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I. Preliminarii 

Unitatea de curs „Particularităţi tehnologice şi tehnice ale entităţilor economice II” are 

ca scop să contribuie la formarea capacităților elevilor specialității 102210 ,,Securitate 

şi sănătatea în muncă” de a cunoaşte principalele aspecte ale sectoarelor economiei 

naţionale. Ea contribuie în mod direct la formarea competenţelor profesionale 

specifice de analiză funcţională a întreprinderilor conform legislaţiei şi normelor SSM 

aferente domeniului de activitate, prevăzute în Clasificatorul Activităţilor din Economia 

Moldovei (CAEM). În cadrul acestei unităţi de curs elevii vor studia particularităţile 

specifice ale entităţilor economice din: domeniul  construcțiilor,comerțului,hoteluri și 

restaurante;;transportului și depozitare;informații și telecomunicații  iar entităţile 

economice ale celorlalte domenii vor fi studiate  în semestrul următor. Așadar  se va 

pune accentul: pe procesele tehnologice de prelucrare; pe utilajul tehnologic specific, 

analizându-se riscurile de accidentare ale sistemului de muncă şi posibilităţile de 

prevenire ale acestora, în scopul asigurării securităţii şi sănătăţii în muncă. 

„Particularităţi tehnologice şi tehnice ale entităţilor economice II”este o unitate de 

curs din  componenta fundamentală care se studiază în colegiu în anul II de studii, 

semestrul I, la specialitatea 102210 ,,Securitate şi sănătatea în muncă”, domeniul de 

formare profesională – tehnician securitatea şi sănătatea în muncă. Conform planului 

de învățământ, pentru disciplina dată sunt alocate 120 de ore, acumulându-se 4 

credite,forma de evaluare finală - examen. 

În scopul studierii unităţii de curs „Particularităţi tehnologice şi tehnice ale entităţilor 

economice II”,elevii vor utiliza cunoştinţele obţinute atât la disciplinele de cultură 

generală cât şi la unităţile de curs din componenta fundamentală şi de specialitate . 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Dat fiind faptului că, tehnicianul securitatea şi sănătatea în muncă este persoana care 

lucrează în cadrul unei întreprinderi, instituţii, organizaţii, indiferent de tipul de 

proprietate şi forma juridică de organizare – participă în organizarea, coordonarea şi 

monitorizarea activităţii de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă a tuturor 

angajaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, el este obligat să cunoască toate 

aspectele specifice ale activităţilor din Economia Moldovei.  

Studierea unităţii de curs „Particularităţi tehnologice şi tehnice ale entităţilor 

economice II” va contribui la obţinerea rezultatelor învăţării, dezvoltând abilităţi de 

identificare şi caracterizare a particularităţilor sistemului de muncă din punct de 

vedere tehnologic şi de securitate şi sănătate în muncă.  

Unitatea de curs „Particularităţi tehnologice şi tehnice ale entităţilor economice 

II”contribuie la formarea competențelor profesionale ale tehnicianului securitate şi 

sănătate în muncă necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor de lucru 

stabilite în standardul de calificare. 
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III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

CS1. Aplicarea terminologiei şi limbajului tehnic şi de specialitate. 

CS2. Monitorizarea proceselor de  producţie  

CS3. Asocierea utilajului tehnologic utilizat procesului tehnologic specific 

domeniilor de activitate a entităţilor economice. 

CS4. Specificarea cerinţelor de producţie înaintate faţă de construcţii şi instalaţii 

anexe a entităţilor economice. 

CS5. Analizarea proprietăţilor materiilor prime, substanţelor utilizate şi 

produselor finite specifice entităţilor economice. 

CS6. Identificarea riscurilor ce pot apărea pe parcursul desfăşurării proceselor 

tehnologice de producţie. 

