile prin sudură, 

reguli de reprezentare 

8.1 Studii de caz: 

„Reprezentări a 

asamblărilor filetate„ 

8.2 Lucrarea grafică  

nr. 12.: „Ansamblu pin 

sudură” 

Prezentarea cazurilor 

îndeplinite 

 

Prezentarea lucrărilor 

grafice nr. 12 realizate 

 

 

 

Săptămâna 14 

Recapitulare  

Definitivarea portofoliului 

"Lucrări grafice" 

Portofoliul   Prezentarea 

portofoliului 

Săptămâna 15 

 

VIII. Lucrările grafice recomandate  

 

 Lucrarea grafică nr. 1.: Elemente de bază standarde 

 Realizează în creion, de planşe format A4, pe care trasează chenarul, indicatorul,  figuri geometrice alcătuite din 

diferite tipuri de linii şi caractere de desen cu care formează numele şi  prenumele elevului. 

Lucrarea grafică nr. 2.: Trasarea conturului pentru o piesă tehnică 

Realizarea în creion, de planşe format A4, pe care trasează chenarul, indicatorul şi   piesa tehnică, cu ajutorul 

rechizitelor de desen. 

Lucrarea grafică nr. 3.: Vederi după un model  

Realizarea în creion cu utilizarea rechizitelor de desen, de planşe format A4, pe care trasează chenarul, indicatorul 

şi   trei vederi de bază a modelului /piesa tehnică, înscrierea cotelor pe desen. 

Lucrarea grafică nr. 4.: Vederi cu secţiuni simple 

Realizarea în creion cu utilizarea rechizitelor de desen, de planşe format A3, pe care trasează chenarul, indicatorul 

şi   trei vederi de bază a piesei tehnice cu secţiuni simple pentru redarea porţiunilor ascunse a corpului, privind  

reprezentarea axonometrică (numărul de secţionări simple a corpului se alege în dependenţă de complexitatea lui, 

maximum trei secţionări simple minim una), cotarea desenului. 

Lucrarea grafică nr. 5.: Secţiuni compuse cu vederi 

Realizarea în creion cu utilizarea rechizitelor de desen, de planşe format A3, pe care trasează chenarul, indicatorul 

şi   trei vederi de bază a piesei tehnice cu secţiuni compuse pentru redarea porţiunilor ascunse a corpului, privind  

reprezentarea a două vederi propuse se determină a treia şi se aplică o secţiune compusă,  înscrierea cotele pe desen, 

(alegerea planului de secţionare compus în reprezentarea secţiunilor se face în dependenţă de complexitatea corpului). 

Lucrarea grafică nr. 6.: Secţiuni propriu-zise 

Realizarea în creion cu folosirea instrumentelor de desen, de planşe format A4, pe care trasează chenarul, 

indicatorul şi   o vedere a arborelui cu secţiuni propriu-zise pentru redarea porţiunilor ascunse a arborelui, privind  

reprezentarea ortogonală a arborelui se determină numărul de secţiuni propriu-zise şi poziţionarea lor pe planşă, cotarea 

desenului. 

Lucrarea grafică nr. 7.: Proiecţia ortogonală izometrică a piesei tehnice 

Realizarea în creion, de planşe format A4, pe care trasează chenarul, indicatorul şi  izometria piesei tehnice cu o 

pătrime secţionat, folosind rechizite de desen, privind  reprezentarea în două vederi a piesei tehnice.  
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Lucrarea grafică nr. 8.: Schiţa  

Realizarea în creion cu măna liberă, de planşe format A4, pe care trasează chenarul, indicatorul şi   trei vederi a 

corpului cu secţiuni, cotarea desenului, privind  modelul.  

Lucrarea grafică nr. 9.: Executarea desenului la scară 

Realizarea în creion cu utilizarea rechizitelor de desen, de planşe, pe care trasează chenarul, indicatorul şi   trei 

vederi de bază a piesei tehnice cu secţiuni, cu înscrierea cotelor pe desen, privind  reprezentarea axonometrică/ model a 

piesei tehnice.  

Lucrarea grafică nr. 10.: Schema electrică 

Realizarea în creion cu folosirea rechizitelor de desen, de planşe, pe care trasează chenarul, indicatorul şi   schema 

electrică utilizate în construcţia AEC, completarea tabelului de componenţă.  

Lucrarea grafică nr. 11.: Ansamblu pin caneluri/filetată 

Realizarea în creion cu utilizarea rechizitelor de desen, de planşe, pe care trasează chenarul, indicatorul şi  

reprezentări în vederi cu secţiuni a elementelor componente ansamblului mecanic demontabil, privind  reprezentarea 

axonometrică, aplicarea cotării desenului. 

