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I. Preliminarii 

Unitatea de curs F. 04. O. 0 12 ,,Particularități tehnologice și tehnice ale entităților 

economice III” este o disciplină de specialitate din componenta fundamentală care se studiază 

în colegiu în anul II de studii, semestrul IV la specialitatea 102210 „Securitatea și sănătatea în 

muncă”, domeniul de formare profesională  tehnician în securitate și sănătate în muncă. 

Conform planului de învățământ pentru disciplina dată sunt alocate 120 de ore, acumulându-

se 4 credite şi se finalizează cu examen. 

Curiculumul reprezintă instrumentul didactic şi documentul normativ şi obligatoriu 

pentru realizarea procesului de pregătire a tehnicienilor în învățământul profesional tehnic 

postsecundar.  

Conținuturile domeniului dat sunt în concordanță cu programele din domeniile sectoare 

ale industriei de prelucrare. Domenii semnificative a posibilelor afirmări sunt activităţi asociate 

cu tehnicienii din domeniu securității și sănătății muncii.  

Are drept scop de a familiariza elevii cu entitățile economice din industria Republicii 

Moldova și nu în ultimul rând cu procesele tehnologice și utilajele din domeniul industrial.  

Curriculum a fost întocmit conform principiilor: 

- Actualitatea informațiilor predate și adoptarea lor la vârsta și 

cunoștințele elevilor; 

- Diferențierea și individualizarea predării – învățării – evaluării; 

- Asigurarea continuității a materiei predate; 

- Corelația transdisciplinară și interdisciplinară; 

- Delimitarea unui nivel obligatoriu de pregătire a tuturor elevilor. 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Unitatea de curs ,,Particularități tehnologice și tehnice a entităților economice III” îşi 

propune să asigure însuşirea sectoarelor din industria de producere din țară, precum si 

procesele tehnologice, utilajul tehnologic și nu în ultimul rând reguli și măsuri de securitate și 

sănătate în domeniul industrial.  

În cadrul acestui curs elevii vor studia industria energetică, industria de prelucrare a 

lemnului, de fabricare a substanțelor chimice și preparatelor farmaceutice, industria 

metalurgică și de fabricare a mașinilor, echipamentelor și utilajelor electrice și nu doar. 

Industria ocupă un rol deosebit de important în dezvoltarea țării. 

Obiectivul major al acestui curs este de a oferi cunoştinţe în domeniul industiei 

producătoare și respectarea regulilor tehnicii securității în cadrul domeniilor enumerate mai 

sus. 

Aceasta permite elevilor să fie la curent cu tendinţele de dezvoltare a sectoarelor 

economice din țară. 

Motivaţia studierii unității de curs „Particularități tehnologice și tehnice a entităților 

economice III” propune elevilor un curs de ore destul de important în domeniul industriei. 

Cunoştinţele acumulate în cadrul studierii disciplinei vor permite elevilor cunoaşterea 

proceselor tehnologice și utilajului tehnologic din domeniu care îl vor întâlni la realizarea 

stagiilor de practică în cadrul întrepinderilor, rolul semnificativ al respectării măsurilor de 

protecție la întreprinderi. Studierea cursului dat permite elevilor integrarea rapidă în 

specialitate. 
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III. Competenţele profesionale specifice modulului 

CS1. Alegerea materialelor de construcţie conform proprietăţilor materialului, costul 

acestuia şi domeniul de folosire. 

CS2. Explicarea  proceselor tehnologice 

CS3. Investigarea rolului funcţional al utilajelor folosite în producere; 

CS4. Integrarea conţinuturilor teoretice în elaborarea lucrărilor practice; 

CS5. Aprofundarea cunoştinţelor în aplicarea măsurilor tehnicii securității în dependență 

de domeniul industrial; 

CS6. Evaluarea riscurilor la locul de muncă. 

IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

IV 120 60 30 30 Examen 4 

V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

I. Sectoare din domeniul industriei energetice 

UC1. Analiza funcţionalităţii 
entităţilor economice ale 
industriei energetice. 

1. Producţia, transportul şi distribuţia energiei 
electrice.  
Producţia de energie electrică 
Transportul energiei electrice  
Distribuţia energiei electrice  

2. Producţia gazelor; distribuţia combustibililor 
gazoşi prin conducte  
Producţia gazelor  
Distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte  

3. Furnizarea de abur şi aer condiţionat. 

II. Sectoare din domeniul gestionării apei și deșeurilor 

UC2. Analiza funcţionalităţii 
entităţilor economice din 
domeniul gestionării apelor și 
deșeurilor. 