 

IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul 
de credite 

Total 
Contact direct 

Lucrul 
individual 

Prelegeri Practice/Seminar 

VII 120 60 30 30 ex 4 

 

V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

1.Entități economice din domeniul construcțiilor 

UC2. Analiza funcţionalităţii 
entităţilor economice în 
domeniul construcțiilor. 
 

1.1 Tehnologia construcțiilor 
Noțiuni generale despre tehnologia construcțiilor      

- Condiții tehnice cerute construcțiilor. 
- Elementele componente a construcțiilor. 
- Proces și utilaj tehnologic 

1.2 Lucrări de geniu civil 
Construcții civile: 
Noțiunea de construcții civile și factorii care influențează 
concepția construcțiilor. 

-     Procesul tenologic. 
-    Acțiuni  în construcții. 

Lucrări de construcție a drumurilor: 
- Materiaprimă utilizată.  
- Procese tehnologice. 
- Utilajul tehnologic. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

- Construcția drumurilor în R.M. 
Lucrări de construcție a căilor ferate de suprafață: 

- Materii prime utilizate. 
- Procese tehnologice 
- Utilaj tehnologic specific. 

Construcția de poduri  
- Noțiuni introductive. 
- Materiale utilizate la construcția podurilor. 
- Utilajul tenologic. 

Construcția tunelurilor 
- Generalități asupra construcțiilor subterane.(tunel) 
- Procese  și utilaj tehnologic. 
- Traseul construcțiilor subterane. 

1.3  Lucrări de construcții a proiectelor utilitare 
Construcțiaproiectelor utilitare pentru fluide 
 Sisteme de irigație: 

- Procesul tehnologic de irigare. 
- Utilajul tehnologic specific. 
- Metode de irigare 

Sisteme de canalizare: 
- Noțiuni generale.Elemente componente. 
- Sisteme și procedee de canalizare. 
- Utilajul tehnologic specific. 

Rezervoare: 
-    Amplasarea rezervoarelor 
- Procesul tehnologic . 
- Utilajul tenologic. 

Stații de pompare: 
       -     Generalități. 
       -     Tipuri de stații de pompare. 
       -     Procesul tehnologic și amplasarea pompelor. 
1.4 Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru 
electricitate și construcții. 
Linii de telecomunicații  și linii de distribuție a energiei electice: 

- Definirea şi clasificarea liniilor de telecomunicații  și liniilor 
de distribuție a energiei electice. 

- Procesul tehnologic 
- Utilajul tehnologic specific. 

Centrale electrice: 
- Noțiuni generale. 
- Clasificarea centralelor electrice. 
-   Procesul tehnologic specific. 

Construcții hidrotehnice: 
      -    Generalități privind construcțiile hidrotehnice 

- Procesul tehnologic. 
- Utilajul tehnologic specific. 

1.5 Lucrări speciale de construcții: 



7 / 16 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

Lucrări de pregătire  a terenului: 
- Pregătirea și curățirea amplasamentelor. 
Lucrări de 
pământ:excavații,umplere,nivelarea,săparea,eliminarea 
pietrelor. 
- Proces tehnologic. 

2.Entități economice din domeniul construcțiilor 

 2.1  Industria comercială. 
Importanța comerțului în economia R.M.: 
       -   Definirea și conținutul activității de comerț. 
       -    Comerțul cu ridicata. 
       -    Comerțul cu amănuntul. 
Comercializarea cu ridicata și cu amănuntul  a produselor din 
carne: 
       -      Dispoziții generale. 
       -      Condiții tehnice. 
       -      Ambalare,marcare,etichetare,depozitare. 
Comercializarea cu ridicata și cu amănuntul  a produselor 
textile: 
       -      Depozitarea produselor. 
       -      Elementele de identificare și caracterizare a produsului. 

-    Denumirea,marcarea compoziției fibroase și etichetarea 
produselor textile. 

