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III. Elaborarea situațiilor de integrare. Exemple practice 

3.4. Exemple de situații de integrare la disciplina „Informatica”  
 

Raport către părinți 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  INFORMATICĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

Prelucrarea datelor structurate 

TITLU: RAPORT CĂTRE PĂRINȚI  

Imaginați-vă că părinții vă solicită o informație detaliată 

cu privire la modul în care cheltuiți bursa de studii și 

alocația lunară din partea lor. Construiți în Excel un 

tabel în care să reflectați tipurile de cheltuieli zilnice 

(alimentație, transport etc.) și tipurile de cheltuieli 

ocazionale (film, teatru, cafenea, procurări cărți, 

birotică, materiale necesare etc.) Includeți opțiuni de 

sortare pe categorii (necesități de subzistență, necesități 

educaționale, distracție etc.). Comparați rezultatele cu 

ale colegilor.  Care dintre tipurile de cheltuieli 

ocazionale sunt cele mai frecvente în grupul vostru? 

Care dintre categoriile de cheltuieli reprezintă cel mai 

mare volum? Ce concluzii puteți face în baza datelor 

respective?  

 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

 

2. Resurse 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Operațiile destinate prelucrării 

tipurilor de date structurate. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

 

2.4. Cunoștințele financiar-economice 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, dar și altele): 

Probleme de prelucrare a 

datelor, utilizând tipurile de date 

în studiu 

Proiect: Calculul cheltuielilor 

personale zilnice, săptămânale și 

lunare 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

2.4.2. Pot întocmi un buget pentru o 

activitate de creare a valorii 
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Proiect de planificare a bugetului personal 
 

 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  INFORMATICĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

-Prelucrarea datelor structurate 

TITLU: PROIECT DE PLANIFICARE A 

BUGETULUI PERSONAL 

 

Proiectați în Excel un buget personal necesar pentru trei 

luni de zile, pe care să-l structurați în baza necesităților 

reale și activităților pe care ați dori să le realizați. În 

funcție de situație, proiectați varianta de buget minim 

necesar pe care vi-l puteți permite și varianta de buget 

maxim necesar pe care vi-l doriți. Ce elemente de 

cheltuieli noi sunt în bugetul maxim? Structurați sursele 

de finanțare existente care vă asigură bugetul minim și 

identificați posibilele surse de finanțare suplimentară. 

 

 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

 

2. Resurse 

Unități de conținut din 

curriculum: 

-Operațiile destinate prelucrării 

tipurilor de date structurate. 

 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

 

2.4. Cunoștințele financiar-economice 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, dar și altele): 

-Probleme de prelucrare a 

datelor, utilizând tipurile de date 

în studiu 

-Proiect: Calculul cheltuielilor 

personale zilnice, săptămânale și 

lunare-Planificarea unui buget 

(personal / pentru o activitate, 

pentru un proiect etc). 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

 

2.4.2. Pot întocmi un buget pentru o 

activitate de creare a valorii 

 

 

 

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

Poate fi adaptat pentru alte discipline: Matematică; Dezvoltare personală.  
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Cel mai potrivit calculator 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  INFORMATICĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

Utilizarea dispozitivelor de 

intrare ieşire ale calculatorului 

TITLU: CEL MAI POTRIVIT CALCULATOR 

 

 

A. Joc de rol. 

Imaginați-vă că sunteți vănzător consultant într-un 

magazin de calculatoare.  

A venit un client mai vechi și ați observat că l-ar 

interesa un calculator de ultimă generație. Sarcina 

dumneavoastră este de a descrie calculatorul din toate 

punctele de vedere, a răspunde la toate întrebările şi a-l 

convinge pe client să nu plece acasă fără calculatorul 

care-l interesează. 

 

B. Directorul magazinului a observat că ați reușit să 

convingeți mai mulți clienți să cumpere calculatoare, 

discutând cu ei și recomandându-le opțiunile cele mai 

potrivite. 

Acum el vă roagă să creaţi o prezentare în care descrieţi 

un calculattor de ultimă generație, de care pot fi 

interesați clienții și pe vi-l doriți și dumneavoastră. 

