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I. Preliminarii 

Curriculumul modular Designul de mobilier este un document normativ și obligatoriu 

ce face parte din Componenta de specialitate și contribuie la formarea profesională a 

designerilor în învățământul profesional tehnic postsecundar, pentru elevii cu profil de 

instruire la specialitatea Design Interior.  

Acest modul prevede dezvoltarea abilităților în proiectarea artistică și funcțională a 

mobilierului, și urmăreşte o conştientizare a actului creator ca demers important în 

dezvoltarea creativităţii artistico-plastice a viitorului decorator de interioare. 

Competența de bază a unității de curs este inventarea și proiectarea unității de 

mobilier pentru interior.  

Modulul include 90 de ore, dintre care 60 de ore constituie contact direct și 30 de ore 

lucrul individual. Acest modul se studiază în anul IV, în semestrul VII de studii cu 

evaluarea finală - examen. 

În spaţiul interior mobilierul îndeplinește atât funcţii utilitare și estetice - de a înlesni 

odihna sau exersarea unor activităţi, de a asigura confortul fizic şi psihologic al omului, 

cât și funcţii simbolice, semnificative. Un rol important în proiectarea mobilei îl 

reprezintă materialul din care acesta este confecţionată – tendința spre folosirea unor 

materiale moderne și valorificarea calităţilor estetice ale acestora.  

Modulul Designul de mobilier contribuie la întărirea capacităților creative ale viitorilor 

decoratori de interioare în procesul de inventare a unităților de mobilier, la dezvoltarea 

abilităților începând cu ideea, conceptul, tehnicile de prelucrare a materialelor și 

finisând cu metodele de asamblare a elementelor. De asemenea cursul  oferă noțiuni de 

bază teoretice și practice privind succesiunea etapelor de realizare a unui proiect artistic 

al unităților de mobilier pentru interior, motivează elevii spre utilizarea diferitor tehnici 

de reprezentare în elaborarea proiectelor artistice. 

Modulul presupune integrarea cunoștințelor și dexterităților acumulate anterior în 

cadrul disciplinelor de specialitate: S.05.O.022 Proiect III, S.06.O.023 Proiect IV, 

F.05.O.012 Compoziție V, F.06.O.013 Compoziție VI, S.02.O.019 Perspectiva. 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Scopul unității de curs este de a oferi viitorilor decoratori de interior cunoștințe 

temeinice, teoretice și metodologice, cu capacități de înțelegere profundă a 

proprietăților și a calităților materialelor, modalităților de îmbinare a pieselor, 

principiilor, legităților, metodelor și procedeelor de aplicare a materialelor în 

proiectarea artistică a mobilierului. 

Studierea modulului Designul de mobilier contribuie la amplificarea competenţelor 

tehnice şi estetice acumulate anterior, şi implică toate aspectele creației artistice 

conceptuale în proiectarea  unității de mobilier. Procesul instructiv duce la explorarea 

creativă al domeniului, respectând particularităţile specifice designului, în 

corespundere cu tehnologiile contemporane și cerințele actuale. Aplicarea repetată a 

abilităților din domeniul de proiectare, de organizare compozițională, de combinare a 
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materialelor și atribuire a culorilor influențează pozitiv gândirea creativă a unui 

specialist din sfera designului. După studierea acestui modul, elevul va fi capabil să 

creeze unități de mobilier care își vor îndeplini pe deplin rolul funcțional și estetic, 

încadrându-se armonios în stilul interiorului.  

Competenţele formate şi dezvoltate în cadrul acestui modul vor fi necesare în viitoarea 

activitate profesională a decoratorului de interioare, în special, în ocupațiile legate de 

proiectarea mobilierului de interior și decorarea încăperilor.  

