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III. Elaborarea situațiilor de integrare. Exemple practice 
 

3.6. Exemple de situații de integrare la discipline tehnice 
 

Lucrări de finisare 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: TEHNOLOGIA PROCESELOR DE CONSTRUCȚII 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

Organizarea lucrărilor de 

pardoseli și reparație a defectelor 

TITLU: LUCRĂRI DE FINISARE  

Activați într-o agenție de construcție în calitate de 

tehnician constructor. Un beneficiar solicită executarea 

lucrărilor de pardoseli în cel mai restrâns termen posibil. 

În acest context, aveți de realizat următoarele sarcini: 

1. Identificați straturile pardoselilor în baza 

planului arhitectural. 

2. Calculați volumele de lucru pentru stratul de 

finisare (odăile 1,3,4). 

3. Determinați consumul de materiale pentru odaia 

2. 

4. Calculați consumul de manoperă și cheltuielile 

de timp în baza normativelor.  

5. Trasați graficul de executare a lucrărilor. 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

2. Resurse 

3. Implementare 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Structura pardoselilor. Procese 

pregătitoare. Reguli. Tehnologia 

de executare a pardoselilor. 

Reparația pardoselilor. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

2.4. Cunoștințe financiar-economice 

3.1. Luarea inițiativei / Asumarea 

responsabilității. 

 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

Fișe tehnologice, proiect de curs, 

studiu de caz, exersarea 

abilităților  de leadership- 

inițierea de proiectare, 

planificare și gestionarea  

activității echipelor, repartizarea 

adecvată a sarcinilor. 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

2.4.1. Pot întocmi un buget pentru o 

activitate de creare a valorii. 

 

3.1.1. Pot să-mi asum responsabilități 

individuale sau de grup pentru a realiza 

sarcini simple în cadrul activităților de  

crearea valorilor. 
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Realizarea profilului longitudinal 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: TOPOGRAFIE ALTIMETRICĂ 

 

Prevederile curriculumului disciplinar Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de 

competențe antreprenoriale 

EntreComp 

Unități de competențe din  : 

CS1. Aplicarea metodelor de nivelment 

în măsurătorile altimetrice ale terenului 

TITLU: REALIZAREA PROFILULUI 

LONGITUDINAL  

Pe teritoriul or. Chișinău, str. Gh. Asachi s-au executat 

măsurări topografice cu scopul lărgirii părții carosabile. 

Pe lungimea traseului de 300m au fost marcate la fiecare 

100m pichete, în care s-au executat citiri pe miră, prin 

nivelment geometric de mijloc: 

aA =1235mm, b1=0213mm,  

a1 =1535mm, b2=0613mm,  

a2 =1035mm, bB=0313mm 

Făcând parte din echipa de lucru, aveți de realizat profilul 

longitudinal al traseului A-B, realizând sarcinile: 

- Identificați pașii de lucru-teren care au fost 

realizați pentru executarea citirilor în segmentul 

A-1, analizând figura alăturată, 

- Determinați valoarea diferențelor de nivel pentru 

segmentele A-1, 1-2, 2-B 

- Determinați altitudinile punctelor 1, 2, 3 și B, dacă 

altitudinea punctului A este HA=38,325m 

- Reprezentați grafic linia terenului, în baza 

altitudinilor determinate, 

- Determinați panta de teren a segmentelor 

altitudinilor determinate. 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

 

3. Implementare  

Unități de conținut din curriculum: 

• Principiul nivelmentului geometric.  

• Nivelmentul trigonometric. prin 

metodele de nivelment 

• Rețelele de sprijin pentru nivelment.  

• Drumuirile de nivelment.  

• Calculul drumuirii de nivelment.  

• Nivelmentul geometric de suprafață în 

pătrate.  

• Nivelment geometric în condiții 

speciale. 

Elementul/ elementele 

constitutive ale competenței 

antreprenoriale conform 

EntreComp: 

3.2. Planificare și gestionare 

   

    

 

 

 

 

 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, în 

EntreComp, dar și altele adecvate): 

-elaborarea unui plan de acțiuni pentru 

realizarea ridicărilor altimetrice cu 

indicarea resurselor necesare (metode, 

instrumente, organizare timp, personal) 

Rezultatul / rezultatele 

învățării din EntreComp: 

3.2.2. Pot  crea un plan de 

acțiuni, care să identifice pașii 

necesari pentru atingerea 

scopurilor. 
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Controlul calității materiei prime 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: TOLERANȚE, AJUSTAJE ȘI CONTROL TEHNIC ÎN 

INDUSTRIA LEMNULUI 

Prevederile curriculumului disciplinar Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de 

competențe antreprenoriale 

EntreComp 

Unități de competențe din  curriculum: 

-Identificarea defectelor : la recepția materiei 

prime; în procesul de execuție a lucrărilor de 

fabricare a produselor; la recepția produsului 

finit. 

-Elaborarea documentației normative la 

fabricarea produselor ( fișa control tehnic). 

-Efectuarea diferitor tipuri de control. 

TITLU: CONTROLUL CALITĂȚII 

MATERIEI PRIME 

 

Sunteți angajat la o întreprindere de fabricarea 

mobilierului în calitate de tehnician-controlor și 

ai sarcina de a executa controlul calității ai 

materiei prime recepționate.  

La fabrică a fost livrat un lot de 2500 buc. de 

panouri din așchii de lemn (PAL) melaminat  

cu grosimea de 18 mm, care trebuie să se 

încadreze într-un câmp de toleranță de ± 0,3 

mm, conform standardului  EN 14322.  

La verificarea lotului s-a constat că: 

- 250 panouri au grosimea de 17,5 mm 

- 1000 panouri au grosimea de 17,9 mm 

- 500 panouri au grosimea de 18,0 mm 

- 50 panouri au grosimea de 18,1 mm 

- 200 panouri au grosimea de 18,3 mm 

- 500 panouri au grosimea de 18,5 mm 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

2. Resurse 

 

 

 

 

Unități de conținut din curriculum: 

1.1 Principiul interschimbabilității. 

Dimensiuni, abateri, toleranțe. 

1.2 Joc și strângere. Sistemul de toleranțe și 

ajustaje pentru produse din lemn. Câmp de 

toleranță. 

1.3 Verificatoare pentru industria lemnului. 

1.4 Definiții. Tipuri, metode și mijloace de 

măsurare și control. Dispozitive, aparate și 

instalații pentru controlul de calitate. 

1.5 Controlul calității la fabricarea PAL. 

Elementul/ elementele 

constitutive ale competenței 

antreprenoriale conform 

EntreComp: 

2.2 Mobilizarea resurselor 
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1.6 Controlul calității la fabricarea 

mobilierului. 

Rezolvați următoarele cerințe:  

a. Determinați  grosimea maximă și minimă 

admise pentru panouri. 

b. Calculați numărul de panouri aflat în afara 

câmpului de toleranță. 

c. Numiți și descrieți metoda aplicată pentru 

controlul calității panourilor de PAL 

d. Numiți instrumente de măsurare ce pot fi 

aplicate la controlul calității. 

e. Prezentați cel puțin 3 avantaje și 3 

dezavantaje ale metodei aplicate la controlul 

calității materiei prime. 

f. Prezentați argumente pentru necesitatea de a 

investi timp în controlul calității materiei 

prime. 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

Analiza comparativă a sistemului de toleranță. 

Analiză de necesități 

Consultarea fișelor tehnice 

Jocuri de rol 

Proiect individual / proiect de grup:  evaluarea 

calității produsului. 

Rezultatul / rezultatele învățării 

din EntreComp: 

2.2.1. Pot experimenta cu diferite 

combinații de resurse pentru a 

transforma ideile în acțiune. 

2.2.2. Pot discuta despre necesitatea 

de a investi timp în diferite 

activități de creare a valorii. 
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Statica edificiilor. Grinda cu zăbrele 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: MECANICA TEHNICĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curiculum: 

-Explicarea și generarea de 

soluții în cazul apariției diferitor 

fenomene mecanice 

Activați într-o companie de proiectare, în calitate de 

tehnician-proiectant. Aveți sarcina să identificați cea 

mai solicitată bară din grinda cu zăbrele, solicitată 

conform imaginii, respectând etapele de calcul. 

Se propune imaginea reală a unei grinzi cu zăbrele. 

Sarcina: 

-Determinați efortul în barele  grinzii cu zăbrele. 

-Indicați cea mai solicitată bară din grinda cu zăbrele. 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

3. Implementare 

 

 

 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Calculul reacțiunilor în reazeme. 

Determinarea eforturilor în bare. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

3.1. Luarea inițiativei. / Asumarea 

responsabilității. 