 -       Exportul și transportarea produselor. 
Comercializarea cu ridicata și cu amănuntul  a produselor 
alimentare,a băuturilor și a tutunului: 
       -     Dispoziții generale 
       -     Cerințe specifice de calitate și comercializare. 
       -     Clasificarea,ambalarea,marcajul. 
Comercializarea cu ridicatași cu amănuntul  a fructelor și 
legumelor proaspete: 
       -     Cerințe generale. 
       -     Terminologie. 
       -      Cerințe specifice de calitate și comercializare. 
       -      Ambalarea,transportarea și depozitarea produselor. 
Comercializarea cu ridicata și cu amănuntul a produselor 
lactate: 
        -     Cerințe generale. 
        -     Terminologie. 
        -     Depozitarea,transportarea și etichetarea produsului. 
Comercializarea cu ridicata și cu amănuntul aîmbrăcămintei și 
încălțămintei: 
       -     Cerințe specifice de calitate și comercializare. 
       -     Elementele de identificare și caracterizare a produsului. 
       -     Ambalare,marcare,etichetare. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

2.2 Industria hotelieră 
Industria hotelieră: 
      -       Importanța și particularitățile industriei hoteliere. 
      -       Serviciul de cazare. 
      -        Conținutul serviciului de cazare hotelieră. 
Serviciu de cazare-Hotel: 

-      Caracteristicile serviciului din cadrul unui hotel. 
-      Clasificarea serviciilor hoteliere. 
-       Atribuții și competențe. 

Restaurante(unități de alimentație): 
       -       Noțiuni generale. 
       -       Tipologia unităților de alimentație. 
       -       Tehnologia comercială a unităților de alimentație. 
 

3.Entităţi economice din domeniul transportului. 

UC3. Analiza funcţionalităţii 
entităţilor economice din 
domeniul transportului. 
 
 
 
 

 

3.1  Transport și depozitare 
 Noțiuni introductive despre transport: 
      -       Particularitățile activității de transport. 
      -       Clasificarea transporturilor. 
      -       Principiile comune aplicabile tuturor categoriilor de 
transport. 
      -       Sistemul național de transport. 
Transporturi aeriene  și de pasageri: 
      -      Noțiuni introductive. 
      -      Tipurile de transport aerian. 
      -      Infrastructura transportului aerian. 
Activitatea de depozitare: 

- Noțiuni generale. 
- Clasificarea depozitelor. 
 

4.Entităţi economice din domeniul informațiilor și telecomunicațiilor 

UC4. Analiza 
funcţionalităţii entităţilor 
economice din domeniul 
informațiilor și 
telecomunicațiilor. 
 
 

4.1.Informații și comunicații. 
Fabricarea motoarelor electrice: 
      -      Generalități,clasificare.elementele componente. 
      -      Procesul tehnologic. 
 Editarea  cărților: 
      -      Noțiuni generale și elementele componente. 
      -      Procesul tehnologic al activității de editare a cărților. 

4.2 Activități de producere și difuzare de programe. 

  -     Noțiuni introductive. 

  -   Tehnologia activității de producere și difuzare de programe. 
  -    Utilajul tehnologic. 
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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. Entităţi economice din 
domeniul construcției 

 28 8 16 

2. Entităţi economice din 
domeniul comerțului 

44 20 8 8 

3. Entităţi economice din 
domeniul transportului 

36 6 8 6 

4. Entităţi economice din 
domeniul informațiilor și 
telecomunicațiilor 

34 6 6 - 

 TOTAL 120 60 30 30 

 
VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 
Modalităţi 

de evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Entităţi economice din domeniul construcției 

1.1Lucrări de construcție a autostrăzilor 
Referat 

Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 1 

Fişă de lucru 
Prezentarea 
fişei 

Săptămâna 1 

1.2 Lucrări de construcție a căilor ferate 
subterane. 

Argumentare 
scrisă 

Prezentarea 
argumentării 

Săptămâna 2 

Fişă de 
comparare 

Prezentarea 
fişei 

Săptămâna 2 

1.3. Construcția conductelor magistrale 

de apă. 