III. Competenţe  profesionale specifice modulului 

CS1. Crearea  proiectului unei unități de mobilier pentru interior  

CS2. Rezolvarea designului unității de mobilier pentru interior  

CS3. Proiectarea și machetarea  unității de mobilier pentru interior  

IV. Administrarea modulului 
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V. Unitățile de învățare 

Unități de 
competență 

Unități de conținut/Cunoștințe Abilități 

1. Proiect - unitate de mobilier pentru interior 

UC1. Crearea 

proiectului unei 

unități de 

mobilier pentru 

interior 

1.1. Clasificarea tipurilor de 

mobilier 

1.2. Dimensiunile funcționale 

pentru diverse tipuri de mobilier 

1.3. Documentare. Acumularea 

materialului ilustrativ și informativ 

1.4. Dezvoltarea invenției  

A1. Expunerea  viziunilor asupra 

temei 

A2. Selectarea materialului  ilustrativ 

necesar pentru invenție  

A3. Analizarea informației acumulate 

A4. Realizarea schițelor de unități de 

mobilier 

A5. Implementarea ideilor propuse în 

proiectul unei unități de mobilier  
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2. Designul unității de mobilier  

UC2. 

Rezolvarea 

designului 

unității de 

mobilier pentru 

interior 

2.1. Construirea unității de 

mobilier în trei proiecții în scară 

optimală. Proporționarea 

2.2. Construirea mobilierului în 

volum în scară optimală 

(axonometrie) 

2.3. Calitățile funcționale și 

decorative ale unității de mobilier 

2.4. Compoziția proiectului în 

format 

2.5. Gama cromatică a proiectului 

A6. Proiectarea unității de mobilier în 

trei proiecții în scară optimală 

A7. Executarea axonometriei 

obiectului în scară optimală 

A8. Determinarea funcționalității 

unității de mobilier pentru 

interior 

A9. Redarea compozițională a unității 

de mobilier în format 

3. Unitate de mobilier pentru interior – macheta 

UC3. 

Proiectarea și 

machetarea 

unității de 

mobilier pentru 

interior 

3.1. Suprafața, volumul. Alegerea 

materialului pentru realizarea 

machetei în scară optimală 

3.2. Texturile materialelor și gama 

cromatică 

3.3. Principii de realizare a 

machetei în material  

3.4. Vopsirea suprafețelor 

3.5. Elemente decorative 

A10. Selectarea materialelor conform 

designului  obiectului  

A11. Propunerea variantelor de game 

cromatice 

A12. Vopsirea elementelor  

A13. Alegerea metodelor de îmbinare 

și asamblare 

A14. Decorarea artistică și estetică a 

obiectului 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 
Contact direct 

Lucrul 
individual 

Prelegeri Practica/ 
seminar 

1. 
Proiect - unitate de mobilier pentru 
interior 

30 2 18 10 

2. Designul unității de mobilier 30 2 18 10 

3. 
Unitate de mobilier pentru interior – 
macheta 

30 2 18 10 

TOTAL 90 6 54 30 
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VII. Studiu individual ghidat de profesor 

 Materii pentru studiul 
individual 

Produse de elaborat 
Modalități de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Proiect - unitate de mobilier pentru interior 

1.1. Studiul interioarelor  – 

amenajarea mobilierului în 

interior 

Studiu de caz 

Prezentarea 

studiului  

 

Săptămâna 1 

1.2. Studiul dimensiunilor – 

standarde ale unităților de 

mobilier pentru interior 

Referat 
Prezentarea 

referatului 
Săptămâna 2 

1.3. Realizarea schițelor de 

invenții proprii 
Conceperea invenției  

Prezentarea 

invenției 
Săptămâna 3 

2.  Designul unității de mobilier 

2.1. Realizarea invenției în 

proiecții și axonometrie 

Proiectul artistic al 

unității de mobilier 

Prezentarea 

proiectului 
Săptămâna 4-6 

2.2. Argumentarea stilistică a 

designului mobilierului 
Studiu de caz 

Prezentarea 

studiului  
Săptămâna 7-9 

2.3. Proiectarea invenției pe 

planșe 
Proiectul invenției 

Prezentarea 

invenției 
Săptămâna 10-12 

3. Unitate de mobilier pentru interior – macheta 

3.1. Macheta Macheta 
Prezentarea 

machetei 
Săptămâna 13-15 

VIII. Lucrările practice recomandate 

Tema: Proiect artistic al unității de mobilier pentru interior 

Cerinţe spre îndeplinire: 

Proiectul va fi efectuat pe 1 sau 2 planșe de format 550x750 mm sau 600x900mm, 

macheta se va realiza în material în scară optimală (1:2, 1:5, 1:10).  