 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

Studiu de caz 

Probleme 

Lucrări practice 

Proiect individual 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

3.1.1. Pot să-mi asum responsabilități 

individuale sau d grup pentru a realiza 

sarcini simple în cadrul activităților de 

crearea valorilor. 
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Substanțe lianțe pentru finisare 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: STUDIUL MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum : 

-Selectarea diferitor materiale de 

construcții în funcție de 

proprietăți, domeniul de utilizare 

și condițiile de exploatare. 

TITLU: SUBSTANȚE LIANTE PENTRU 

FINISARE 

Activați în calitate de tehnician proiectant la o companie 

de construcții. Aveți sarcina de a proiecta  și de a selecta 

materiale de construcție pentru reparația curentă în 

bucătăria, odaia copiilor și subsolul unei case 

particulare. 

1. Selectați și descrieți 3 materiale de construcții 

propuse pentru fiecare încăpere; 

2. Argumentați alegerea materialelor (2-3 

argumente) în fața clientului dumneavoastră; 

3. Explicați care ar putea fi consecințele selectării 

incorecte a materialelor de construcție în funcție 

de destinație, astfel încât să convingeți clientul, 

care are mai multe întrebări. 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

 

 

 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Clasificare materialelor de 

construcție pe bază de lianți; 

Proprietățile materialelor de 

construcție pe baza de lianți. 

Domeniul de utilizare 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1. Identificarea posibilităților 

1.2. Creativitatea 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

- Identificarea materialelor 

de constr. 

- Activități de evaluare; 

- Activități de analiză 

- Problematizarea; 

 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.2. Pot identifica posibilități alternative 

de soluționare a problemelor. 

1.2.1. Pot experimenta cu abilitățile și 

competențele de care dispun în situații 

noi. 
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O compoziție plastică 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: PICTURA II, SPECIALITATEA: DESIGN INTERIOR 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din  : 

- CS3. Reprezentarea cromatică 

a unui fragment de interior cu 

detalii arhitecturale pe mai multe 

nivele. 

TITLU: O COMPOZIȚIE PLASTICĂ 

 

Biroul de proiectare „ARHI-DESIGN” a trecut într-un 

sediu nou și vă solicită serviciile pentru elaborarea unei 

compoziții plastice. Compoziția trebuie să reprezinte un 

fragment de interior și va fi realizată chiar pe fațada 

biroului de proiectare, folosind materiale pentru 

exterior.  

 

Elaborați compoziția care să reprezinte un fragment de 

interior, cu detalii arhitecturale. Ce informații ar trebui 

să cunoașteți despre companie, pentru a realiza cât mai 

bine comanda? Ce materiale veți folosi și de ce? 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități. 

 

 

 

 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

- Pictura unui fragment de 

interior, cu detalii arhitecturale 

pe mai multe nivele, format 

50x60 cm, materiale la alegere.  

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.2. Creativitate. 

 

 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

- Conceptul unui proiect artistic. 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.2.1. Pot experimenta cu abilitățile și 

competențele de care dispun în situații 

noi. 
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Lucrări de pardoseli 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  MATERIALE  ȘI  TEHNOLOGII  DE  FINISARE 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum  : 

Generarea deciziilor creative în 

situații diverse  concrete privind 

alegerea materialelor și 

tehnologiilor a lucrărilor de 

pardoseli. 

TITLU: LUCRĂRI DE PARDOSELI 

 

Echipei conduse de dumneavoastră i se solicită 

executarea unor lucrări de finisare a pardoselilor într-un 

centru comercial.  

 

Trebuie să faceți o ofertă clientului, în baza planului 

arhitectural al centrului comercial (se oferă un plan dat). 

Oferta trebuie să includă recomandările pentru cele mai 

potrivite materiale, costul materialelor necesare, costul 

executării lucrărilor: 

-Identificați suprafețele pe care se așază pardoselile. 

-Propuneți tipurile de pardoseli corespunzătoare care 

sunt recomandabile pentru un centru comercial.  

-Elaborați oferta și prezentați-o clientului, cu 

argumentele de rigoare. 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

2. Resurse 

3. Implementare 

 

 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

-Planificarea și pregătirea 

lucrărilor de pardoseli. Resurse 

materiale. Procese pregătitoare și 

auxiliare. Tehnologia de 

executare a pardoselilor 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

2.4. Cunoștințe financiar-economice 

2.5. Mobilizarea altor persoane. 

3.1. Luarea inițiativei. Asumarea 

responsabilităților. 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

Proiect individual sau de grup;  

Exersarea abilităților de 

leadership- inițiere de proiecte, 

planificarea și gestionarea 

activității echipelor, repartizarea 

adecvată a sarcinilor. 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

 

2.4.1. Pot întocmi un buget pentru o 

activitate de creare a valorii. 

2.5.2. Pot convinge alte persoane prin 

prezentarea dovezilor pentru argumentele 

mele.  

3.1.2. Pot iniția activități simple de creare 

a valorii.  

3.1.3. Fac față activ provocărilor, 

soluționez problemele și  evaluez 

posibilitățile de creare a valorilor. 
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Echipamente de construcții 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: MAȘINI ȘI MECANISME 

 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din  : 

Selectarea  mașinilor și 

echipamentelor necesare pentru 

lucrările de construcții. 

TITLU: ECHIPAMENTE DE CONSTRUCȚII  

 

Sunteți șef de șantier. La lucrările de nivelare a terenului 

pentru construcția unui complex locativ va fi nevoie să 

fie utilizată o mașină de săpat și transportat - screperul.  

 

Utilizănd datele inițiale: Nc=1,2;  Vc=10 m.; Kc=1,2; 

Ka=1,3;  Kp =0,9; Tcicl. =1135 s.: 

 

1. Determinați numărul de cicluri într-o unitate de 

timp: 𝑁𝑐 =
3600

Tcicl.
 

2. Determinați productivitatea de exploatare a 

screperului: 

Pexpl.= Nc ×Vc  × Kc × 
1

Ka
 ×Kp,   (m3/oră). 

3. Selectați, din standarde, screperul cel mai 

eficient. 

 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp:           

1. Idei și posibilități 

 

 

Unități de conținut din 

curriculum:  

 

Mașini pentru lucrări de 

terasament de săpat și 

transportat. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.2. Creativitate 

 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

 

Consultarea standardelor;  

Explicarea termenilor;  

Studiu de caz;  

Lucrul individual. 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.2.2. Pot experimenta cu diferite tehnici 

de generare a soluțiilor alternative a 

problemelor, utilizând resurse disponibile 

întru-n mod eficient. 
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Planul-parter al unei anexe la o casă de locuit cu 2 niveluri 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: DESEN DE CONSTRUCȚII 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum  : 

Reprezentarea la scară a 

planurilor de arhitectură 

PLANUL-PARTER AL UNEI CASE DE LOCUIT 

CU 2 NIVEURI 

 

Activați în compania de construcții „M-Cons” SRL,  în 

calitate de tehnician-constructor. Beneficiarul N. solicită 

sa-și construiască o anexă la casa lui, ținând cont de 

următoarele: 

 

1.Forma clădirii în structura de rezistență 

2.Tipul pereților portanți exteriori și interiori 

3. Pereți despărțitori, ferestre, uși 

4.Semne convenționale a elementelor clădirii și a 

utilajului tehnico-sanitar. 

 

Sarcina: -Desenați planul parterului anexei la scara        

1:100 utilizând datele de mai sus. 

             - Cotați planul 

             - Calculați suprafețele încăperilor 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei  și posibilități. 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Trasarea axelor,  tipuri de pereți, 

metode de poziționare a 

pereților, succesiunea de 

reprezentare a planurilor de 

arhitectură, cotarea interioară și 

exterioară, calculul suprafețelor 

încăperilor. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1. Identificarea posibilităților 

 

 

 

 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

Proiect: Planul parter a unei case 

particulare cu 2 nivele.  

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.2. Pot identifica posibilități alternative 

de soluționare a problemelor. 
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Soluția optimă 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

Selectarea și folosirea rațională a 

materialelor de construcții 

 

TITLU: SOLUȚIA OPTIMĂ 

 

Sunteți șeful unei echipe de muncitori constructori și 

aveți un contract pentru a realiza lucrări de reparație 

capitală într-un apartament.  