Prezentare 
electronică 

Derularea 
prezentării 

Săptămâna 3 

Test de 
evaluare 

Prezentarea 
testului 

Săptămâna 3 

1.4.Construcțiihidrotehnice.Porturi,baraj

e,diguri, 

porturi de agrement. 

Poster 
Prezentarea 
posterului 

Săptămâna 4 

Fişă de 
analiză 

Prezentarea 
fișei 

Săptămâna 4 

1.5.Lucrări de demolare a construcțiilor. Referat 
Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 5 
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Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 
Modalităţi 

de evaluare 
Termeni de 

realizare 

Fişă de lucru 
Prezentarea 
fişei 

Săptămâna 5 

1.6    Lucrări de instalații electrice. 

Prezentare 
electronică 

Derularea 
prezentării 

Săptămâna 6 

Argumentare 
scrisă 

Prezentarea 
argumentării 

Săptămâna 6 

1.7 Lucrări de tâmplărie și dulgherie. 

Referat 
Prezentarea 
hărţii 

Săptămâna 7 

Studiu de caz 
Prezentarea 
studiului 

Săptămâna 7 

     2.Entităţi economice din domeniul comerțului 

2.1      Comercializarea fructelor și a 
legumelor conservate. 

Poster 
Prezentarea 
posterului 

Săptămâna 8 

Fişă de lucru 
Prezentarea 
fișei 

Săptămâna 8 

Rezumat 
scris 

Prezentarea 
rezumatului 

Săptămâna 8 

2.2      Comercializarea produselor prin 
comanda poștală și internet. 

Fişă de 
analiză 

Prezentarea 
fişei 

Săptămâna 9 

Schemă 
grafică 

Prezentarea 
schemei 

Săptămâna 9 

2.3     Unități de alimentație fast-food. 

Prezentare 
electronică 

Derularea 
prezentării 

Săptămâna 10 

Argumentare 
scrisă 

Prezentarea 
argumentării 

Săptămâna 10 

3.Entităţi economice din domeniul transportului 

3.1 Transporturi rutiere de mărfuri. Poster 
Prezentarea 
posterului 

Săptămâna 12 

3.2       Depozite generale de 
mărfuri,depozite frigorifice. 

Prezentare 
electronică 

Derularea 
prezentării 

Săptămâna 13 

Studiul de 
caz 

Prezentarea 
studiului 

Săptămâna 13 

4.1      Fabricarea de cabluri cu fibră 
optică. 

Portofoliu 
Prezentarea 
portofoliului 

Săptămâna 15 
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VIII. Lucrările practice  recomandate 

Nr. 

crt. 
Unităţi de învăţare Lista lucrărilor practice Ore 

2. 
Entităţi economice din 
domeniul construcției 

Construcția unităților 
industriale,rafinării,uzine chimice. 

4 

Lucrări de demolare și pregătire a 
terenului. 

2 

Lucrări de foraj și sondaj pentru 
construcții. 

2 

3. 
Entităţi economice din 
domeniul comerțului 

Comerț cu autovehicule 2 

Elemente ale comunicării profesionale în 
unitățile de alimentație.Utilajele de 
producție,tehnice și frigorifice necesare 
în alimentația publică. 

4 

Comercializarea uleiurilor și grăsimilor 
comestibile,ouălelor. 

2 

4. 
 

Entităţi economice din 
domeniul transportului 

Transporturi aeriene de mărfuri. 2 

Transporturi prin conducte 2 

Transporturi maritime și costiere de 
pasageri 

4 

5. Entităţi economice din 
domeniul informațiilor și 
telecomunicațiilor 

Fabricarea generatoarelor și 
transformatoarelor electrice. 