Executați prezentarea, descriind detaliat calculatorul, 

inclusiv dispozitivele de intrare-ieșire. 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Dispozitivele de intrare-ieşire:  

– vizualizatorul;  

- tastatura;  

– şoricelul; 

 – imprimantele. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.2. Creativitate 

 

 

 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

Explicarea principiilor de 

funcţionare a dispozitivelor de 

intrare-ieşire. 

Proiecte de creație 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.2.1. Pot experimenta cu abilitățile și 

competențele de care dispun în situații 

noi. 
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Eficientizarea cheltuielilor pentru energia electrică 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  INFORMATICĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

Prelucrarea datelor structurate 

TITLU: EFICIENTIZAREA CHELTUIELILOR 

PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ 

 

Este necesar să eficientizați cheltuielile pentru energia 

electrică. Pentru aceasta, e nevoie de un raport detaliat. 

Fie dat un tabel liniar de lungimea 12, elementele căruia 

reprezintă cheltuielile lunare pentru energia electrică ale 

unei familii. Să se calculeze: 

a) În care lună cheltuielile sunt 

minime/maxime; 

b) Cheltuielile medii; 

c) Calculați cheltuielile pentru fiecare 

anotimp în parte; 

d) Numiți lunile în care familia cheltuie mai 

puțin decât valoarea medie anuală. 

Alcătuiți în limbajul Pascal programul care rezolvă 

problema propusă. Pentru a completa tabelul cu date, 

luați de acasă facturile pentru anul precedent. 

După executarea programului și lansarea lui în execuție, 

analizați rezultatele obținute, apoi propuneți părinților 

voștri metode eficiente de economisire a energiei 

electrice. 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Operațiile destinate prelucrării 

tipurilor de date Array 

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): 

Probleme de prelucrare a 

datelor, utilizând tipurile de date 

în studiu 

Joc de rol 

 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.2. Pot identifica posibilități alternative 

de soluționare a problemelor. 

1.2.2. Pot experimenta cu diferite tehnici 

de generare a soluțiilor alternative a 

problemelor, utilizând resursele 

disponibile într-un mod eficient.  
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Principiile economiei circulare - I 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  INFORMATCĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

Crearea conținuturilor 

interactive pentru produsele 

multimedia 

Realizarea produselor 

multimedia 

TITLU: PRINCIPIILE ECONOMIEI CIRCULARE 

 

Imaginați-vă că activați la o companie de consultanță. 

Aveți un grup de persoane care au afaceri mici și pe care 

trebuie să-i inițiați în principiile economiei circulare. 

Instruirea se va face la distanță, de aceea este necesar să 

pregătiți o prezentare care să poată fi plasată pe site-ul 

instituției. 

 

1. Selectați resursele necesare. 

2. Alcătuiți planul de acțiuni necesar. Cr trebuie să 

întreprindeți ca informația să fie cât mai utilă pentru 

grupul țintă? 

3. Creați o prezentare pe care s-o utilizați în timpul 

instruirii. Puteți utiliza secvențe audio sau video, după 

necesitate. 

4. Publicați prezentarea și recomandările dumneavoastră 

necesare pentru studierea mai aprofundată a acestor 

principii de către persoanele instruite. 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

2. Resurse.  

3. Implementare 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Proiectarea unui scenariu 

interactiv 

Elaborarea, imprimarea, 

exportarea, publicarea 

prezentării. 

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): 

Problematizarea, Studiu De Caz,  

Simularea, Proiectul, 

Prezentarea Publică 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

2.3.1. Pot experimenta cu diferite 

combinații de resurse pentru a transforma 

ideile în acțiuni. 

2.3.2. Pot analiza principiile economiei 

circulare și utilizării eficiente a resurselor 

Pot elabora proiecte și planuri de acțiuni 

pentru crearea unei valori. 