Beneficiarul nu a decis ce materiale să fie folosite în 

cazul finisării pardoselilor la bucătărie. Oferiți-i o 

soluție optimă:  

• identificați minimum 4 materiale de finisare 

pentru pardoseli; 

• alegeți și recomandați beneficiarului materialul 

cel mai potrivit în acest sens, prezentând 

avantajele și dezavantajele materialului 

recomandat în raport cu altele; 

• determinați consumul de material recomandat / 

ales (pentru dimensiunile încăperii: 4×5 m). 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

2. Resurse 

3. Implementare 

 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

- Materiale din piatră naturală; 

- Materiale de construcții din 

lemn; 

- Materiale ceramice; 

- Materiale de construcții  pe 

bază de polimeri. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

2.5. Mobilizarea altor persoane 

3.3. Gestionarea incertitudinilor, 

ambiguităților și riscurilor.  

 

 

 

 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

- Fișe de documentare; 

-Rezolvare de probleme;  

- Graficul T; 

- Lucrul individual 

- Lucrul în grup 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.5.2. Pot convinge alte persoane prin 

prezentarea dovezilor pentru 

argumentelor mele. 

3.3.3. Pot analiza critic riscurile asociate 

unei idei de creare a valorii, ținând seama 

de mai mulți factori. 
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Abordarea prin cost a valorii bunurilor imobiliare locative 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: EVALUAREA IMOBILULUI LOCATIV 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum  : 

Estimarea valorii de piață a 

bunurilor imobiliare locative prin 

metoda cheltuielilor 

TITLU: ABORDAREA PRIN COST A VALORII 

BUNURILOR IMOBILIARE LOCATIVE 

 

Sunteți angajat în calitate de tehnician în evaluarea 

bunurilor imobile. Proprietarul unui apartament vă 

solicită estimarea valorii de piață pentru vânzare / 

cumpărare. Apartamentul este tip seria 135, amplasat în 

or. Chișinău, str. Gh. Asachi 65, la etajul 1/9, cu 

suprafața de 82,7 m2, h=2,8 m, iar anul construcției este 

1996. Pereții sunt din beton armat prefabricat, este 

făcută reparație capitală, și instalată încălzire autonomă. 

Deprecierea calculată este de 6,7 %.  

 

Identificați costul unei unități de construcție din ICVR 

sau ICVI; 

Calculați valoarea construcției considerate noi a 

apartamentului; 

Determinați valoarea de reconstruire a apartamentului; 

Estimați valoarea de piață a apartamentului prin metoda 

cheltuielilor. 

 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități; 

3. Implementare. 

Unități de conținut din 

curriculum: 

- Indicii comasați pentru 

calcularea valorii de înlocuire și 

reconstituire; 

- Valoarea construcției 

considerate noi a 

apartamentelor; 

- Valoarea de piață a 

imobilelor locative estimată prin 

metoda cheltuielilor.  

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1. Identificarea posibilităților; 

3.2. Planificare și gestionare; 

 

 

 

 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

Consultarea normelor; 

Explicarea terminilor utilizați; 

Calcularea valorii construcției 

considerate noi / reconstrucției; 

Studii de caz; Lucrul individual 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.2. Pot identifica posibilități alternative 

de soluționare a problemelor; 

3.2.4. Pot stabili care sunt pașii prioritari 

în activitatea de creare a valorii. 
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Reconstrucția unui acoperiș  
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: CALCULUL STRUCTURILOR DIN LEMN 

Prevederile curriculumului disciplinar Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de 

competențe antreprenoriale 

EntreComp 

Unități de competențe din curriculum : 

Construirea unui acoperiș șarpantă conform 

documentației de proiect. 

TITLU: RECONSTRUCȚIA UNUI ACOPERIȘ. 

 

Acoperișul  unei case de locuit S+2E+M a cedat, 

problema fiind structura de rezistență a șarpantei. 

Dumneavoastră, în calitate de maistru în domeniul 

construcțiilor, sunteți solicitat pentru ca să analizați și să 

propuneți o structură de rezistență pentru reconstrucția 

acoperișului. 

 

Numiți tipul de șarpantă și învelitoare, specia lemnoasă, 

clasa de calitate; 

Identificați două cauze posibile care au putut genera 

cedarea șarpantei; 

Propuneți și explicați două măsuri de consolidare a 

șarpantei; 

Propuneți și argumentați alte măsuri de îmbunătățire 

pentru a evita situațiile de acest fel. 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

Unități de conținut din curriculum: 

-Generalități. Învelitori, pantele învelitorilor. 

Soluții constructive pentru șarpante. 

-Elemente componente ale șarpantelor, 

materialul lemnos și caracteristicile acestuia. 

Șarpanta din lemn, plan învelitoare, plan 

șarpantă. 

-Prevederi generale pentru calculul 

elementelor structurale din lemn. 

-Agenții de degradare. Protecția și 

consolidarea structurilor din lemn. 

Elementul/ elementele 

constitutive ale competenței 

antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1 Identificarea posibilităților 

1.2 Creativitate 

 

 

 

 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

 -Definirea noțiunilor de bază acoperiș, 

învelitoare, șarpantă, accesorii. 

-Alegerea tipului de învelitoare la diferite 

structuri din lemn. 

-Enumerarea tipurilor de șarpante la clădirile de 

locuit. 

-Precizarea elementelor componente ale 

șarpantelor din lemn. 

-Identificarea speciei lemnoase și domeniul de 

utilizare a structurilor din lemn. 

Rezultatul / rezultatele 

învățării din EntreComp: 

1.1.1. Pot identifica posibilități 

alternative de soluționare a 

problemelor 

1.2.2. Pot experimenta cu 

abilitățile și competențele de 

care dispun în situații noi. 

1.2.3. Pot participa în discuții de 

grup cu scopul de a identifica 

problemele „deschise”. 
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-Aplicarea rezistențelor de calcul pentru 

dimensionarea structurilor din lemn. 

-Descrierea etapelor de proiectare a șarpantelor 

din lemn. 

-Identificarea agenților de degradare a lemnului. 

-Planificarea măsurilor de protecție și punerea 

lor în operă. 

-Aplicarea modului  de consolidare a 

structurilor  din  lemn. 
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Siguranța pe șantierul de construcție 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

- Organizarea locului de 

muncă din punct de 

vedere a securității și 

sănătății în muncă 

TITLU: SIGURANȚA PE ȘANTIERUL DE 

CONSTRUCȚIE 

 

A. Activați în calitate de tehnician constructor pe un 

șantier de construcție, unde se efectuează lucrări la 

înălțime. Din nefericire, un muncitor din echipa 

dumneavoastră, căzând de pe schelă, și-a fracturat unul 

din oasele gambei (membrului inferior). 

Trebuie să acordați primul ajutor medical. 

-Enumerați componentele care le veți utiliza din trusa 

medicală pentru acordarea primului ajutor medical. 

-Indicați cu ce scop veți utiliza componentele 

enumerate. 

-Descrieți procedeele de acordare a primului ajutor în 

cazul dat. 

-specificați consecințele care pot să apară în cazul 

neacordării primului ajutor medical; 

 

B. Faceți parte dintr-o comisie de asigurare a măsurilor 

de securitate a muncii pe șantier. 

În grup, discutați și propuneți măsuri de securitate care 

trebuie respectate pe un șantier pentru maximă siguranță  

și pentru a preveni astfel de cazuri. 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1.  Idei și posibilități 

3.  Implementare 

 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Acordarea primului ajutor 

medical în caz de accident la 

locul de muncă 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1. Identificarea posibilităților 

3.1. Luarea inițiativei, asumarea 

responsabilității. 

3.3. Gestionarea incertitudinilor, 

ambiguităților și riscurilor 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

Activități de explorare și  

observare a mediului 

înconjurător. 

Analize de necesități. 

Brainstorming. 

Jocuri de rol. Lucru în grup. 

Prezentare și comunicare. 

Rezolvarea situațiilor de 

problemă.  

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.2. Pot identifica posibilități alternative 

de soluționare a problemelor. 

3.1.3. Fac față activ provocărilor, 

soluționez probleme și evaluez 

posibilități de creare a valorilor. 

3.3.2. Pot face diferența dintre riscuri 

acceptabile și inacceptabile. 
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Formarea bunurilor imobile 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: AUTOMATIZAREA LUCRĂRILOR CADASTRALE 

Prevederile curriculumului disciplinar Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din  : 

- Prelucrarea datelor din aparatele 

cadastrale prin soft. 

- Elaborarea dosarului tehnic prin 

softurile de specialitate. 

La Oficiul Cadastral Teritorial Ialoveni s-a 

adresat Rotaru V. cu o cerere de formare a 

bunului imobil, el fiind proprietar a unui teren 

cu destinația pentru construcții situat în or. 