Lucrarea grafică nr. 12.: Ansamblu pin sudură 

Realizarea în creion cu utilizarea rechizitelor de desen, de planşe, pe care trasează chenarul, indicatorul şi  

reprezentări în vederi cu secţiuni a ansamblului mecanic nedemontabil, privind  reprezentarea axonometrică, aplicarea 

cotării desenului, completarea tabelului de componenţă. 

 

IX. Sugestii metodologice 

 

Studierea de către elevii  de la specialitate „Maşini şi aparate electrice de uz casnic”, a disciplinei Desen tehnic  

urmăreşte formarea capacităţii de analiză a nivelului de competenţe dobândite prin învăţare, în scopul orientării 

ulterioare spre o anumită carieră profesională şi dezvoltarea capacităţii de comunicare, folosind un limbaj specializat.  

Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme, în funcţie de 

dificultatea acesteia, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit, de complexitatea materialului didactic 

implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor, proprii grupului instruit. 

Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă, competenţele determină conţinuturile tematice, iar 

parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite. 

 Pentru atingerea competenţelor dorite, activităţile de învăţare - predare utilizate de cadrele didactice vor avea un 

caracter activ, interactiv şi centrat pe elev, cu pondere sporită pe activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare, pe 

activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice. 

Pentru atingerea de către elevi a competenţelor vizate de parcurgerea disciplinei, recomandăm ca în procesul de 

învăţare/predare să se utilizeze cu precădere metode bazate pe acţiune, cum ar fi efectuarea de lucrări practice, 

aplicative, citirea şi interpretarea desenelor simple, metode explorative (observarea directă, observarea independentă), 

metode expozitive  ( explicaţia, descrierea, exemplificarea ).  

 

Nr. 

crt. 
Unitatea de învăţare Metode, procedee, tehnici recomandate 

1.  Norme generale privind întocmirea 

desenelor  tehnice 

 expunerea, explicația, brainstorming‐ul,   modelarea,  

proiectarea,  reprezentarea grafică.  

2.  

Construcţii geometrice  

Expunerea,  demonstrația, explicația,  discuția  ghidată,  

metoda ciorchinelor, metoda  R.A.I,  modelarea,  proiectarea, 

reprezentarea grafică.  

3.  Cotarea desenelor tehnice Studiul de caz, discuția  ghidată, demonstraţia, 
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metoda ciorchinelor, reprezentarea grafică. 

4.  

Reprezentarea pieselor în proiecţie 

ortogonală 

expunerea, explicația, conversația,  descrierea,  

algoritmizarea, cercetarea,  problematizarea,  explozia  

stelară,  SINELG, diagrama  Wenn,  modelarea,  proiectarea,  

reprezentarea grafică.  

5.  

Axonometria 

expunerea, explicația, conversația,  descrierea,  

algoritmizarea,  diagrama  Wenn,  modelarea,  proiectarea,  

reprezentarea grafică.  

6.  

Executarea desenelor tehnice 

expunerea, explicația, conversația,  descrierea,  

algoritmizarea, cercetarea,  problematizarea, diagrama  

Wenn, proiectarea,  reprezentarea grafică.  

7.  

Desenul schematic 

 expunerea, explicația, conversația,  cercetarea,   discuția  

ghidată, studiul de caz, interpretarea  schemelor, 

 reprezentarea grafică.  

8.  

Desenul de ansamblu   

explicația,  conversația,  cercetarea,   proiect, discuția  

ghidată,  problematizarea,  tabelul corespunderilor,  

proiectarea, reprezentarea grafică.  

 

Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea disciplinei Desen tehnic se recomandă cîteva exemple 

de activităţi de învăţare: 

- exerciţii aplicative de utilizare a elementelor şi regulilor de bază specifice desenului 

tehnic (linii, scriere, formate, indicator); 

- exerciţii grafice de realizare a proiecţiilor ortogonale pentru diverse figuri şi piese tehnice; 

- exerciţii grafice de realizare a cotării; 

- exerciţii aplicative de citire şi interpretare a documentaţiei tehnice specifice în care 

se utilizează proiecţii ortogonale, haşuri, cote, scări; 

- exerciţii grafice de reprezentare a simbolurilor convenţionale utilizate în domeniu ; 

- exerciţii  aplicative  de  identificare  şi  explicare a  diverselor  simboluri  convenţionale 

din scheme etc. 