3.2.2. Pot crea un plan de acțiuni, care să 

identifice pașii necesari pentru atingerea 

scopurilor 
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Principiile economiei circulare - II 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  INFORMATCĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

Crearea conținuturilor 

interactive pentru produsele 

multimedia 

Realizarea produselor 

multimedia 

TITLU: PRINCIPIILE ECONOMIEI 

CIRCULARE 

 

Imaginați-vă că urmează să reprezentați școala la  

un concurs național consacrat problematicii 

economiei circulare.  

Trebuie să pregătiți și să încărcați pe o pagină WEB 

special consacrată concursului o prezentare cu 

tematica: Soluții  de implementare a principiilor 

economiei circulare în domeniul N (domeniul de 

studii de specialitate: energetică; tâmplar; sudor;  

lăcătuș instalator tehnică sanitară;  constructor 

finisor, design interior etc.) 

 

Documentați-vă, selectând informația necesară. 

Faceți planul prezentării. 

Elaborați prezentarea.  

Prezentați-o în fața colegilor. Răspundeți la 

întrebări. 

 

 

 

Domeniul de competență din EntreComp: 

2. Resurse.  

3. Implementare 

 

 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Proiectarea unui scenariu 

interactiv. 

Elaborarea, imprimarea, 

exportarea, publicarea 

prezentării. 

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): 

Problematizarea, Studiu De Caz, 

Simularea, Proiectul, 

Prezentarea Publică 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

2.3.1. Pot experimenta cu diferite combinații 

de resurse pentru a transforma ideile în 

acțiuni. 

2.3.2. Pot analiza principiile economiei 

circulare și utilizării eficiente a resurselor Pot 

elabora proiecte și planuri de acțiuni pentru 

crearea unei valori. 

3.2.2. Pot crea un plan de acțiuni, care să 

identifice pașii necesari pentru atingerea 

scopurilor 

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

Situația descrisă poate fi transformată din simulată în una autentică, dacă se organizează realmente un asemenea concurs în cadrul instituției de 

învățământ profesional tehnic. 
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Veniți la restaurant! 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  INFORMATICĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

Aplicarea de efecte prezentării 

 

TITLU: VENIȚI LA RESTAURANT! 

 

Imaginați-vă că sunteți managerul propriului restaurant 

și doriți să promovați imaginea localului. Vreți să 

elaborați  un spot publicitar, folosind Power Point. 

 

Stabiliți elementele de bază pe care trebuie să le 

promovați, pentru a pune în valoare specificul și 

calitatea restaurantului.  

Realizați spotul (Power Point, animație, video, film de 

scurt metraj).  

Prezentați spotul în fața colegilor – potențiali clienți. 

Câți dintre ei sunt gata să devin clienți ai localului? 

 

Ce v-a reușit cel mai bine? 

Ce se putea face mai bine? 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

2. Resurse 

3. Implementare 

 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Efecte de animație. Efecte de 

tranziție. Butoane de acțiune. 

Derularea prezentării. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

2.5. Mobilizarea altor persoane 

3.5. Învățarea din experiență.  

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

Elaborarea și prezentarea unui 

discurs (+ prezentare 

PowerPoint) 

 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

2.5.2. Pot convinge alte persoane prin 

prezentarea dovezilor pentru argumentele 

mele.  

3.5.1. Pot reflecta asupra nereușitelor (ale 

mele sau ale altor persoane), le pot 

identifica cauzele și formula lecții 

învățate 
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Meseria mea 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  INFORMATICĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

Aplicarea de efecte prezentării 

 

TITLU: RESTAURANTUL MEU 

 

Imaginați-vă că sunteți desemnat  în calitate de persoana 

responsabilă de promovarea imaginii meseriei 

„Bucătar”.  

Realizați o prezentare Power Point prin intermediul 

căreia vei argumenta importanța meseriei (avantaje; 

dezavantaje, dacă există; perspective de angajare; 

perspective de dezvoltare etc.). Prezentarea trebuie să 

conțină imagini, secvențe video cu bucătari în procesul 

de lucru, care activează în diferite unități de alimentație 

(cafenea, restaurant, cantina școlară, etc). 

 

 

Faceți  prezentarea în fața colegilor. 

Ce v-a reușit cel mai bine? 