Ialoveni, str. Brăila, nr. 106  cu nr. cadastral 

55012040130 ce constituie teren cu S=0,0902 ha 

cu drept deplin de proprietate. Din acest bun 

imobil el dorește ulterior să doneze fiului său 

Rotaru T. teren cu S=0,045 ha, iar lui să-i 

rămână în proprietate cu cota parte 1.0 un teren 

cu S=0,0452 ha. și construcția amplasată pe el. 

Activând la OCT Ialoveni în calitate de 

tehnician cadastral, aveți obligația să: 

• Determinați tipul de formare pe care 

trebuie să-l întocmiți și explicați de ce ați 

ales anume acest tip de formare 

• Deschideți toate straturile în programul 

MapInfo și cu ajutorul subprogramului 

CadMap, executați planurile geometrice 

care trebuie să fie parte componentă a 

dosarului de formare. 

 

 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

3. Implementare 

Unități de conținut din curriculum: 

- Banca de date cadastru. 

- Studierea programului MapInfo. 

- Configurarea suprafeței de lucru. 

- Prezentarea planului cadastral 

(geometric). 

- Procedura generală de formare a 

bunurilor imobile. 

- Tipul de formare la elaborarea dosarului 

tehnic.  

- Pregătirea dosarului de formare. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

3.2 Planificare și gestionare 

 

 

 

 

 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, în 

EntreComp, dar și altele adecvate): 

• Lucru individual. 

• Utilizare programe / softuri de 

specialitate. 

 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

3.2.2. Pot crea un plan de acțiuni, care să 

identifice pașii necesari pentru atingerea 

scopurilor. 

3.2.4. Pot stabili care sunt pașii prioritari 

în activitatea de creare a valorii. 
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Proces de judecată: Răspunderea penală pentru încălcarea drepturilor de autor 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: BAZELE LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIU 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din  

curriculum: 

CS1. Distingerea ramurilor 

fundamentale ale legislației din 

Republica Moldova; 

RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU 

ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR 

Joc de rol 

SRL ”Casa Muzicii”, urmărind scopul obținerii unui 

venit ilicit, în lipsa acordului autorului, a multiplicat o 

colecție de piese a căror compozitor este Eugen Doga, în 

2000 exemplare, obținând un profit de 40000 lei. În 

rezultat au fost constate elemente ale infracțiunii 

prevăzute de art.185 1 Cod Penal: 

”Încălcarea dreptului de autor și a drepturilor 

conexe, dacă este în proporții mari, săvârșită prin: 

 a) reproducerea operelor sau a obiectelor drepturilor 

conexe în cadrul desfășurării activității de întreprinzător 

tangențiale activității intelectuale în domeniul dreptului 

de autor și al drepturilor conexe, în special în domeniul 

literaturii, artei și științei, în scopul comercializării sau 

oferirii spre comercializare, importului, exportului, 

precum și stocarea, transportul exemplarelor de opere 

sau de fonograme în scopurile menționate, sau orice altă 

formă de valorificare a obiectelor dreptului de autor sau 

ale drepturilor conexe în scopul obținerii profitului, fără 

acordul titularului de drepturi; 

 

Elevilor (4) li se vor atribui roluri de părți în dosarul 

penal, după cum urmează: Procurorul; Inculpatul; 

Avocatul; Judecătorul.  

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1.  Idei și posibilități 

2.  Resurse 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Legislația Republicii Moldova 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

Identificarea posibilităților; 

Mobilizarea altor persoane; 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

Jocuri de rol; 

Problematizare; 

Exerciții de comunicare publică; 

Investigația; 

Studii de caz; 

Elaborarea și prezentarea unui 

discurs; 

 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.2. Pot identifica posibilități alternative 

de soluționare a problemelor; 

2.5.2 Pot convinge alte persoane prin 

prezentarea dovezilor pentru 

argumentelor mele. 
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Fiecare dintre participanții la proces, în funcție de 

calitatea procesuală atribuită: 

-va stabili existența sau inexistența  valorii sociale 

asupra căreia se atentează prin săvârșirea infracțiunii; 

-va determina dacă infracțiunea a fost săvârșită prin 

acțiune sau inacțiune;  

-va determina existența sau inexistența vinovăției sau a 

vinovăției mixte; 

-va stabili dacă infracțiunea fost comisă cu intenție sau 

din imprudență; 

-va identifica  argumente în favoarea identificării 

circumstanțelor care exclud răspunderea penală ca 

extrema necesitate, legitimă apărare, stare de afect. 

Participanții vor determina calitatea de subiect al 

infracțiunii (statutul persoanei, vârsta atragerii la 

răspundere penală, starea de discernământ). Fiecare 

elev, în funcție de calitatea procesuală, vor face 

dezbateri judiciare, întrebări și vor elabora: 

Procurorul – rechizitoriul; 

Avocatul – pledoaria; 

Inculpatul – ultimul cuvânt al inculpatului; 

Judecătorul – Sentința. 

 

 

  

mailto:sshuleansky@ceda.md
http://www.ceda.md/


20 

CEDA, M. Eminescu,35, MD-2001 Chisinau, Republica Moldova 

Contact: Sofia Suleanschi, phone: +37322 885-426; 079404433; sshuleansky@ceda.md; www.ceda.md 

O rețetă personalizată 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE: CURRICULUM MODULAR PENTRU PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 

(BUCĂTAR) 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din  

curriculum: 

Prepararea produselor culinare 

din aluat nedospit / din aluat 

dospit 

 

Sunteți bucătar-șef într-o companie de patiserie și 

panificație. Șeful companiei vă solicită contribuția  la 

diversificarea produselor din aluat. Trebuie  să elaborați 

o rețetă personalizată, obținând un produs nou pe piață.  

 

Elaborați și prezentați rețeta detaliată. Calculați materia 

primă suplimentara. Calculați sinecostul preparatului 

pentru o porție / bucată. 

 

Puneți rețeta în practică, preparând și prezentând 

produsul creat de dumneavoastră.  

 

  

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

2. Resurse 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Metode de preparare a aluatului 

dospit / nedospit 

Calcul şi evidenţă pentru 

preparatele din aluat 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.2. Creativitate 

2.4. Cunoștințele financiar-economice 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

- lucru individual 

- consultarea rețetarelor 

- calcularea  prețului și 

necesarului de ingrediente 

pentru o porție la produsul nou 

inventat. 

elaborarea rețetei personalizate 

 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.2.1. Pot experimenta cu abilitățile și 

cunoștințele de care dispun în situații noi. 

2.4.2. Pot întocmi un buget pentru o 

activitate de creare a valorii. 
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Bucate dietetice 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE: CURRICULUM MODULAR PENTRU PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 

(BUCĂTAR) 

Prevederile curriculumului disciplinar Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din  curriculum: 

-Prepararea bucatelor dietetice  

TITLU: BUCATE DIETETICE 

 

Sunteți bucătar la un restaurant  cu specific 

românesc, aflat într-o zonă de pensiuni pe 

malul mării. O familie sosită pentru un 

weekend vrea să servească în ambele zile 

prânzul în localul dumneavoastră. Știind că 

unul din șoți suferă de diabet zaharat, 

recomandați din oferta unități preparatele pe 

care le poate consuma. 

 

Structurați un meniu de prânz pentru familia 

respectivă, calculând materia primă necesară 

și prețurile pentru o porție de fiecare fel 

propus. 

 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

2. Resurse 

Unități de conținut din curriculum: 

Dieta în caz de diabet zaharat. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1. Identificarea posibilităților 

2.3. Mobilizarea resurselor 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, în 

EntreComp, dar și altele adecvate): 

Harta de idei 

Brainstorming 

Selectarea materiilor prime necesare 

pregătirii bucatelor dietetice. 

Determinarea cantitativă a ingredientelor, 

conform documentaţiei normative, necesare 

pregătirii bucatelor dietetice. 

Calcularea sinecostului și prețului  bucatelor 

dietetice. 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.3. Pot explica că diferite grupuri pot 

avea diferite necesități. 

2.3.1. Pot experimenta cu diferite 

combinații de resurse pentru a transforma 

ideile în acțiuni. 
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Meniu de sărbătoare 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE: CURRICULUM MODULAR PENTRU PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 

(BUCĂTAR) 

Prevederile curriculumului disciplinar Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din  curriculum: 

Prepararea bucatelor din carne 

Prepararea bucatelor din pește 

Prepararea produselor din aluat  

TITLU: MENIU DE SĂRBĂTOARE 

Imaginați-vă că sunteți bucătar-șef într-o 

unitate de alimentație publică (UAP). Sunteți în 

ajunul sărbătorii de 8 martie. Va puneți drept 

scop să modificați puțin tehnologia de 

preparare și de ornare a bucatelor existente în 

meniu, așa ca acestea să corespundă tematicii 

sărbătorii. 