4. Captarea, tratarea şi distribuţia apei 
Resurse de apă 
Procedee și etape de tratare a apei 
Distribuția apei 

5. Colectarea şi epurarea apelor uzate. 
Colectarea apelor uzate 
Tratarea apelor uzate 

6. Colectarea, deşeurilor; activităţi de recuperare a 
materialelor  reciclabile.  
Colectarea deşeurilor. 
Colectarea deşeurilor nepericuloase. 
Colectarea deşeurilor periculoase. 

7. Tratarea şi eliminarea deșeurilor 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

III. Entități economice din industria prelucrării lemnului. 

UC3. Analiza funcţionalităţii 
entităţilor economice din 
industria prelucrării lemnului 

8. Tăierea prelucrarea lemnului. 
Caracteristicile și proprietățile lemnului 
Pregătirea materiei prime 

9. Rindeluirea lemnului 
Rindeluirea manuală  
Clasificarea rindelelor 
Executarea rindeluirii 
Rindeluirea mecanică a lemnului 

10. Fabricarea altor elemente de dulgherie şi 
tâmplărie, pentru construcţii. 
Debitarea și tipurile de ferestrae 
Îndreptarea lemnului 
Mașinile de îndreptat elementele din lemn 
Burghierea manuală și mecanizată 
Tipurile de burghie 
Frezarea și mașini de frezat 
Dăltuirea  
Șlefuirea.  
Mașini și unelte de șlefuit. 
Finisarea manuală a lemnului 

11. Materiale lemnoase folosite în fabricarea mobilei 
Uscarea și depozitarea materialelor lemnoase. 
Instalații de uscare 

12. Fabricarea parchetului asamblat în panouri 
Etapele fabricării parchetului natural și asamblat 
în panouri 
Utilaje pentru fabricarea parchetului 

13. Fabricarea ambalajelor din lemn.  
Clasificarea tipurilor de ambalaje din lemn 

14. Fabricarea altor produse din lemn 
Fabricarea articolelor din plută, 
Fabricarea produselor din paie şi din alte 
materiale vegetale împletite 

15. Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie. 
Fabricarea celulozei. 
Fabricarea hârtiei şi cartonului.  
Materiile prime 
Tehnologia de fabricare a hârtiei 
Mașini, utilaje și dispozitive pentru prepararea 
pastelor de necesare obținerii hârtiei și cartonului 
Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a 
ambalajelor din hârtie şi carton , 

IV. Entități economice din industria chimică. 

UC4. Analiza funcţionalităţii 
entităţilor economice ale 
sectoarelor de fabricare a 
suubstanțelor, produselor 
chimice și farmaceutice. 

16. Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor.  
Noțiuni generale 
Clasificarea tipurilor de coloranțil și pigmenți 
Domeniul de folosire a coloranților și pigmenților 

17. Fabricarea altor produse chimice organiceși 
anorganice de bază. 



7 / 16 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase.  
18. Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 

tipografice şi masticurilor 
Componenții structurali ai vopselelor 
Instalații și procedee de fabricare 

19. Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a 
produselor de întreţinere 
Compoziația și proprietățile sapunurilor și 
detergenților 
Tehnologii de producere 

20. Fabricarea produselor cosmetice şi de 
parfumerie.  
Clasificarea produselor cosmtice 
Materii prime folosite la parfumerie 
Procese de fabricare 

21. Fabricarea uleiurilor esențiale.  
Materia primă  
Etapele procesului de extracție 
Metode de obținere a uleiurilor esențiale 

22. Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a 
preparatelor farmaceutice 
Clasificarea prodeselor farmaceutice 
Materii prime 
Procesele de fabricație  a produselor farmaceutice 

23. Fabricarea produselor din cauciuc.  
Materii prime  
Aditivi pentru modificarea compușilor de cauciuc 
Etapele procesului de fabricare a produselor din 
cauciuc 
Echipamente pentru procese de fabricare a 
produselor din cauciuc 

24. Fabricarea articolelor din material plastic.  
Caracteristica materialelor plastice 
Procese operaționale de fabricare a produselor 
din plastic 
Modalități de obținere a pieselor din plastică 

V. Entități economice din industria metalurgică. 

UC5. Analiza funcţionalităţii 
entităţilor economice ale 
industriei metalurgice. 