Ce se putea face mai bine? 

 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

2. Resurse 

3. Implementare 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Efecte de animație. Efecte de 

tranziție. Butoane de acțiune. 

Derularea prezentării. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

2.5. Mobilizarea altor persoane 

3.5. Învățarea din experiență.  

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

Elaborarea și prezentarea unui 

discurs (+ prezentare 

PowerPoint) 

 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

2.5.2. Pot convinge alte persoane prin 

prezentarea dovezilor pentru argumentele 

mele.  

3.5.1. Pot reflecta asupra nereușitelor (ale 

mele sau ale altor persoane), le pot 

identifica cauzele și formula lecții 

învățate 

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

Adaptare pentru elevii de la orice specialitate. 
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Restaurantul meu 

 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  INFORMATICĂ 

Prevederile curriculumului disciplinar Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din curriculum: 

Aplică operațiile de bază la prelucrarea 

diapozitivelor 

TITLU: RESTAURANTUL MEU 

Imaginați-vă că intenționați să deschideți 

un restaurant. Aveți viziunea clară despre 

cum trebuie să fie acesta.  Doriți să 

angajați o echipă foarte bună. 

 

Elaborați o prezentare în Microsoft Power 

Point prin care să faceți o invitație de 

angajare. Ca să interesați potențialii 

angajați bine pregătiți, aveți grijă să 

reflectați denumirea, descrierea 

restaurantului, tipurile de meniu. Includeți 

tabele cu prețuri și salariile oferite 

angajaților. Folosiți în mod adecvat 

imagini,  tabele, diagrame pentru a 

reprezenta bugetul  etc. Colaborați cu 

colegii de grupă. 

 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități. 

3. Implementare. 

Unități de conținut din curriculum: 

1.Obiectele din componența prezentărilor:  

✓ diapozitivul;  

✓ casetele de text;  

✓ textul;  

✓ tabelele;  

✓ imaginile;  

✓ secvențele multimedia.  

2. Galeria de aspecte ale șablonului și modelelor de 

conținut;  

3. Stilul de fundal;  

4. Operațiile de inserare, modificare, formatare a 

obiectelor în diapozitive. 

Elementul/ elementele constitutive 

ale competenței antreprenoriale 

conform EntreComp: 

1.3. Viziune 

3.2. Planificare și gestionare. 

 

 

 

 

Activități de învățare / produse (recomandate 

în curriculum, în EntreComp, dar și altele 

adecvate): 

Simulări ale schimbărilor de situație de diferit gen. 

-Crearea/modificarea diapozitivelor;  

-Introducerea și editarea textelor;  

-Inserarea și editarea tabelelor, imaginilor, 

secvențelor multimedia;  

-Modificarea aspectului prezentărilor electronice. 

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. 

3.2.2. Pot crea un plan de acțiuni, 

care să identifice pașii necesari 

pentru atingerea scopurilor. 
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Fotografia digitală 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: INFORMATICĂ 

Prevederile curriculumului disciplinar Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din curriculum  

: 

Identificarea părților componente 

principale ale aparatului foto digital. 

Selectarea tipului adecvat  de aparat foto 

digital în  funcție de activitățile  

planificate. 

TITLU: FOTOGRAFIA DIGITALĂ 

 

Imaginativă că sunteți un bucătar începător. 

Doriți să elaborați un portofoliu cu produsele 

preparate. Pentru aceasta aveți nevoie de un 

dispozitiv cu care să puteți face fotografii 

digitale. 

A. Elaborați un plan de acțiuni și realizați 

conform planului o cercetare a dispozitivelor 

existente pe piață pentru a selecta dispozitivul 

cel mai potrivit. Prezentați rezultatele cercetării 

și alegerea făcută. 

B. Elaborați structura portiofoliului. Ce ar fi 

bine să conțină acesta în afară de imaginile 

produselor? 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

3. Implementare. 

Unități de conținut din curriculum: 

Componentele aparatelor foto digitale. 

Categoriile de aparate foto digitale. 