 

Alegeți un fel de bucate din bucătăria națională. 

Gândiți un element de modificare.  

Analizați materia primă necesară pentru 

preparatul culinar modificat. 

Calculați sinecostul preparatului modificat, 

făcând comparație cu sinecostul produsului de 

bază. 

Elaborați un afiș publicitar, în care să faceți 

publicitate noului fel „îmbunătățit” de bucate, 

ornat în spiritul sărbătorii.  

  

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

2. Resurse  

Unități de conținut din curriculum: 

Procesul tehnologic de preparare a 

bucatelor. 

Sinecostul și prețul bucatelor. 

Reguli de etică şi estetică la servirea 

preparatelor. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.2. Creativitate 

2.3. Mobilizarea resurselor 

2.4. Cunoștințe financiar-economice 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, în 

EntreComp, dar și altele adecvate): 

Brainstorming. Elaborarea unui proiect 

cu includerea materiei prime utilizate și 

analiza organoleptică. 

Analiza costurilor. 

Prezentarea produsului nou. 

Elaborarea unei afișe publicitare a 

produsului nou. 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.2.1. Pot experimenta cu abilitățile și 

competențele de care dispun în situații 

noi. 

2.3.1. Pot experimenta cu diferite 

combinații de resurse pentru a transforma 

ideile în acțiuni. 

2.4.2. Pot întocmi un buget pentru o 

activitate de creare a valorii. 
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Valoarea nutritivă a alimentelor 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: MANAGMENTUL ALIMENTAR 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din  

curriculum: 

Să explice prin argumentare 

componența produselor 

alimentare, valoarea energetică a 

lor și necesarul zilnic de produse 

TITLU:. VALOAREA NUTRITIVĂ A 

ALIMENTELOR 

Sunteți un tânăr specialist în nutriția umană echilibrată. 

Un tânăr de 16 ani s-a adresat la dumneavoastră pentru a 

cere ajutorul în formarea un meniu sănătos, cu 

corectarea greutății corporale.  

- Efectuați  măsurările principale (înălțimea, greutatea, 

coeficientul de proteine, glucide și lipide) și formulați 

un meniu (conform bugetului propus) ca să integrați 

farfuria alimentară și calculul caloric pentru fiecare 

masă, conform efortului fizic necesar pe parcursul zilei.  

- În meniu integrați atât alimentele principale, cât și 

adausuri de fibre, băuturi sau produse ajutătoare pentru 

scăderea masei  corporale. 

- Propuneți o listă de sfaturi tânărului, pentru a urma 

meniul și a atinge rezultatele dorite. 

- Reprezentați printr-un grafic rezultatele obținute 

săptămânal pe parcursul unei luni. 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

2. Resurse 

3. Implementare 

 

 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

MANAGEMENTUL ALIMENTAR. 

Valoarea nutritivă a alimentelor 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

2.3. Mobilizarea resurselor 

3.2. Planificare și gestionare 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

Prelucrarea datelor 

Calcularea valorii calorice 

Elaborarea unui meniu conform 

bugetului având integrat în el 

toți nutrienții și calcularea 

caloriilor necesare conform 

efortului fizic. 

Reprezentarea grafică a 

rezultatelor obținute 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

2.3.1. Pot experimenta cu diferite 

combinații de resurse pentru a transforma 

ideile în acțiuni. 

2.3.3. Pot discuta despre necesitatea de a 

investi timp în diferite activități de creare 

a valorii. 

3.2.2. Pot crea un plan de acțiuni, care să 

identifice pașii necesari pentru atingerea 

scopurilor. 

3.2.5. Pot identifica diferite tipuri de date 

necesare pentru monitorizarea unei 

activității de creare a valorii. 
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O tombolă tematică 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE: CURRICULUM MODULAR PENTRU PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 

(CONTROLOR CASIER) 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din  

curriculum: 

Prezentarea ofertei de mărfuri și 

servici. 

O TOMBOLĂ TEMATICĂ 

Sunteți angajat ia magazinul „Dulcele inimii”. Împreună 

cu câțiva colegi, aveți sarcina să elaborați o tombolă cu 

tematica „,Ziua îndrăgostiților”. 

Analizați cele mai solicitate  produse de patiserie care 

au potențial de cumpărare în ajun de această sărbătoare 

și elaborați o listă de posibile acțiuni de promovare a 

produselor mai puțin vândute, astfel ca să obțineți un 

procent mai mare la veniturile lunare ale magazinului. 

Elaborați conceptul unei tombole tematice și prezentați-l 

în fața celorlalți colegi. Estimați potențialul de creștere a 

vânzărilor, având în vedere elementele de realizare a 

tombolei. 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

2. Resurse 

3. Implementare 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Organizarea  vânzării. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.3. Viziune 

2.2. Motivație și perseverență 

3.4. Conlucrarea cu alte persoane 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

Harta de idei 

Brainstorming 

Joc de rol 

Lucru în grup. Luarea deciziilor. 

Exerciții de comunicare publică 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.3.1. Pot elabora (în mod independent 

sau împreună cu alte persoane) o viziune 

inspirată a viitorului, care implică și alte 

persoane. 

2.2.2. Pot să-mi  stabilesc anumite 

provocări pentru a mă motiva. 

3.4.4. Pot lucra cu diferite persoane și 

echipe. 

3.4.5. Pot contribui în mod constructiv la 

luarea deciziilor în grup. 
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Tehnici de îmbinare a tablelor și profilelor. Un stand publicitar 
EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA MODULUL: PREGĂTIREA MATERIALELOR / INSTRUIREA PRACTICĂ/ 

ELECTROGAZOSUDOR/ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Competența generală din 

curriculum: 

- Gestionarea eficientă a 

resurselor materiale, umane și de 

timp. 

Unități de competențe  din 

curriculum: 

 - Realizarea îmbinărilor 

demontabile și nedemontabile. 

TITLU: TEHNICI DE ÎMBINARE A TABLELOR ȘI 

PROFILELOR. UN STAND PUBLICITAR. 

Imaginați-vă ca un agent economic internațional se 

adresează către școala profesională cu solicitarea  să 

pregătească și să trimită o ofertă pentru fabricarea unui 

stand publicitar din metal pentru  flyere (pliante), ca suport 

sau obiect de prezentare. Clientul dorește să aibă produsul 

respectiv într-un timp foarte apropiat pentru a-l utiliza ca 

suport pentru un anumit fel de flyere la diferite expoziții, 

prezentări ale firmei, târguri de joburi, târguri de tehnică în 

străinătate. Totodată, clientul vrea ca acest stand publicitar 

să fie unul de format comod, practic și atractiv, ca să-l 

propună ulterior și spre vânzare. 

Forma de organizare: Activitate în perechi. 

Timp acordat: 5 zile. 

-Elaborați desenul tehnic / schița produsului. Încercați să 

apelați la creativitate. 

-Elaborați un concept și  deviz de cheltuieli pentru 

executarea standului  publicitar din metal pentru  flyere 

(pliante) format  A4,  

-Executați modelul standului, folosind diferite tehnici de 

îmbinare. 

-Analizați experiența de lucru în perechi. Ce v-a reușit cel 

mai bine împreună? De ce/ 

Produse:  

1.Desen tehnic/schița;  

2.Concept și deviz de cheltuieli;   

3.Model de stand publicitar. 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități; 

2. Resurse; 

3. Implementare. 

Unități de conținut din 

curriculum:  

-Tehnici de îmbinarea tablelor și 

pofilelor  din  metal. 

-Structura și caracteristicile 

fizico-chimice ale materialelor. 

 Elemente constructive ale competenței 

antreprenoriale conform EntreComp: 

1.2. Creativitate; 

2.4. Cunoștințele financiar-economice; 

3.5. Învățarea din experiență. 

Activități de învâțare/produse 

(recomandate în curriculum, 

dar și altele): 

-Citirea desenelor. 

-Determinarea dimensiunilor 

semifabricatului în conformitate 

cu desenul piesei finale; 

-Calcul cheltuielilor (resurse 

materiale, umane, financiare). 

Rezultatul/rezultatele  învățării  din 

EntreComp: 

1.2.1. Pot experimenta cu abilitățile și 

competențele de care dispun în situații 

noi. 

2.4.2. Pot întocmi un buget pentru o 

activitate de creare a valorii. 

3.5.3. Pot reflecta asupra interacțiunilor 

cu alte persoane (inclusiv colegi și 

mentori) și învăța din aceasta. 
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Confecționarea fustelor drepte pentru fetițe 
EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE: CURRICULUM MODULAR PENTRU PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 

(CUSĂTOR) 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din  : 

- Realizarea construcției 

tiparelor de bază și de model 

(TB și TM), șabloanelor, 

încadrarea; 

- Confecționarea fustelor 

drepte pentru fetițe.  