25.  Noțiuni generale despre industria metalurgică 
Materia primă utilizată 
Metode de prelucrare a materiei prime 

26. Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi 
accesorii pentru acestea, din oţel. 
Materia primă 
Procesul de fabricare 

27.  Fabricarea altor produse prin prelucrarea 
primară a oţelului. 
Prelucrarea la rece a produselor din oțel. 
Tragere la rece a barelor. 
Laminare la rece a benzilor înguste.  
Producţia de profile obţinute la rece prin ştanţare 
sau fălţuire. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

Trefilarea firelor la rece. 
28. Producţia metalelor preţioase şi a altor metale 

neferoase.  
Producţia aluminiului.  
Producţia plumbului, zincului şi cositorului. 
Producţia cuprului.  
Producţia altor metale neferoase. 

29. Turnarea metalelor.  
Considerații generale 
Avantaje și dezavantaje 
Proprietățile de turmare a materialelor 

30. Industria construcţiilor metalice şi a produselor 
din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 
Materiale de construcție 
Procese de construcție 

31. Fabricarea produselor metalice obţinute prin 
diverse metode de prelucrarea 
Tehnologia de forjare 
Tehnologia de presare 
Tehnologia de ştanţare şi laminare. 

VI. Sectoare de fabricare a mașinilor, utilajelor și echipamentelor. 

UC6. Analiza funcţionalităţii 
entităţilor economice ale 
sectoarelor de fabricare de 
mașini, utilaje și 
echipamente. 

32.  Noțiuni generale din domeniul fabricării 
mașinilor, utilajelor și echipamentelor. 
Clasificarea mașinilor utilajelor și echipamentelor 
din domeniul electricității 
 Direcții de dezvoltare în perspectivă 
Domeniul de aplicare. 

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. Sectoare din domeniul industriei 
energetice 

16 6 8 2 

2. Sectoare din domeniul gestionării 

apei și deșeurilor 

12 6 4 2 

3. Entități economice din industria 
prelucrării lemnului. 

30 20 6 4 

4. Entități economice din industria 
chimică 

24 16 4 4 

5. Entități economice din industria 
metalurgică 

26 10 4 12 

6.  Sectoare de fabricare a mașinilor, 
utilajelor și echipamentelor 

12 2 4 6 

 Total 120 60 30 30 
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VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 
Modalităţi de evaluare Termeni de 

realizare 

1. Sectoare din domeniul industriei energetice. 

- Comercializarea energiei electrice. 
- Comercializarea combustibililor 

gazoşi, prin conducte  

Referat  

PPT 

Prezentarea referatului 

Derularea prezentării 

Săptămâna 1 

 

2. Sectoare din domeniul gestionării apei și deșeurilor 

- Activităţi de recuperare a 
materialelor  reciclabile. 

Eseu  

PPT 

Schema 
ciorchine 

Prezentarea eseului 

Derularea prezentării 
Prezentarea hărții 

Săptămâna 2 

3. Entități economice din industria prelucrării lemnului 

- Clasificarea rindelelor.  
- Finisarea manuală a lemnului 
- Fabricarea produselor din paie şi 

din alte materiale vegetale 
împletite 

- Fabricarea hârtiei şi cartonului 
ondulat şi a ambalajelor din hârtie 
şi carton 

Referat  

Schema 
ciorchine 

Jurnalul dublu 

Ppt  

Fișă de lucru.  

Prezentarea referatului 

Prezentarea schemei 
Prezentarea fișei 

Derularea prezentării 

Săptămâna 3 

 

Săptămâna 4 

4. Entități economice din industria chimică.. 

- Fabricarea altor produse chimice 
organiceși anorganice de bază.  

- Fabricarea îngrăşămintelor şi 
produselor azotoase 

- Echipamente pentru procese de 
fabricare a produselor din cauciuc 

Referat  

Fișă de lucru. 

Schemă 
interpretată. 

Prezentarea referatului 

Prezentarea fișei 

Interpretarea 
schemelor electrice 

Săptămâna 5 

 

Săptămâna 6 
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Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 
Modalităţi de evaluare Termeni de 

realizare 

5. Entități economice din industria metalurgică 

- Producţia metalelor preţioase şi a 
altor metale neferoase.  

- Producţia aluminiului.  
- Producţia plumbului, zincului şi 

cositorului.  
- Producţia cuprului.  

- Producţia altor metale neferoase. 