Utilizarea aparatului foto digital în 

diverse condiții și medii. Echipamente 

digitale pentru fotografi: − obiective; − 

blitz; − stative; − instrumente și accesorii. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

3.2 Planificare și gestionare. 

3.3 Gestionarea incertitudinii. 

 

 

 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, în 

EntreComp, dar și altele adecvate): 

Referat 

Prezentare 

Plan de acțiuni 

Argumentarea opiniei 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

3.2.2. Pot crea un plan de acțiuni, care să 

identifice pașii necesari pentru atingerea 

scopurilor. 

3.3.1. Pot discuta rolul informațiilor în 

reducerea incertitudinilor, ambiguităților 

și riscurilor. 

3.3.3. Pot analiza critic riscurile asociate 

unei idei de creare a valorii, ținând seama 

de mai mulți factori. 
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Afișul electronic 
 

EXEMPLU DE SITUAŢIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: INFORMATICĂ 

Prevederile curriculumului disciplinar Situaţia de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competenţe antreprenoriale 

EntreComp 

Unităţi de competenţe din curriculum: 

-Prelucrează imagini pentru produse 

multimedia. 

-Prelucrează secvențe audio-video pentru 

produsele multimedia  

TITLU: AFIȘUL 

ELECTRONIC 

Imaginați – vă că trebuie să 

creați materiale promoționale: 

a) pentru instituția dvs; 

b) pentru o rudă apropiată sau 

un prieten deschide 

restaurant, sau altă afacere; 

c) Pentru propria idee de 

afacere; 

d) pentru o altă situație, la 

alegere (exemplu propriu). 

Alegeți o variantă de material 

promoțional și realizați-l: - un 

afiș electronic, sau o secvență 

video, un pliant, un banner. 

Trebuie să anunțați, în funcție 

de situația aleasă, lansarea pe 

piață a afacerii / deschiderea 

instituției.  

Utilizați mai multe imagini pe 

fon color și text.  

Domeniul de competenţă din EntreComp: 

1. Idei şi posibilităţi 

2. Resurse 

3. Implementare 

Unităţi de conţinut din curriculum: 

-Prelucrarea imaginilor. 

-Optimizarea imaginilor. 

-Noțiuni de design. 

-Materiale audio-video specifice produselor 

multimedia:  

-Tipuri de material: sunet, imagine, film. 

-Caracteristici /proprietăți ale materialelor 

audio-video.  

Elementul/ elementele constitutive ale competenţei 

antreprenoriale conform EntreComp: 

1.1 Identificare posibilităţilor 

1.2 Creativitate 

2.2 Motivație și perseverență 

2.3 Mobilizarea resurselor 

3.2 Planificare şi gestionare 

Activităţi de învăţare / produse 

(recomandate în curriculum, în 

EntreComp, dar şi altele adecvate): 

-Utilizarea instrumentelor necesare pentru 

prelucrarea imaginilor de rastru / vectoriale. 

Rezultatul / rezultatele învățării din EntreComp: 

1.1.3. Pot explica că diferite grupuri pot avea diferite 

necesități. 

1.2.4. Pot identifica funcțiile de bază de care trebuie 

să dispună un prototip (adică un model inițial, un 
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-Personalizarea spațiului de lucru. 

-Aplicare filtre / efecte speciale imaginilor 

de rastru. 

-Salvarea fișierelor cu imagini de rastru/ 

vectoriale. 

-Utilizare a principalelor facilități ale unui 

editor digital audio / video. 

Argumentați alegerea făcută 

și specificați grupul țintă.   

exemplar de probă) pentru a ilustra valoarea ideii 

mele. 

2.2.1. Pot anticipa sentimentul de realizare a unor 

scopuri și aceasta mă motivează 

2.3.1. Pot experimenta cu diferite combinații de 

resurse pentru a transforma ideile în acțiuni 

3.2.4. Pot stabili care sunt pașii prioritari în activitatea 

de creare a valorii. 