     În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii ale educaţiei: 

 elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor; 

 elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare; 

 elevii au stiluri proprii de învăţare, ei învaţă în moduri diferite, cu viteze diferite şi din experienţe diferite; 

 participanţii contribuie cu cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de învăţare; 

 elevii învaţă cel mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informaţiile noi şi a le asocia cu 

“cunoştinţele vechi”. 

Procesul de predare -  învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. În acest sens cadrul didactic 

trebuie să aibă în vedere: 

 diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat, prin: 

- gradarea sarcinilor de la uşor la dificil, utilizând în acest sens  fişe de lucru; 

- fixarea unor sarcini deschise, pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri  diferite; 

- fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi, în funcţie de abilităţi; 

- prezentarea temelor în mai multe moduri (raport sau discuţie, sau grafic). 
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 diferenţierea cunoştinţelor elevilor, prin: 

- abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic sau prin contact direct); 

- formarea de perechi de elevi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc; 

- utilizarea verificării de către un coleg, verificării prin îndrumător, grupurilor de studiu. 

 diferenţierea răspunsului, prin: 

      - utilizarea autoevaluării şi solicitarea elevilor de a-şi impune obiective. 

 Stabilirea tipurilor de aplicaţii va avea în vedere corelarea lor cu domeniul de respecializare în care se pregătesc 

elevii, rezolvarea sarcinilor de lucru se va face fie prin aplicaţii individuale, fie prin activităţi în grup, favorizând lucrul în 

echipă şi responsabilitatea pentru sarcina primită. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

 

Evaluarea – reprezintă actul didactic complex, integrat întregului proces de învățământ, care urmăreşte măsurarea 

cantităţii cunoștințelor dobândite, ca şi valoarea, nivelul, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, oferind 

soluţii de perfecționare a actului didactic. 

Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent, permiţând atât profesorului cât şi elevului să cunoască nivelul 

de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor, să identifice lacunele şi cauzele lor, să facă remediile care se impun în 

vederea reglării procesului de predare – învăţare.  

Pentru cursul desen tehnic se recomandă următoarele tipuri de evaluări: 

- Evaluarea inițială, sub formă de o fişă de lucru, realizarea căreia va oferi profesorului informaţii despre 

cunoștințele şi abilitățile dobândite în cadrul ciclului gimnazial de fiecare elev în parte dar şi al grupului în ansamblu. 

Acest lucru va permite cadrului didactic să selecteze metode şi strategii de predare pentru obţinerea rezultatului 

dorit. 

- Evaluarea formativă se realizează în baza lucrărilor practice şi lucrului individual pe care elevul le 

realizează conform variantei propuse. 

- Evaluarea finală cuprinde analiza portofoliului elevului şi a examenului propriu-zis. 

Competențele profesionale dobândite în cadrul disciplinei Desen tehnic vor fi evaluate în baza produselor elaborate 
de către elevi conform criteriilor indicate în tabel. 

 

Produse pentru elaborare Criterii de evaluare a produselor 

Lucrare grafică  Alegerea corectă formatului pentru desen. 

 Centrarea desenului pe format. 

 Relevanţa elementelor grafice utilizate. 

 Corespunderea reprezentării grafice cu standardele desenului tehnic. 

 Corespundere sarcinilor tehnice. 

 Corectitudinea de realizare.  

 Acurateţea lucrării grafice. 

 Modul de prezentare şi argumentare. 

 Respectarea termenilor de elaborare. 

Referat  Corespunderea referatului temei. 

 Profunzimea şi completitudinea dezvoltării temei. 

 Adecvarea la conţinutul surselor primare. 

 Coerenţa şi logica expunerii. 
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Produse pentru elaborare Criterii de evaluare a produselor 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate şi de noutate. 

 Nivelul de erudiţie. 

 Modul de structurare a lucrării. 

 Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 

 Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare. 

 Corespunderea modului de redactare cu cerinţele ghidului instituţiei. 

Prezentare 

 Redarea esenţei subiectului în cauză. 

 Relevanţa elementelor grafice şi imaginilor utilizate. 

 Modul de amplasare elementelor grafice şi imaginilor în corespundere cu conţinutul 
teoretic. 

 Creativitatea şi originalitatea. 

 Corectitudinea reprezentării  legăturilor (relaţiilor) dintre elementele grafice şi 
imagini şi conţinutul teoretic. 

 Corectitudinea redării caracteristicilor relevante ale elementelor grafice şi 
imaginilor. 

Portofoliu 

 Completitudinea setului de lucrări. 

 Sistematizarea lucrărilor conform succesiunii de elaborare. 