4 

 Activități de telecomunicații prin rețele 
cu cablu 

2 

 Total  30 

 

IX. Sugestii metodologice 

Rolul cadrului didactic nu este acela de a-l încărca pe elev cu foarte multe cunoştinţe, 

ci de a le arăta ce au de făcut cu acestea. Activismul elevului implicat de strategiile 

folosite de către cadrul didactic în desfăşurarea activităţii de predare - învăţare se 

constituie ca un imperativ al orientării postmoderniste în educaţie şi instruire. În 

această ordine de idei, predarea disciplinei ,,Particularităţi tehnologice şi tehnice ale 

entităţilor economice II” presupune folosirea unor metode, tehnici şi procedee cât mai 

diverse şi adaptate pentru activitatea de instruire, care contribuie substanţial la 

dezvoltarea multilaterală a elevilor. 

Prin metodele interactive elevul intră în necunoscut, într-o aventură a descoperirii de 

noi cunoştinţe şi deprinderi, el fiind participant activ. Acţionând alături de ceilalţi din 

grup, începe să rezolve sarcini şi să se simtă că este persoană importantă, capabilă să 

ia decizii pentru bunul mers al activităţii de grup. În grupul de elevi fiecare trebuie să 

ştie să descopere, compare, clasifice cunoştinţele dobândite.  
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În conformitate cu subiectul lecţiei, se adoptă una sau altă metodă, factorul decisiv 

fiind considerat efectul acesteia asupra formării abilităţilor elevilor. În această ordine 

de idei, indiferent de  metoda adoptată, acestea includ utilizarea pe larg a materialului 

didactic sub formă de scheme tehnologice, diagrame, texte, prezentări electronice şi  

filme cu caracter instructiv, specifice unității de conținut.  

Metodele recomandate pentru predarea disciplinei ,,Particularităţi tehnologice şi 

tehnice ale entităţilor economice II” sunt: expunerea didactică, conversaţia didactică, 

lucrul cu manualul, demonstraţia, algoritmizarea, observaţia, problematizarea, 

exerciţiul, aplicarea cunoştinţelor teoretice în practică, etc. 

Pentru însuşirea cât mai bună a materialului se utilizează: diverse scheme tehnologice, 

diagrame, mostre, fişe de lucru, prezentări, secvenţe video de specialitate etc., acestea 

în mod indirect stimulând efectuarea sarcinilor de lucru. În activităţile practice accentul 

se va pune pe realizarea cu exactitate şi la timp a cerinţelor sarcinilor de lucru.  

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor 

cognitive sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Produse pentru 
elaborare 

Criterii de evaluare a produselor 

Referat  Corespunderea referatului temei. 

 Profunzimea şi completitudinea dezvoltării temei. 

 Adecvarea la conținutul surselor primare. 

 Coerența şi logica expunerii. 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate şi de noutate. 

 Nivelul de erudiție. 

 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 
electronică 

 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. 
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Produse pentru 
elaborare 

Criterii de evaluare a produselor 

Argumentarea scrisă  Corespunderea formulărilor temei. 
 Selectarea şi structurarea logică a argumentelor în 

corespundere cu subiectele puse în discuţie. 
 Apelarea la propria experienţă în argumentarea subiectelor 

puse în discuţie. 
 Utilizarea unui limbaj adecvat şi bogat, respectarea normelor 

literare. 

Rezumat scris   Expunerea tematicii lucrării în cauză. 
 Utilizarea formulări proprii, fără a distorsiona mesajul lucrării 

supuse rezumării. 
 Textul rezumatului  este concis şi structurat logic. 
 Folosirea unui limbaj bogat, adecvat  tematicii lucrării în 

cauză. 
 Fidelitatea: înţelegerea esenţialului şi reproducerea lui, nu 

trebuie să existe contrasens. 
 Coerenţa: rezumatul are o unitate şi un sens evidente, lizibile 

pentru cei care nu cunosc textul sursă. 
 Progresia logică: înlănţuirea ideilor, prezentarea 

argumentelor sunt clare şi evidente. 
 Angajamentul autorului, aptitudinea critică  corect evaluată şi 

transpusă. 
 Respectarea modalităţilor de enunţare a textului sursă. 
 Muncă pertinentă de reformulare: rezumatul nu este un colaj 

de citate. 
 Respectarea coeficientului de reducere a textului:  1/4 din 

textul iniţial. 
 Stăpânirea normelor sintactice la nivel de prezentare logică a 

ideilor, frazelor, paragrafelor textului. 