TITLU: CONFECȚIONAREA FUSTELOR 

DREPTE PENTRU FETIȚE 

Administrația Liceului Privat „Enigma” a venit cu o 

rugăminte la Centrul de Excelență în Industria Ușoară 

de a confecționa 100 de fuste drepte pentru elevele 

claselor primare:  

➢ 25 de fuste – mărimea 28, Lungimea fustei = 40 cm; 

➢ 25 de fuste – mărimea 30, Lungimea fustei = 42 cm; 

➢ 25 de fuste – mărimea 32, Lungimea fustei = 44 cm; 

➢ 25 de fuste – mărimea 34, Lungimea fustei = 46 cm. 

Această comandă a fost repartizată pentru 

confecționare grupului nostru de elevi – Grupa 232, în 

perioada practicii de producție.  

Sarcini:  

Etapa 1: Calculați consumul materialelor de bază și 

auxiliare al produsului vestimentar conform modelului.  

Etapa 2: Elaborați documentația tehnică necesară pentru 

confecționarea fustei:  

Echipa 1 – realizați partea grafică (tipare, șabloane, 

încadrare); 

Echipa 2 – determinați algoritmul de confecționare al 

fustei; cerințe tehnice și tehnologice. 

Etapa 3: Calculați cheltuielile necesare pentru 

confecționarea fustei. 

Etapa 4: Confecționarea  și evaluarea calității fustelor. 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

2. Resurse 

3. Implementare 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

- Verificarea și modelarea 

tiparelor fustei pentru fetițe. 

Croirea reperelor și pregătirea 

pentru I probă; 

- Realizarea probei și 

modificarea contururilor; 

- Prelucrarea reperelor față, 

spate, mânecă; 

- Asamblarea cusăturilor de 

bază; 

- Prelucrarea terminației; 

- Finisarea și garnisirea fustelor. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

2.3. Mobilizarea resurselor. 

2.5. Mobilizarea altor persoane 

3.1. Luarea inițiativei. Asumarea 

responsabilității. 

3.4. Conlucrarea cu alte persoane. 

3.5. Învățarea din experiență 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

- Consumul de materiale de bază 

și auxiliare; 

- Realizarea construcției TB și 

TM, șabloanelor, încadrarea; 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

2.3.4. Pot descrie conceptele de diviziune 

și specializarea muncii. 

2.3.5. Pot comunica soluții creative de 

proiectare. 

3.1.1. Pot să îmi asum responsabilități 

individuale sau de grup pentru a realiza 
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- Algoritmul procesului de 

confecționare; 

- Cheltuielile necesare pentru 

confecționarea fustei. 

sarcini simple în cadrul activităților de 

creare a valorilor. 

3.4.4. Pot lucra cu diferite persoane și 

echipe. 

3.5.1. Pot reflecta asupra nereușitelor (ale 

mele sau ale altor persoane), le pot 

identifica cauzele și pot formula lecții 

învățate. 
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Confecționarea vestei pentru bărbați 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE: CURRICULUM MODULAR PENTRU PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 

(CUSĂTOR) 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

- Realizarea construcției 

tiparului de bază și de model 

(TB și TM) al vestei pentru 

bărbați; 

- Confecționarea vestei pentru 

bărbați.  

TITLU: CONFECȚIONREA VESTEI PENTRU 

BĂBAȚI 

 

Imaginați-vă că realizați practica în producție la atelierul 

„Mâini de aur”. Aveți un client care vă solicită 

confecționarea unei veste pentru bărbați.  

 

Sarcini:  

1. Discutați cu clientul pentru a clarifica doleanțele și 

elaborați modelul vestei; 

2. Selectați pachetul de materiale; 

3. Calculați TB și TM; 

4. Preluați caracteristicile dimensionale, selectați 

adaosurile constructive; 

5. Selectați șabloanele conform mărimii clientului; 

6. Croiți reperele; 

7. Confecționați vesta; 

8. Finisați și garnisiți vesta; 

9. Împachetați vesta; 

10. Predați vesta clientului. Clarificați respectuos dacă 

este mulțumit sau dacă are anumite solicitări. Acționați 

în consecință. 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

2. Resurse 

3. Implementare 

Unități de conținut din 

curriculum: 

- Sortimentul vestelor, 

materialelor;  

- Reguli de preluare a 

caracteristicilor dimensionale, 

adaosurilor constructive; 

- Realizarea/elaborarea/ 

modelarea construcției TB și 

TM, șabloanelor; 

- Încadrarea șabloanelor; 

- Prelucrarea reperelor față, 

spate; 

- Asamblarea cusăturilor de 

bază; 

- Prelucrarea răscroielii gâtului, 

brațului; 

- Prelucrarea terminației; 

- Finisarea și garnisirea vestei. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

2.3. Mobilizarea resurselor. 

3.4. Conlucrarea cu alte persoane 
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Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

- Calculul consumului de 

materiale de bază și auxiliare; 

- Realizarea construcției TB și 

TM, șabloanelor, încadrarea; 

- Algoritmul procesului de 

confecționare; 

- Calculul cheltuielilor necesare 

pentru confecționarea vestei. 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

2.3.1. Pot experimenta  cu diferite 

combinații de resurse pentru a transforma 

ideile în acțiuni. 

3.4.3. Pot asculta ideile altor oameni 

privind crearea valorii fără vreo 

prejudecată. 
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Confecționarea vestei cu căptușeală 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE: CURRICULUM MODULAR PENTRU PREGĂTIREA PROFESIONALĂ. 

INSTRUIREA PRACTICĂ (CUSĂTOR) 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

Confecționarea vestei cu 

căptușeală. 

TITLU: CONFECȚIONAREA VESTEI CU 

CĂPTUȘEALĂ 

Imaginați-vă că sunteți angajat la un atelier de confecții 

și sunteți responsabil de evaluarea calității produselor în 

cadrul întreprinderii. 

-Elaborați lista pașilor de efectuare a primei probe la 

confecționarea vestei cu căptușeală. 

-Evaluați algoritmul elaborat și propuneți colegilor să-l 

aplice la realizarea primei probe. 

-Faceți o listă de posibile defecte / abateri de calitate și, 

respectiv, o listă de reper cu procedurile de remediere a 

defectelor. 

Discutați cu colegii gradul de utilitate a unor asemenea 

liste de reper. 

 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

3. Implementare 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Evaluarea calității produsului 

vestă. 

Efectuarea primei probe și 

modificările după prima probă. 

Verificarea poziției penselor, 

reliefelor, răscroiturii 

decolteului, determinarea 

răscroiturii brațului și a lungimii 

produsului. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp 

3.3.Gestionarea incertitudinilor, 

ambiguităților și riscurilor. 

3.5.Învățarea din experiență 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, în 

EntreComp, dar și altele 

adecvate): 

Lucru individual 

Elaborarea de liste de reper 

Determinarea și remedierea unor 

defecte de produs 

 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

3.3.1. Pot discuta rolul informațiilor în 

reducerea incertitudinilor 

3.3.3. Pot analiza critic riscurile asociate 

unei idei de creare a valorii. 

3.5.1. Pot reflecta asupra nereușitelor (ale 

mele sau ale altor persoane), le pot 

identifica cauzele și pot formula lecții 

învățate. 
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Confecționarea bluzelor  pentru femei 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE: CURRICULUM MODULAR PENTRU PREGĂTIREA PROFESIONALĂ. 

INSTRUIREA PRACTICĂ (CUSĂTOR) 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din  : 

- Confecționarea bluzelor chimono 

pentru femei.  

Pentru Caravana de Crăciun, în calitate de acțiune 

de binefacere s-a decis să se confecționeze,  la 

Centrul de Excelență în Industria Ușoară, 20 de 

bluze pentru fete, care să fie donate unei școli de tip 

internat pentru copii orfani. 

 

Sarcini:  

-Planificați etapele de confecționare a bluzelor 

conform procesului tehnologic. 

-Calculați necesarul de materie primă și executați 

confecționarea bluzelor după mărimile indicate de 

profesor. 

-Stabiliți algoritmul de evaluare a calității bluzelor. 