Materialele recomandate pentru realizarea machetei: lemn, plastic, carton, sticlă 

organică, metal, sfoară, etc. 

Nr. Lucrări practice Nr. de ore 

1. Imagini de mobilier pentru interior   6 

2. Schițe. Invenții. Dezvoltări 12 

3. Invenția în proiecții 3 

4. Imagine axonometrică 3 

5. Construirea proiectului în format cu rezolvarea cromatică 12 

6. Rezolvarea estetică și decorativă a mobilierului - machetare 18 

 Total 54 
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IX. Sugestii metodologice 

Curriculumul modular Designul de mobilier este îndreptat spre dezvoltarea la elevi a 

competențelor de comunicare artistică, prin diverse mijloace de exprimare deja 

cunoscute din cadrul altor discipline de specialitate, cu tendințe în subdomeniul 

designului de interior - și anume designul unităților de mobilier. 

În scopul redării obiectivelor cursului  Designul de mobilier se propune un set de 

metode îndreptate spre învățarea și aplicarea cunoștințelor acumulate, dar și 

exprimarea individual-creativă a elevilor:  

Metode de predare-învățare 

Nr. Unități de 

învățare 
Metode de predare Metode de învățare 

1. Proiect - 
unitate de 
mobilier 
pentru 
interior 

• Studiu de caz 

• Explicația, demonstrarea, 
brainstorming, dezbatere 

• Conversația 
examinatoare:  

• Instructajul 
• Clustering 
• Prezentarea materialului 

ilustrativ 

• Explorarea surselor informaționale, 
exersarea 

• Demonstrația cu obiecte: mostre, 
imagini, machete, lucrări din fondul 
catedrei 

• Demonstrația cu mijloace tehnice: 
audio, video 

• Material ilustrativ 

2. Designul 
unității de 
mobilier 

• Demonstrarea 

• Dialogul dirijat 

• Lucrări practice 

 

 

• Demonstrarea cu acțiuni: proiectarea 

schiței în scară, proiecții, axonometrie 

• Desen didactic 

• Predare prin rezolvare productivă de 

probleme ce apar în trecerea formei 

volumetrice din schiță la proiectare în 

scară cu dimensiuni 

• Proporționalizarea schiței în 

axonometrie 

3. Unitate de 
mobilier 
pentru 
interior – 
macheta 

• Studiul individual 

• Problematizarea  

• Modelarea 

• Observare, analiză, sinteză 

• Experimentare, învățarea prin 

descoperire 

• Lucrul practic 

 

Studiul individual reprezintă o formă de dezvoltare și organizare autonomă, care se 

bazează pe elaborarea diferitor sarcini (practice, analitice, creative, informative) de 

aprofundare a materiei  predate la orele de contact direct, și rezidă în acumularea 

informaţiei cu privire la formă, factură, proporţie, cerințele și tendinţele estetice ale 

progresului actual – condiţii necesare pentru realizarea unităţii mobilare; frecventarea 

expoziţiilor specializate, în rezultatul schimbului de păreri referitor la diverse probleme 

în vederea elaborării şi perfectării conceptelor. 

Procesul de studiu la Designul de mobilier va deveni unul eficient, dacă va fi însoţit de 

mapa personală  a elevului. Se recomandă, pe parcursul cursului, elevii să păstreze 
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materialul ilustrativ acumulat într-o mapă (schițe, imagini tipărite, exemple, 

fragmente, lucrări, etc.), ceea ce va dovedi lucrul individual realizat. Aceasta este o 

oportunitate pentru profesor de a personaliza procesul de studiu şi de a colecta 

produsele activităţii individuale ale elevului, deoarece acestea reflectă interesele, 

abilităţile şi experienţele specifice de învăţare ale fiecărui elev.  