Poster  Corespunderea cu cerinţele de executare. 
 Corectitudinea selectării materialului. 
 Structurarea conţinutului posterului. 
 Relevanţa elementelor grafice şi imaginilor utilizate. 
 Gradul de originalitate şi de noutate. 
 Impactul vizual şi relevanţa pentru audienţă. 
 Evidenţierea unei contribuţii ştiinţifice personale.  
 Desemnarea rezultatelor într-un cadru interactiv.  

Harta noţională  Punerea în evidenţă a subiectului general. 
 Elaborarea corectă a tabelei, schemei de la noţiunile de bază 

spre cele specifice domeniului. 
 Organizarea corectă a informaţiei despre subiectul solicitat. 
 Corectitudinea logică a formulărilor. 
 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 
 Originalitatea expunerii noţiunilor subiectului propus. 
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Produse pentru 
elaborare 

Criterii de evaluare a produselor 

Tabel elaborat  Corectitudinea structurii tabelare. 
 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 
 Completarea tabelului conform cerinţelor. 
 Exactitudinea rezultatelor şi rigoarea probelor. 
 Structurarea logică a rezultatelor obţinute în tabel. 
 Capacitatea de analiză şi sinteză. 
 Apelarea la propria experienţă.  

Studiu de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 
 Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, argumentarea 

acestora. 
 Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru 

rezolvarea adecvată a cazului analizat. 
 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 
 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 
 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului analizat de 

caz. 
 Punerea în evidentă a subiectului, problematicii și formularea. 
 Logica sumarului. 
 Referință la programe. 
  Completitudinea informației și coerența dintre subiect și 

documentele studiate. 
 Noutatea și valoarea științifică a informației. 
 Exactitatea rezultatelor și rigoarea probelor. 
 Capacitatea de analiză și de sinteză a documentelor, 

adaptarea conținutului. 
 Originalitatea studiului, a formulării și a realizării. 
 Personalizarea (să nu fie lucruri plagiate). 
 Aprecierea critică, judecată personală a elevului. 

Portofoliu 

 Completarea setului de lucrări. 
 Sistematizarea lucrărilor conform succesiunii logice a 

subiectelor. 
 Completarea cu imagini, scheme, diagrame corespunzătoare. 
 Corectitudinea întocmirii tabelului documentaţiei tehnice. 
 Respectarea termenilor de prezentare. 

Criteriile pentru evaluarea sumativă a competenţelor profesionale sunt prezentate în 

tabelul de mai jos: 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

Mecanisme, aparate, 
echipamente etc. 
deservite 

 Calitatea deservirii. 
 Corespunderea cerinţelor tehnice. 
 Corespunderea cerinţelor ergonomice. 
 Promptitudinea deservirii.  
 Productivitatea. 
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Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

Fişă de observare  Folosirea unui limbaj bogat şi adecvat vizavi de 
acţiunea îndeplinită. 

 Modul de structurare. 
 Completarea fişei conform cerinţelor. 
 Algoritmizarea mânuirilor efectuate la o sarcină de 

lucru. 
 Capacitatea de analiză şi sinteză. 

Fişă de sinteză  Folosirea un limbaj bogat şi adecvat vizavi de acţiunea 
îndeplinită. 

 Selectarea criteriilor de comparare. 
 Precizarea indicilor/valorilor conform criteriilor 

selectate. 
 Modul de structurare. 
 Completarea fişei conform cerinţelor. 
 Capacitatea de analiză şi sinteză. 
 Apelarea la propria experienţă. 