- Fabricarea altor produse prelucrate 
din metal  

- Fabricarea de recipiente, 
containere şi alte produse similare 
din oţel  

- Fabricarea ambalajelor din metale 
uşoare  

- Fabricarea articolelor din fire 
metalice;  

- Fabricarea de lanţuri şi arcuri 
Fabricarea de şuruburi, buloane şi 
alte articole filetate;  

- Fabricarea de nituri şi şaibe 
Fabricarea altor articole din metal 
n.c.a. 

Referat 

 

Eseu 

 

Schemă  

interpretată.  

 

 

Jurnalul dublu 

 

 

 

 

Schema 
ciorchine  

 

 

 

PPT  

Prezentarea referatului 

 

Expunerea eseului  

 

Interpretarea schemei 

 

 

Prezentarea jurnalului 
dublu 

Prezentarea 
ciorchinelui 

 

Derularea prezentării 

Săptămâna 7 

 

 

Săptămâna 8 

 

Săptămâna 9 

 

 

Săptămâna 
10 

 

 

 

Săptămâna 
11 

 

 

Săptămâna 
12 

6. Sectoare de fabricare a mașinilor, utilajelor și echipamentelor 

- Fabricarea de acumulatori şi 
baterii. 

- Fabricarea de echipamente 
electrice de iluminat 

- Fabricarea de echipamente casnice. 

- Fabricarea de aparate 
electrocasnice  

- Fabricarea de echipamente casnice 
neelectrice 

Referat 

 

Eseu 

 

PPT 

Prezentarea referatului 

 

Expunerea eseului  

 

Derularea prezentării 

Săptămâna 
13 

 

Săptămâna 
14 

 

Săptămâna 
15 
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VIII. Lucrările de laborator recomandate 

1. Elaborarea instrucțiunilor tehnicii securității  la distriburea energiei electrice 

2. Elaborarea instrucțiunilor tehnicii securității  la distribuţia combustibililor gazoşi prin 

conducte. 

3. Elaborarea instrucțiunilor tehnicii securității  la tratarea apelor potabile, uzate și a 

deșeurilor. 

4. Elaborarea instrucțiunilor tehnicii securității la prelucrarea lemnului și fabricarea 

produselor din lemn. 

5. Elaborarea instrucțiunilor tehnicii securității  la fabricare a substanțelor, produselor 

chimice și farmaceutice.  

6. Elaborarea instrucțiunilor tehnicii securității  la prelucrarea și fabricarea produselor din 

metal. 

7. Elaborarea instrucțiunilor tehnicii securității  la fabricarea mașinilor, utilajelor și 

echipamentelor 

IX. Sugestii metodologice 

Procesul de învăţare este un ansamblu de resurse şi metode planificate şi organizate de 

profesor în scopul de a permite elevilor să atingă obiectivele date. Persoanele, localurile, 

materialele şi echipamentele formează resursele, în timp ce modurile de intervenţie 

(abordare), formele pedagogice şi tehnicile pedagogice constituie metodele. 

În cadrul unității de curs ,,Automatizarea proceselor tehnologice” profesorul va aplica cele 4 

categorii de elemente componente ale unei strategii didactice:  

 “modurile de abordare (tipurile de experienţe de învăţare: prin receptare, prin descoperire, 

prin problematizare, prin cooperare, etc.)”; 

  “metodele”; 

  “suporturile didactice (materiale didactice clasice şi moderne, tehnici audio-video, 

tehnologii noi, echipamente etc.)”; 

  “formele de organizare a activităţii (frontală, colectivă, micro-grupală, în perechi, 

individuală, mixtă etc.)”; 

Strategiile didactice interactive de predare – învăţare, corelate cu cele evaluative conduc 

împreună la eficientizarea activităţii desfăşurate de profesor cu elevii săi, pentru a analiza atât 

procesele de predare şi învăţare interactivă cât şi pe cele de evaluare interactivă (dialogată). 

Procesul de învățământ reprezintă o corelaţie a acestor trei procese esenţiale şi 

complementare, care nu pot fi despărţite, decât prin raţiuni pur teoretice. 

Metodele recomandate pentru fiecare din unităţile de învăţare sunt prezentate în tabelul de 

mai jos. 
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Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţare 
Metodele de învăţare recomandate 

Prelegeri Practică Individual 

1.  

Sectoare din domeniul industriei 
energetice 

Explicația. 
Observația.  

Expunerea. 

 

Demonstrația. 

Observația. 

Elaborarea 
designului. 

Elaborarea de 
portofolii. 

Elaborarea 
fișelor de lucru. 

2.  Sectoare din domeniul gestionării 

apei și deșeurilor 
Descrierea. 

Conversația. 

Asaltul de idei. 
– 

Elaborarea hărții 
noționale. 