Elementele de bază ale Curriculumului sunt competenţele ce trebuie formate şi 

dezvoltate în procesul de formare profesională. Acestea vor fi formate prin organizarea 

eficientă al activităților și selectarea metodelor activ/participative de instruire. 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor  profesionale 

Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, având 

rolul de diagnosticare și optimizare a activităţilor de predare-învăţare. Evaluarea 

elevilor este centrată la aprecierea competenţelor formate la diferite etape de 

elaborare a lucrărilor artistice. 

Evaluarea curentă (formativă) în baza termenilor stabiliţi de proiectul didactic de lungă 

durată se apreciază prin organizarea vizionării materialului acumulat individual de 

către elev, documentarea asupra temei, invențiile conceptuale, schiţele de idee, 

machete, scheme, dezvoltarea proiectului la etapă, etc. 

Notele de la studiul individual vor fi luate în calcul cu notele acumulate de la contactul 

direct pentru obţinerea notei finale la modul. La evaluarea studiului individual se va 

urmări corelarea materialelor prezentate cu tema înaintată, complexitatea lor, 

nivelului de profunzime a analizei efectuate, creativitatea și originalitatea  la  realizarea  

schiţelor  de  idei,  argumentarea  și  realizarea  concluziilor, calitatea prezentării, 

respectarea termenilor de prezentare. 

Evaluarea sumativă: se va realiza la finele fiecărei unități de învățare. La sfârşitul 

semestrului  evaluarea sumativă va fi efectuată prin examen /vizionare, la care se va 

evalua produsul final. 

Domenii evaluate:  

1. Cognitiv: limbaj artistic, noțiuni elementare din teoria și istoria designului interior, 

etapele principale și regulile de realizare a unui obiect în domeniul designului interior;  

2. Psihomotor: tehnici de lucru cu diverse materiale și instrumente specifice designului 

interior, modalități de utilizare a instrumentelor și materialelor în procesul realizării 

lucrărilor practice;  

3. Afectiv: manifestarea interesului față de modului Designul de mobilier, 

demonstrarea curiozității și interesului în procesul lucrului practic.  

În calitate de produse pentru măsurarea competenței vor fi:  

- schițe și căutări; 

- dezvoltări de idei; 

- variante de combinații cromatice armonioase; 

- proiectarea obiectului în proiecții și axonometrie; 

- accesoriu pentru interior realizat în material. 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 

Vederile obiectului în trei 
proiecții în scara optimală 
 
Imagine axonometrică 
 
 
Compoziția în format 
 
 
 
Macheta  obiectului 
 

• Documentarea în vederea identificării informațiilor 
necesare în rezolvarea problemei 

• Validitatea proiectului - gradul în care acesta acoperă 
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 

• Elaborarea și structura proiectului - acuratețea, 
rigoarea și coerența tematicii abordate, logica și 
argumentarea ideilor, corectitudinea concluziilor 

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

• Calitatea materialului folosit în realizarea machetei 
• Stabilirea strategiei rezolutive 
• Prezentarea și interpretarea rezultatelor 

5. Referat • Corespunderea temei 
• Profunzimea și completitudinea dezvoltării temei 
• Coerența și logica expunerii 
• Utilizarea dovezilor din sursele consultate 
• Modul de structurare a lucrării 
• Justificarea ipotezei legate de tema referatului 

6. Rezumat oral • Expune tematica lucrării în cauză 
• Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul 

lucrării supuse rezumării 
• Expunerea orală este concisă și structurată logic 
• Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în 

cauză 

7. Studiul de caz • Corectitudinea interpretării studiului de caz propus 
• Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru 

rezolvarea adecvată a cazului analizat 
• Corectitudinea lingvistică a formulărilor 
• Utilizarea adecvată a terminologiei 
• Exactitatea rezultatelor și rigoarea probelor 
• Capacitatea de analiză și de sinteză a documentelor, 

adaptarea conținutului 
• Personalizarea 
• Aprecierea critică, judecata personală a elevului 