-Pregătiți și împachetați bluzele pentru donație. 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

2. Resurse 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

- Prelucrarea reperelor față, spate, 

mânecă; 

- Asamblarea cusăturilor de bază; 

- Prelucrarea răscroielii gâtului; 

- Prelucrarea terminației; 

- Finisarea și garnisirea bluzelor. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

2.3.Mobilizarea resurselor  

 

 

 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, în 

EntreComp, dar și altele 

adecvate): 

 

 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

2.3.1. Pot experimenta  cu diferite 

combinații de resurse pentru a transforma 

ideile în acțiuni. 
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Propria colecție 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE: PREGĂTIREA PROFESIONALĂ. MESERII CONEXE (Croitor - confecționer  

îmbrăcăminte după comandă. Cusător ( industria ușoară) 

 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelarea cu cadrul de  competență 

antreprenorială EntreComp 

Unitatea de competență din 

curriculum: 

Proiectarea tiparelor de bază și 

de model pentru produsul cu 

sprijin pe talie “fustă” 

Confecționarea fustei. 

TITLU: PROPRIA COLECȚIE 

Sunteți un tânăr designer ambițios. Imaginați-vă că 

există o oportunitate  de participare la un concurs de 

angajare la o casă  de modă din Paris, unde se cere să 

prezentați propria colecție din 5 modele de  fuste, pentru 

a fi angajat în funcția dorită. 

 

Elaborați un plan de acțiune pentru realizarea acestui 

obiectiv. Prezentați-l colegilor și încorporați feedback-ul 

lor pentru a spori șansele de câștig. 

 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități. 

2. Resurse. 

3. Implementare 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Calculul și proiectarea tiparului 

de bază a fustei drepte. 

Croirea și pregătirea produsului 

“fusta” la prima probă. 

Elementul constitutiv al competenței 

antreprenoriale conform EntreComp: 

1.3. Viziune 

2.2. Motivație și perseverență 

3.1. Luarea inițiativei. Asumarea 

responsabilităților 

 

Activități de învățare (produse 

recomandate în curriculum, 

dar și altele): 

Utilizarea surselor din cele mai 

noi reviste de modă. 

Accesarea informației ce indică 

criterii specifice ce țin de tipurile 

de țesătură, culoare și accesorii. 

Analiza standardelor de calitate. 

 

Rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.3.1. Pot elabora (în mod independent 

sau împreună cu alte persoane) o viziune 

inspirată a viitorului, care implică și alte 

persoane. 

2.2.2. Pot să-mi stabilesc anumite 

provocări pentru a mă motiva. 

3.1.2. Fac față activ provocărilor, 

soluționez problemele și evaluez 

posibilitățile de creare a valorilor. 
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Elaborarea unui plan de organizare a unui șantier cu o suprafață optima 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: ORGANIZAREA CONSTRUCȚIILOR 

Prevederile 

curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe antreprenoriale 

EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

UC6. Proiectarea panului 

general de construcţie al 

şantierului. 

TITLU: ELABORAREA UNUI PLAN DE 

ORGANIZARE A UNUI ȘANTIER CU O 

SUPRAFAȚĂ OPTIMA 

 

Imaginați-vă că sunteți diriginte de șantier. 

Sarcina I. Având planul general de construcție, 

planul de executare a lucrărilor (PEL), elaborați 

un plan general de organizare a șantierului. 

Sarcina II. Optimizați spațiul utilizat pentru 

construcțiile auxiliare și provizorii pentru a 

micșora suprafața șantierului, cu respectarea 

tuturor cerințelor de securitate a muncii. 

Sarcina III. Prezentați fiecare optimizare și 

argumentați cum va influența aceasta asupra 

productivității muncii și asupra proceselor 

tehnologice. 

Domeniul de competență din  EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

2. Resurse 

3. Implementare 

Unități de conținut din 

curriculum: 

6.2. Proiectarea pe planul 

general de construcţii a 

clădirilor provizorii, 

calculul suprafeţelor şi 

cerinţelor către aranjare. 

Calculul şi proiectarea 

dispozitivelor, aprecierea 

dimensiunilor. 

Elementul/ elementele constitutive ale competenței 

antreprenoriale conform EntreComp: 

1.1. Identificarea posibilităților 

1.5. Gândirea etică și durabilă 

3.3. Gestionarea incertitudinilor, ambiguităților și 

riscurilor. 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în 

EntreComp, dar și altele 

adecvate): 

Proiect optimizat ”Plan 

general de organizare a 

Șantierului.  

Rezultatul / rezultatele învățării din EntreComp: 

1.1.2. Pot identifica posibilități alternative de soluționare a 

problemelor. 

1.5.4. Pot aplica gândirea etică în procesele de producție 

sau de consum. 

3.3.3. Pot analiza critic riscurile asociate unei idei de 

creare a valorii, ținând seama de mai mulți factori. 
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Caracterul 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: PSIHOLOGIE ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

-Analiza profilului propriei 

personalități și a personalității 

altor persoane. 

-Analizarea posibilităților de 

dezvoltare personală din 

perspectiva cunoștințelor de 

psihologie. 

TITLU: CARACTERUL 

Imaginați-vă că ai găsit jobul 

visat, care solicit analiza 

detaliată a personalității DVS. 

Realizați portretul caracterial 

personal care ar răspunde 

solicitărilor angajatorului și ar 

evidenția atuurile 

personalității DVS, precum și 

aspectele care urmează să le 

dezvoltați activând în 

compania respectivă. 

Domeniul de competență din EntreComp: 

- Resurse 

- Implementare 

 

 

 

 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

-Structura și dezvoltarea 

personalității 

-Caracterul 

Elementul/ elementele constitutive ale competenței antreprenoriale 

conform EntreComp: 

- Conștientizarea de sine și autoeficacitatea 

- Mobilizarea resurselor 

- Învățarea din experiența 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

- învățarea prin 

cooperare, 

- studiul de caz 

Rezultatul / rezultatele învățării din EntreComp: 

- Pot evalua punctele forte și cele slabe, atât ale mele cât și ale 

altora, în raport cu posibilitățile de creare a valorii 

- Îmi pot descrie  abilitățile și competențele în legătură cu 

opțiunile profesionale, inclusive pentru activitatea independent. 

- Pot reflecta asupra nereușitelor, le pot identifica cauzele și 

formula lecții învățate. 

- Pot reflecta asupra importanței căii de învățare pentru 

ulterioarele mele posibilități ți alegeri 
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Identificarea tipurilor de cheltuieli realizate în cadrul organizării unei nunți și stabilirea costurilor totale medii minime 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  TEORIE ECONOMICĂ I 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată: 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

Interpretarea relațiilor dintre 

costurile de producție și a 

condițiilor de maximizare a 

profitului 

TITLU: IDENTIFICAREA TIPURILOR DE 

CHELTUIELI RELIZATE ÎN CADRUL 

ORGANIZĂRII UNEI NUNȚI ȘI STABILIREA 

COSTURILOR TOTALE MEDII MINIME. 

 

Imaginați-vă că planificați cheltuielile pentru nunta 

voastră. 

 Enumerați toate cheltuielile realizate în cadrul 

acestui eveniment; 

 Identificați care din aceste cheltuieli vor fi fixe și 

care vor fi variabile, calculați costul fix, și costul 

variabil; 

 Calculați costurile necesare pentru acoperirea 

cheltuielilor pentru un singur invitat; 

 Ce evoluție va avea costul total mediu odată cu 

creșterea numărului de invitați; 

 Câte persoane veți invita la nunta voastră pentru 

a înregistra costuri totale medii minime; 

 Reprezentați grafic situația când costurile totale 

medii înregistrează valoarea minimă. 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

Domeniul resurse 

 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Conceptul și clasificarea 

costurilor de producție. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.2 Identificarea posibilităților 

2.4 Cunoștințele financiar-economice 

 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

Studiu de caz 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.2. Pot identifica posibilități alternative 

de soluționare a problemelor 

2.4.2. Pot întocmi un buget pentru o 

activitate de creare a valorii. 
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Elaborarea planului geometric a terenului I.P.C.E.C la scara 1:500 
EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: METODE MODERNE DE MĂSURARE 

Prevederile curriculumului disciplinar Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din curriculum: 

1. Aplicarea  procedeelor noi în 

tehnologia executării lucrărilor 

topografice 

2. Elaborarea planului geometric cu 

ajutorul stației totale 

TITLU:  ELABORAREA PLANULUI 

GEOMETRIC A TERENULUI I.P.C.E.C 

LA SCARA 1:500 

Etapa I. Pregătiți și amplasați stația totală 

Trimble M1, pentru efectuarea măsurătorilor 

conform cerințelor de măsurare și securitatea 

lucrărilor. 

Etapa II. Efectuați analiza terenului pe care îl 

măsurați. Determinați din câte stații veți lua 

lecturile cu aparatul. Împărtășiți ideile cu colegii 

și argumentați poziția D-stră. 