Activităţi 
creative. 

3.  Entități economice din industria 
prelucrării lemnului. 

Expunerea. 

Descrierea. 

Conversația. 
– 

Prezentarea 
referatului. 

Activităţi 
creative. 

4.  Entități economice din industria 
chimică 

Explicația. 

Instructajul. 

Observația. 

Interpretarea 
schemelor. 

Explicarea. 

 

Elaborarea fișei 
de lucru. 

Interpretarea 
schemelor. 

5.  Entități economice din industria 
metalurgică 

Expunerea. 

Conversația 
euristică. 

Demonstraţia. 

Demonstrația. 

Observația. 

Interpretarea 
schemelor. 

Elaborarea fișei 
de lucru. 

Interpretarea 
schemelor. 

6.  Sectoare de fabricare a mașinilor, 
utilajelor și echipamentelor 

Explicația.  

Asaltul de idei. 

Lucrul cu 
manualul. 

– 

Prezentarea 
portofoliilor. 

Activități 
creative. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul didactic „oferă elevilor 

posibilitatea de a demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor 

capacităţi testate prin utilizarea unei diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit". 

În procesul educaţional  profesorul va aplica: 

1. Evaluarea iniţială, care va oferi informaţii despre situaţia la începutul predării-învăţării. 

2. Evaluarea curentă (formativă), care va susţine procesul de formare a competenţelor pe 

parcursul procesului de studiu; 

3. Evaluarea finală (sumativă), care va constata nivelul atins. Evaluările finale la sfîrșitul anului 

de învățământ vor demonstra în ce măsură au fost formate competenţele preconizate pentru 

treapta respectivă. Prin examenele finale  se va evalua dacă au fost formate competenţele 

specifice disciplinei ,,Automatizarea proceselor tehnologice”și dacă sunt atinse standardele de 

competenţă ale disciplinei. 
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Metodele de evaluare se clasifică în două clase mari: 

1. Metode tradiţionale 

2. Metode alternative 

Din metodele tradiționale de evaluare fac parte: 

 Evaluarea orală (interviu, dialogul, chestionare orală, conversaţie, expuneri orale); 

 Evaluarea scrisă (teste, proiecte, eseuri, referat, chestionare ); 

 Evaluări practice (probe practice). 

Metode alternative 

 Studiul de caz; 

 Evaluarea asistată de calculator; 

 Proiectul. 

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive 

sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Hartă noțională  Punerea în evidență a subiectului general. 

 Elaborarea corectă a tabelei (schemei), de la noțiunile 
de bază spre cele specifice domeniului. 

 Organizarea corectă a informației despre subiectul 
solicitat. 

 Corectitudinea logică a formulării. 

 Corectitudinea lingvistică a formulării. 

 Originalitatea expunerii noțiunilor subiectului propus. 

2. Problemă rezolvată  Înțelegerea problemei. 

 Documentarea în vederea identificării informațiilor 
necesare în rezolvarea problemei. 

 Formularea și testarea ipotezelor. 

 Stabilirea strategiei rezolutive. 

 Prezentarea si interpretarea rezultatelor. 

3. Proiect elaborat  Validitatea proiectului - gradul în care acesta acoperă 
unitar și coerent, logic și argumentat tema propusă. 

 Completitudinea proiectului - felul în care au fost 
evidențiate conexiunile și perspectivele 
interdisciplinare ale temei, competențele și abilitățile 
de ordin teoretic și practic și maniera în care acestea 
servesc conținutului științific. 

 Elaborarea și structura proiectului - acuratețea, 
rigoarea si coerența demersului științific, logica și 
argumentarea ideilor, corectitudinea concluziilor. 

 Calitatea materialului folosit în realizarea proiectului, 
bogăția și varietatea surselor de informare, relevanța 
și actualitatea acestora, semnificația datelor 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

colectate ș.a. 

 Creativitatea - gradul de noutate pe care-l aduce 
proiectul în abordarea temei sau în soluționarea 
problemei. 

4. Referat  Corespunderea referatului temei. 

 Profunzimea și completitudinea dezvoltării temei. 

 Adecvarea la conținutul surselor primare. 

 Coerența și logica expunerii. 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate și de noutate. 

 Nivelul de erudiție. 

 Modul de structurare a referatului. 

 Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 

 Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare. 

5. Rezumat oral  Expunerea tematicii lucrării în cauză. 

 Utilizarea formulări proprii, fără a distorsiona mesajul 
lucrării supuse rezumării. 