Nota finală se constituie ca medie a notei de la evaluarea curentă (nota semestrială) şi 

a notei de la examen. Evaluarea  curentă  constituie  60%  din  nota  finală,  respectiv  

nota  de  la  examen constituie - 40%. Nota de la evaluarea curentă (nota semestrială) 

se  calculează ca media aritmetică  (cu zecimale)  a  notelor  obţinute  în  cadrul  orelor  

atât  la  contact  direct,  cât  şi  la  studiul individual. 

Pentru a avea dreptul de a susține examenele și pentru a obţine nota de trecere, elevii 

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
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- participare la orele de contact direct, implicit, la activităţile propuse de cadrele 

didactice; 

- efectuarea integrală a temelor de studiu individual indicate; 

- progresul înregistrat de fiecare elev; 

- consultarea resurselor didactice recomandate; 

- prestaţia la examinarea semestrială. 

Creditele  se  alocă  integral  dacă  elevul  îndeplineşte  volumul  de  muncă  pretins  sub 

toate formele prevăzute şi realizează condiţia de promovare - minimum cu nota 5. 

XI. Resursele  necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

În procesul de studiu al unității de curs Designul accesoriilor de interior  orele teoretice 

și orele practice se vor desfășura în atelierele de creație cu condiții ergonomice: tablă 

de desen, mese de proiectare pentru fiecare elev, scaune, calculator dotat cu softuri 

necesare, conectarea la Internet, proiector. Atelierele vor fi amenajate pentru cel mult 

15-16 elevi.  

Mijloace de învăţământ: 

Obiectuale: Machete, mostre de finisaj şi de construcţii, etc. 

Figurative: 

a) Reprezentări grafice: desene, exemple de lucrări grafice, imagini din cărţi, 

postere, reviste, etc. 

b) Reprezentări grafice complete: compoziții de curs, elaborate  de specialişti, etc. 

c) Reprezentări video: filme aferente specialității, video tutoriale, prezentări 

Power Point, etc. 

d) Mixte: cărţi de specialitate, reviste de specialitate, îndrumări metodice, ghiduri 

practice 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 

сonsultată / accesată / 
procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1.  Azzouz A. „Concepte de modelare şi elemente 
de strategie în Design-ul Industrial : 
Creativitate. Estetică industrială. Strategie 
pentru modelare. Design de optimizare. Design 
pentru ambalare. Ecodesign” 
Tehnica-Info, Chișinău, 2001. 

Biblioteca Națională 1 

2.  Bayley S., P. Garner, D. Sudjic  „Twentieth-
Century Style & Design” Thames& Hudson, 
London, 1986. 

Biblioteca Națională 1 

3.  Constantin P. „Industrial Design: arta formelor 
utile”.  Meridiane. Bucureşti 1973. 

Biblioteca Națională 1 

4.  Florea M.  „Design Industrial” Alma Mater, 
Sibiu, 2005. 

Biblioteca Națională 1 
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5.  Ilie Denisa. „Taina  formelor  simple,  formele   
geometrice  simple  arhetipale  în  arhitectură  
urbanism  şi  design” . București. Editura  
Universitară  Ion  Mincu.  2010. 

Biblioteca Națională 1 

6.  Mihailo I. „Conceptul obiectului în designul 
industrial” ARTPress, Timișoara, 2014. 

Biblioteca Națională 1 

7.  Munteanu O. „Inovația și specificațiile 
designului de produs” Editura Universității din 
Brașov, Brașov, 2014. 

Biblioteca Națională 1 

8.  Papanek V. „Design pentru lumea reală” 
Tehnica, București, 1997. 

Electronic 1 

9.  Ш. Филл, П. Филл «История Дизайна», 
Колибри, Москва, 2014. 

Biblioteca Națională 1 

 