Schemă analizată  Respectarea limbajului tehnic. 
 Specificarea corectă a elementelor grafice. 
 Algoritmizarea elementelor constructive ale 

schemelor. 
 Redarea principiului de funcţionare. 
  Modul de prezentare. 

 

Forma specifică de evaluare finală utilizată la disciplina dată este examenul oral. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

Sălile pentru realizarea prelegerilor la disciplina „Particularităţi tehnologice şi tehnice 

ale entităţilor economice” trebuie să corespundă Regulilor şi normativelor sanitaro-

epidemiologice de stat „Igiena instituțiilor de învăţământ secundar profesional” 

(Hotărârea nr. 23 din 29.12.2005).  Orele pot fi realizate în cabinete de studiu a 

disciplinelor de specialitate, suprafața cărora trebuie să fie – în  dependenţă de 

numărul de elevi  - 2,0 m2 pentru 1 elev. Cabinetul trebuie să dispună, atât de 

iluminare naturală directă, laterală, cât şi de iluminare artificială, corespunzătoare 

cerințelor normativului în construcție II-4-79 „Iluminatul natural şi artificial. Norme de 

proiectare”.  

În ce privește amenajarea încăperilor, cabinetul de discipline de specialitate trebuie să 

posede mese de lucru şi scaune în strictă dependenţă de valoarea taliei elevilor, astfel 

ca mobilierul să asigure o ţinută corectă elevilor. Cabinetul trebuie să fie dotat de 

asemenea cu  tablă, proiector şi ecran pentru derularea prezentărilor şi filmelor. Nu 

vor lipsi nici planșele, fișele, schemele, desenele care permit ilustrarea materialului 

predat. 
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Orele practice şi de laborator se vor realiza în laboratorul SSM care trebuie să fie dotat 

cu: calculatoare, echipamente specifice locurilor de muncă, balanţă analitică, lupă 

textilă, mostre de fibre, semifabricate, fire ţesături, tricoturi textile neţesute, 

microscop biocular, micrometru, dinamometru, torsiometru, nomenclatoare şi 

cataloage cu proprietățile materialelor, fișe/regimuri tehnologice, etc. 

Suprafața laboratoarelor pentru disciplina „Particularităţi tehnologice şi tehnice ale 

entităţilor economice” va fi de 83-88 m2 conform Regulilor şi normativelor sanitaro-

epidemiologice de stat „Igiena instituțiilor de învățământ secundar profesional” 

(Hotărârea nr. 23 din 29.12.2005) 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. 

Patriche, D.: Economie comercială, Ed. 

Institul national “Virgil Madgearu”, 

Bucuresti, 1993 

Internet  

2. 
 Patriche, D.: Tratat de economia 

comerţului, Ed. Eficient, Bucureşti, 1998 
Internet  

3. ro.wikipedia.org/wiki/Construcții Internet  

4. 
Cuculeanu G.Tehnologie 

industrială,București,ASE,1995 
Internet  

5. 
Spanţu Cornelia, Tehnologii Textile, 

PREUNIVERSITARIA, Bucureşti,  2002 
Bibliotecă 10 

6. 

CONSTRUCTII CIVILE 

A. Negoita, V. Focsa, A. Radu, s.a. 

Editura Didactica si Pedagogica, 

Bucuresti, 1981. 

Internet  

7. 
LEGEA Nr. 321/2009*) privind 

comercializarea produselor alimentare 
Internet  

8. 

Constantin Ghiță - Mașini electrice, Ed. 

Matrix Rom, București, 2005, ISBN 973-

685-919-3. 

Internet  

9. ro.wikipedia.org/wiki/Transport Internet  

10. 

Corneliu Russu,Economie 

industrială,editura 

economică,București,2000 

Internet  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Special:Referin%C8%9Be_%C3%AEn_c%C4%83r%C8%9Bi/9736859193
https://ro.wikipedia.org/wiki/Special:Referin%C8%9Be_%C3%AEn_c%C4%83r%C8%9Bi/9736859193