 Corectitudinea întocmirii tabelului documentaţiei tehnice. 

 Respectarea standardelor de scriere. 

 Respectarea termenilor de prezentare. 

 

Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor  probe explicite, 

corespunzătoare competenţelor specifice vizate, iar ca  metode şi instrumente de evaluare recomandate sunt: 

 

Nr. crt. Unitatea de învăţare Metode, instrumente de evaluare recomandate 

1.  Norme generale privind întocmirea 

desenelor  tehnice 

  investigaţia;  autoevaluarea; metoda exerciţiilor 

practice; fişe cu întrebări tip grilă; fişe de lucru. 

2. 

Construcţii geometrice  

  investigaţia;  metoda exerciţiilor practice; 

studiu de caz; fişe cu întrebări cu alegere 

multiplă;  fişe de lucru. 

3. 

Cotarea desenelor tehnice 

observarea;  investigaţia;  autoevaluarea; 

metoda exerciţiilor practice; interviul;  

studiu de caz; fişe de lucru. 

4. 

Reprezentarea pieselor în proiecţie 

ortogonală 

observarea;  investigaţia;  interviul;  chestionarul; 

autoevaluarea; metoda exerciţiilor practice; fişe 

de observaţie; fişe cu întrebări tip grilă; fişe de 

lucru; lucrul cu modele. 
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5. 

Axonometria 

observarea; investigaţia;  metoda exerciţiilor 

practice; fişe de observaţie; fişe cu întrebări tip 

grilă; fişe de lucru; lucrul cu modele.     

6. 
Executarea desenelor tehnice 

investigaţia; metoda exerciţiilor practice; fişe de 

observaţie; fişe de lucru; lucrul cu modele. 

7. 
Desenul schematic 

investigaţia; metoda exerciţiilor practice; fişe de 

lucru;  interviul;  chestionarul;  studiu de caz. 

8. 

Desenul de ansamblu   

observarea;  investigaţia;  autoevaluarea; metoda 

exerciţiilor practice; fişe de observaţie; fişe de 

lucru.     

 Recapitulare        Portofoliul. 

 

XI.  Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu  

 

Orele la disciplina Desen tehnic se recomandă a se desfăşura în cabinete de specialitate din  

unitatea de învăţământ, amenajate şi dotate cu echipament corespunzător.  

Profesorul  trebuie  să  aibă  la  dispoziţie  planşete, fişe de lucru, rechizite de desen (riglă, compas, echer), seturi  

de  piese, corpuri geometrice  şi  modele  variate  pentru exerciţiile  aplicative,  videoproiector, calculator, softuri 

educaţionale şi  să  le  utilizeze  pentru  formarea  deprinderilor  de  muncă independentă sau în echipă. 

Elevii  vor  trebui  să  folosească  trusele  speciale  de  desen  tehnic,  coli  de  desen  de diferite formate: riglă gradată, 

echer, compas, florar, creioane moi şi tari, radieră, coli format A3, A4.  

  Alegerea mijloacelor didactice se va realiza în strînsă corelaţie cu metodele didactice şi cu conţinutul ştiinţific al 

lecţiei. 

 Cadrul  didactic  va  putea  utiliza  la  tablă spre  exemplificare:  echerul,  rigla, compasul.  De  asemenea,  el poate  

utiliza  materiale  vizuale de  tipul  prezentărilor PowerPoint,  Flash,  planşe pentru  a  demonstra  realizarea  diferitelor  

sarcini  de  lucru  trasate elevilor. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea resurse 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1. T. Pleşcan „Grafica inginerească”, Tehnica 1996 Biblioteca CTC 

2. Florin Macarie,Ionel Olaru „Desen tehnic”, Editura 

Alma Mater Bacău 2007 

Adresa de internet: 

www.ionelo.go.ro/downloads/Desen_Tehnic.p

df 

3. Ing. Virgil Iliţă „Desen tehnic”, Galaţi 2007 Adresa de internet: 

https://portal.ctcnvk.ro/suporturi.../desen-

tehnic-clasa-a-ix-a 

4. Conf. Dr. Ing. Rodica Paunescu, „Desen  

tehnic şi infografica”, Braşov - 2006 

Adresa de internet:  

ctconstructii.ro/.../desen%20tehnic%20si%20in

fgrafica.pdf 
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5 С.К. Боголюбов, ” Индивидуальные задания по 

курсу черчения”, Москва-1989 

Biblioteca CTC 

6 С.К. Боголюбов, ” Задания по курсу черчения”, 

Москва-1983 

Biblioteca CTC 

 

 