 Expunerea orală este concisă și structurată logic. 

 Folosirea unui limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării 
în cauză. 

 Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/3 
din textul inițial. 

9. Fișe de lucru   Corectitudinea și rigoarea formulării răspunsurilor. 

 Selectarea și structurarea logică a argumentelor. 

 Utilizarea limbajului. 

 Rezolvarea corectă a sarcinilor fișei. 

 Complexitatea formulării concluziilor.  

10.  Prezentare electronică  Corectitudinea și logica expunerii materialului teoretic. 

 Creativitatea expunerii. 

 Utilizarea și redactarea corectă a desenelor, 
schemelor și tabelelor. 

 Răspunsul fluent. 

 Design-ul paginilor electronice. 

11.  Schemă   Redarea esenței subiectului în cauză. 

 Relevanța elementelor grafice utilizate. 

 Modul de amplasare a elementelor grafice. 

 Creativitatea și originalitatea. 

 Corectitudinea reprezentării legăturilor (relațiilor) 
dintre elemente. 

 Corectitudinea redării caracteristicilor relevante ale 
elementelor grafice ale schemei. 

 Corectitudinea redării caracteristicilor relevante ale 
relațiilor între elementele grafice ale schemei. 
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Criteriile pentru evaluarea sumativă a competenţelor profesionale este prezentată în tabelul 

de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Elaborarea schemelor grafice la 
calculator. 

 Redarea esenței subiectului în cauză. 

 Relevanța elementelor grafice utilizate. 

 Modul de amplasare a elementelor 
grafice. 

 Creativitatea și originalitatea. 

 Corectitudinea reprezentării legăturilor 
(relațiilor) dintre elemente. 

 Corectitudinea redării caracteristicilor 
relevante ale elementelor grafice ale 
schemei. 

 Corectitudinea redării caracteristicilor 
relevante ale relațiilor între elementele 
grafice ale schemei. 

2. Proiectul   Validitatea proiectului – gradul în care 
acesta acoperă unitar și coerent, logic și 
argumentat tema propusă. 

 Completitudinea proiectului – felul în 
care au fost evidențiate conexiunile și 
perspectivele interdisciplinare ale temei, 
competențele și abilitățile de ordin 
teoretic și practic și maniera în care 
acestea servesc conținutului științific. 

 Elaborarea și structura proiectului - 
acuratețea, rigoarea si coerența 
demersului științific, logica și 
argumentarea ideilor, corectitudinea 
concluziilor. 

 Calitatea materialului folosit în realizarea 
proiectului, bogăția și varietatea surselor 
de informare, relevanța și actualitatea 
acestora, semnificația datelor colectate 
ș.a. 

 Creativitatea – gradul de noutate pe 
care-l aduce proiectul în abordarea temei 
sau în soluționarea problemei. 

3. Aplicarea dispozitivelor automatizate  
în procesul tehnologic  

 Corectitudinea redării caracteristicilor 
relevante ale relațiilor între elementele 
grafice ale schemei. 

 Selectarea și structurarea logică a 
argumentelor. 

 Relevanța elementelor grafice utilizate. 
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XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 

Cerințe față de sălile de curs 

Pentru orele teoretice Tablă, proiector, calculator.  

Pentru orele de laborator Laborator dotat cu utilaj specific disciplinei. 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. Ghid de eficiență energetică și resurse 
regenerabile, Chișinău 2013 

Bibliotecă 10 

2 Programul de alimentare cu apă și 
tratarea apelor uzate, Chișinău 2012 

Bibliotecă  10 

3 Suport curs tâmplar Bibliotecă 5 

4 Clasificatorul Activităților din economia 
Moldovei (CAEM) 

Biblioteca 3 

5 I.Barbăroșie Tehnologia 
medicamentelor industriale, Chișinău  
Știința 1993  

Profesor  1 

6 Substanțe chimice, secțiunea I, II, III, IV Profesor  1 

7 D. Florescu, Mașini, utilaje și dispozitive 
pentru prepararea pastelor necesare 
obținerii hârtiei și cartonului V I, V II, 
Alma Mater, Bacău 2016. 

Profesor 1 

8 https://rum.eastdevonbusinessclub.co
m/proizvodstvo-rti-v-domashnih-
uslovijah.php 

Internet − 

9 https://amigda.ru/f%C4%83-o-

singur/8473-tehnologia-

fabric%C4%83rii-%C8%99i-

fabric%C4%83rii-produselor-din.html  

Internet − 
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