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

Bazele antreprenoriatului 
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Proect de determinare a budgetului pentru executarea lucrării de lipire a tapetelor 
 

EXEMPLU DE SITUAŢIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA : INFORMATICĂ (TIC) 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situaţie de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu cadrul de competenţe 

antreprenoriale EntreComp 

Unităţi de competenţă din 

curriculum: 

-Elaborarea programelor în care se 

utilizează instrucțiunile în studiu. 

TITLU: PROIECT DE DETERMINARE A 

BUDGETULUI PENTRU EXECUTAREA 

LUCRĂRII DE LIPIRE A TAPETELOR. 

 

Alcătuiți în limbajul de programare C un program ce 

va executa calculele necesare, în vederea executării 

lucrărilor  de lipit tapete într-un cabinet de studii al 

instituției. 

Se cere să estimeze budgetul necesar pentru executarea 

lucrării.  

Realizarea acestei cerinţe se va efectua având în vedere 

următoarele calcule necesare: 

Pasul 1. Calculați aria fiecărui perete. 

Pasul 2. Calculați aria totală a pereților 

Pasul 3. Determinați necesarul de tapet după 

parametrii: numărul de rulouri, /suprafaţa unui rulou, 

suprafață totală necesară. 

Pasul 4. Determinați cantitatea necesară de adeziv (de 

obicei, = nr. rulouri /5) ; 

Pasul 5. Elaborați devizul de cheltuieli pentru 

materiale. 

Prezentați programul. 

Pentru ce activități se mai pot elabora programe 

similare? 

Domeniul de competenţă din 

EntreComp:  

1. Idei și posibilități 

2. Resurse 

3. Implementare 

Unităţi de conţinut din curriculum: 

Programarea expresiilor. Elaborarea și 

depanarea programelor. 

Elementul /elementele constitutive 

ale competenței antreprenoriale 

conform EntreComp:  

1.2. Creativitate 

2.4. Cunoştinţe financiar-economice. 

3.5. Învățarea din experiență  

Activităţi de învăţare/produse 

(recomandare în curriculum, dar şi 

altele): 

− Probleme de prelucrare a formulelor 

matematice 

− Proiect de calcul bugetului necesar 

pentru executarea unei lucrări de 

lipire a tapetelor 

− Elaborarea unui program într-un 

limbaj dat 

Rezultatul /rezultatele învăţării 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 crearea a valorii. 

3.5.2. Pot reflecta asupra importanței 

căii de învățare pentru ulterioarele mele 

posibilități și alegeri 
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Analiza cheltuielilor curente 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  TEHNOLOGII DE PROCESARE A INFORMAȚIEI. 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din  : 

 

Crearea  și modificarea 

diagramelor. 

TITLU: ANALIZA CHELTUIELILOR CURENTE 

 

Pentru a înțelege mai bine modul în care vă cheltuiți 

banii, timp de o săptămână, notați personal lista de 

cumpărături zilnice, împreună cu prețurile. 

Etapa I.  În aplicația MS Excel introduceți lista 

cumpărăturilor cu prețurile și calculați cheltuielile 

zilnice. Calculați cheltuielile minime și maxime pentru 

produsele date. 

Etapa II.  Generați o diagramă, în baza celor 

înregistrate. Analizează diagrama, enumerând 

elementele ei. 

Etapa III.  Prezentați diagrama colegilor. Analizați care 

sunt  produsele cele mai frecvent cumpărate și cu 

cheltuielile mai mari. 

 

Ce puteți face pentru eficientizarea cheltuielilor dvs. 

curente? 

În ce alte situații vă poate ajuta o asemenea analiză?  

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități. 

3.Implementarea 

Unități de conținut din 

curriculum: 

 

Înserarea diagramelor. Elementele 

diagramei: titlu, legendă etc. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1 Creativitate 

3.5. Învățarea din experiență 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, în 

EntreComp, dar și altele 

adecvate): 

Lucrare de laborator: “ Evidența 

realizării mărfurilor la un 

magazin”. 

Analiza cheltuielilor curente 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.2.1. Pot experimenta cu abilitățile și 

competențele de care dispun în situații 

noi 

3.5.2. Pot reflecta asupra importanței căii 

de învățare pentru ulterioarele mele 

posibilități și alegeri. 
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