Etapa III. Pe parcursul a 3 zile în echipe a câte 

6 elevi, efectuați măsurătorile hotarelor juridice 

a terenului IPCEC, determinând coordonatele 

x,y. 

Etapa IV. Prezentați rezultatele activități 

grupului într-un document format CVS și Tab, 

exportând datele din aparat. 

Etapa V. Timp de o zi elaborați planul 

geometric a terenului IPCEC în softul MapInfo. 

Etapa VI. În ultima zi de practică, evaluați 

rezultatul obținut cu celelalte grupe și vedeți 

dacă sunt luate în calcul toleranțele admisibile. 

Comparați datele cu cele din Registrul bunurilor 

imobile și baza de date gratuită grafică 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

3.Implimentare 

 

 

Unități de conținut din curriculum: 

1. Procedeul de centrare  și calare a 

aparatului în punctul de stație. 

2. Execuția măsurătorilor pe teren cu o 

stație totală.  

3. Procedeul de transferare a datelor de pe 

aparat.  

4. Modul de prelucrare datelor în softul 

de specialitate.   

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1 Identificare posibilităților 

1.2 Creativitate 

3.2 Planificare și gestionare 

3.4 Conlucrarea cu alte persoane 

 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, în 

EntreComp, dar și altele adecvate): 

• Identificarea metodelor de determinare a 

coordonatelor 

• Observarea proceselor întâlnite în 

procesul măsurării 

• Elaborarea și planificarea unor acțiuni 

ce vor duce la elaborarea produsului 

final 

• Proiect: elaborarea planului geometric; 

• Planificarea prețului pentru așa tip de 

lucrare (complexitate, suprafață etc. 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.2. Pot identifica posibilități alternative 

de soluționare a problemelor. 

1.2.1. Pot experimenta cu abilitățile și 

competențele de care dispun în situații 

noi. 

3.2.2. Pot crea un plan de acțiuni, care să 

identifice pașii necesari pentru atingerea 

scopurilor. 

3.4.4. Pot lucra cu diferite persoane și 

echipe 

Alte idei de utilizare a situației de integrare (adaptare pentru alte discipline, activitate extracurriculară etc.): 

Poate fi utilizată la disciplina Topografie, Topografie altemetrică, Topografie inginerească, Practică Topografică.  
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Pentru o lună Primar 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  FINANȚE PUBLICE 

 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

1.1.Utilizarea adecvată a limbajului de 

specialitate. 

1.2.Utilizarea metodelor de analiză și 

previziune financiară la nivel 

macroeconomic.  

TITLU: PENTRU O LUNĂ  PRIMAR 

Imaginați-vă că aveți posibilitatea pentru o lună 

să deveniți primar într-o localitate unde este 

nevoie de  efectuat o analiză aprofundată a 

indicatorilor cheltuielilor publice pentru sănătate 

în perioadă 2018/2019 pentru o previziune 

financiară a anului 2020.  

Etapa 1: 

În echipe, pregătiți-vă să desfășurați o analiză a 

indicatorilor cheltuielilor publice pentru sănătate. 

Nr. Indicatori 2018 

executat 

2019 

planificat 

1. PIB 148300 161900 

2.  Numărul 

populației 

(mil. locuitori) 

3,46 3,26 

3. Cheltuieli 

publice total 

57020,9 61713,5 

4. Cheltuieli 

publice pentru 

finanțarea 

sănătății 

7169,4 7960,5 

4.1. Din Bugetul 

de stat 

857,2 1221,3 

4.2. Din bugetele 

UAT 

77,8 80,2 

4.3. Din FAOAM 6234,4 6659,0 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

 1.Idei și posibilități 

2. Resurse 

 

Unități de conținut din curriculum: 

1.1.Repartizarea cheltuielilor bugetare 

între verigile sistemului bugetar. 

 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1 Identificarea  posibilităților 

2.4 Cunoștințele financiar economice 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar și 

altele): 

-Observarea în procesul documentării. 

-Identificarea cheltuielilor publice 

pentru ramurile economice. 

-Elaborarea concluziilor și 

recomandărilor. 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.2. Pot identifica posibilități alternative 

de soluționare a problemelor. 

2.4.2. Pot întocmi un buget pentru o 

activitate de creare a valorii. 
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Etapa 2: 

Calculați  indicatorii pe baza datelor din tabel: 

A. Ponderea cheltuielilor publice pentru 

sănătate în totalul cheltuielilor publice în 

anul 2019; 

B. Ponderea cheltuielilor publice pentru 

sănătate în PIB în anul 2019; 

C. Cheltuieli publice pentru sănătate în 

mediu pe cap de locuitor în anul 2018 și 

2019; 

D. Ponderea fiecărei verigi de finanțare a 

sistemului bugetar în totalul cheltuielilor 

publice pentru sănătate în anul 2018 și 

2019; 

E. Dinamica cheltuielilor publice pentru 

sănătate în 2019/2018 în mărimi absolute 

și relative; 

Etapa 3: 

Formulați concluzii pentru fiecare indicator 

calculat și prezentați colegilor analiza efectuată. 

Conform acestor date și în postură de primar care 

ar fi acțiunile dumneavoastră în continuare și 

recomandările pentru o eventuală previziune 

financiară?. 

 

Alte idei de utilizare a situației de integrare (adaptare pentru alte discipline, activitate extracurriculară etc.): Matematică 
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Concert-prelegere 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: TEORIA MUZICII 

Prevederile curriculumului disciplinar Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din  Curriculumul modular 

F.07.O.008 Teoria Muzicii I. Specialitatea 21510 

Canto: 

- Integrarea elementelor de limbaj studiate în 

aplicații specifice de   recunoaștere 

reproducere, notare etc.; 

- Utilizarea terminologiei muzicale- specifice 

pentru caracterizarea și aprecierea creației 

muzicale; 

- Identificarea limbajului muzical în 

caracterizarea imaginii artistice și al 

conținutului ideatic al creației muzicale; 

- Demonstrarea abilităților muzicale- practice  

și integrarea lor  în activitățile curriculare și 

extracurriculare. 

 

Activitatea: Concert-

prelegere 

La sfârșitul semestrului, 

aveți sarcina să 

organizați un concert-

prelegere în forma liberă 

pentru profesori și colegi, 

îmbinând teoria studiată 

cu practica. 

- Obțineți și gestionați 

resursele de care aveți 

nevoie 

-Demonstrați 

competențele practice în 

domeniu 

-Învățați din practica 

 

Produs 

Elaborați în grup: 

-Scenariul concertului 

-planul de acțiune,  

-structura raportului de 

activitate, după realizare.  

Elaborați individual:--

Conceptul unui proiect 

(creație artistică, muzica, 

Domeniul de competență din EntreComp: 

 

1. Idei și posibilități 

2. Resurse 

3. Implementare 

 

 

 

 

 

Unități de conținut din curriculum: 

- Metrul. Ritmul (Cîntarea cu voce sau la 

instrument melodiiînmetrulșiritmuldiferit). 

- Acordurile. Noțiuni generale. 

Trisonurile.Septacordul de Dominantă. 

Rezolvările (de prezentat exemplele a pieselor 

muzicale cu toate feluri de acorduri, 

enumerate mai sus). 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

 

1.1 Identificarea posibilităților 

1.2 Creativitate 

2.3 Mobilizarea resurselor 

3.4 Conlucrare cu alte persoane 

3.5 Învățare din experiență 

Activități de învățare / produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, dar și altele 

adecvate): 

Rezultatul / rezultatele învățării din EntreComp: 

1.1.1 Pot explica ce reprezintă o posibilitate de a 

crea valoare. 
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- Lucru în grup 

- proiect de viziune 

- mobilizare resurselor acumulate anterior, 

- stimularea interacțiuni cu colegii și profesori, 

- realizarea lurărilor practice,  

- culegerea de informații din diferite surse,   

- realizarea unui proiect de către elevi.  

executarea vocală și 

instrumentală, film etc.),  

 

După activitate, 

structurați raportul. 

 

Discutați cu colegii, ce 

ați învățat din realizarea 

proiectelor individuale și 

a proiectului comun. 

 

 

 

 

1.2.2. Pot experimenta cu diferite tehnici de 

generare a soluțiilor alternative a problemelor, 

utilizând resursele disponibile într-un mod eficient 

2.3.3. Pot discuta despre necesitatea de a investi 

timp în diferite activități de creare a valorii 

3.4.4. Pot lucra cu diferite persoane și echipe. 

3.5.2. Pot reflecta asupra importanței căii de 

învățare pentru ulterioarele mele posibilități și 

alegeri 
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