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III. Elaborarea situațiilor de integrare. Exemple practice 

3.3. Exemple de situații de integrare la disciplina „Matematica”  
 

Calea ferată 
EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: MATEMATICA 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

Operarea cu numere reale și 

complexe. 

Aplicarea raționamentului 

matematic în rezolvare 

problemelor 

TITLU: CALEA FERATĂ 

Imaginați-vă că aveți o cale ferată în localitatea 

voastră. Pe ea trebuie să transportați o tonă de ciment 

spre o uzină din altă localitate, care se află la distanța de 

6 km de calea ferată. Distanța dintre localități este de 10 

km, însă, acest drum este blocat. Identificați o altă 

localitate  de pe calea ferată, pentru care veți construi un 

drum rectiliniu spre localitatea inițială încât distanța de 

ocoliș pe calea ferată plus cea de pe drumul rectiliniu să 

fie cea mai mică. Prețul de transportare pe calea ferată 

este de 30 lei/km și de 50lei/km pe drumul rectiliniu. 

Determinați profitul obținut pentru transportarea mărfii. 

 

                  C 

 

                               10 

                6 

 

 

                A                 M                   B 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1.Idei și posibilități 

2.Resurse. 

3.Implementare. 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Probleme de maxim și minim. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1. Identificare posibilităților. 

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): 

Determinarea căii mai accesibile 

de transport 

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 

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 crearea a valorii 
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Determinarea ariei suprafeței piscinei 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: MATEMATICA 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe antreprenoriale 

EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

Calcularea integralelor definite 

aplicând proprietățile şi formula 

Leibniz- Newton; 

Aplicarea integralei definite în 

abordarea unei situații cotidiene; 

Calcularea ariei figurii aplicând 

integral definită; Justificarea 

unui demers, rezultat referitor la 

integrale definite recurgând la 

argumentări, demonstrații. 

TITLU: DETERMINAREA ARIEI 

SUPRAFEȚEI PISCINEI 

 

Imaginați-vă că în curtea casei Dvs. trebuie 

de construit un bazin. 

 

Găsiți 2 funcții care pot determina limitele 

acestui bazin, determinați aria bazinului, 

calculați câți lei sunt necesari pentru a 

acoperi fundul bazinului cu  teracotă, dacă 

1 m2 de teracotă costă 26 euro.  

Notă: Aria bazinului nu trebuie să 

depășească 300 m2. 

Domeniul de competență din EntreComp: 

1.Idei şi posibilități 

2.Resurse 

 

 

 

 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

-Formula lui Newton – Leibniz 

- Calcularea ariei unei figuri 

mărginite de cel mult două sub-

grafice ale funcțiilor studiate, cu 

ajutorul integralei definite. 

Elementul/ elementele constitutive ale competenței 

antreprenoriale conform EntreComp: 

1.1 Identificarea posibilităților 

2.3 Mobilizarea resurselor 

2.4 Cunoștințe financiar -   

      economice 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar şi altele adecvate): 

- Algoritmul aplicat; 

-Proiectul  elaborat 

Brainstorming 

-Elaborare de proiecte; 

-Prezentarea proiectului. 

Rezultatul / rezultatele învățării din EntreComp: 

1.1.2. Pot identifica posibilități alternative de 

soluționare a problemelor. 

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 crearea a valorii. 

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


4 

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

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

Integrala definită 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  MATEMATICA 

 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de 

competențe antreprenoriale 

EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum  : 

2.2. Calcularea integralelor definite 

aplicând proprietățile, formula lui 

Newton–Leibnitz. 

2.3. Interpretarea geometrică a 

integralei definite a unei funcții 

continue cu valori nenegative. 

2.4. Recunoașterea sub-graficului unei 

funcții în diverse contexte. 

2.5. Calcularea ariei figurii şi a 

volumului corpului de rotație aplicând 

integrala definită. 

2.6. Aplicarea în situații reale şi/sau 

modelate a primitivelor, a integralei 

nedefinite şi integralei definite. 

TITLU: INTEGRALA DEFINITĂ 

Situația de integrare se propune pentru elevii anului III de 

la specialitatea Tehnologia prelucrării lemnului.  

Aveți de realizat o comandă pentru o fereastră. 

În desenul care reprezintă fereastra, se conțin următoarele 

date: curba 𝐵𝐶 este definită de funcția 𝑓: [−1; 0] →

𝑅, 𝑓(𝑥) =
1

5
(25 + 8𝑥 + 2𝑥2) şi scara 1:1. 

 
 

Determinați aria ferestrei. 

Aflați cantitatea de sticlă necesară pentru 15 ferestre de 

acest tip, dacă ştim că doar 90% din suprafața ferestrei este 

acoperită. 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei şi posibilități 

2. Resurse 

 

 

 

 

 

Unități de conținut din curriculum: 

Integrala definită. Aplicații 

Elementul/ elementele 

constitutive ale competenței 

antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1. Identificarea posibilităților 

1.2. Creativitate 

2.4 Cunoștințe financiar-

economice 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, în 

EntreComp, dar şi altele adecvate): 

Rezultatul / rezultatele 

învățării din EntreComp: 
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Calcularea integralelor definite, 

aplicând proprietățile şi tabelul de 

integrale nedefinite, metode de 

integrare; 

Aplicarea formulei lui Newton Leibniz 

în calculul în calculul integralelor; 

Aplicarea integralelor definite în 

diverse domenii. 

Estimați costul sticlei necesare, dacă prețul unui metru 

pătrat de sticlă decorativă este de 600 de lei. 

1.1.2. Pot identifica posibilități 

alternative de soluționare a 

problemelor. 

1.2.1. Pot experimenta cu 

abilitățile şi competențele de 

care dispun în situații noi. 

2.4.2.Pot întocmi un buget 

pentru o activitate de creare a 

valorii. 
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Reciclare și responsabilitate 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: MATEMATICA CL XI 

 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

3.8.Aplicarea derivatelor în 

rezolvarea problemelor de 

maxim şi/sau minim în 

geometrie, în studiul proceselor 

fizice, economice, din sfera 

socială etc.    

3.9. Justificarea  unui  demers, 

rezultat  obținut și/sau indicat 

cu calculul diferențial, 

recurgând la argumentări, 

demonstrații. 

 TITLU: RECICLARE ȘI 

RESPONSABILITATE. 

În fiecare an, în întreaga lume se folosesc pana la 500 

de milioane de paie de plastic, acestea fiind o sursa 

de poluare. Mai multe companii au ales să le 

recicleze, transformându-le în covorașe decorative 

realizate din mărgele din paie de plastic. Ele se 

depozitează în cutii de forma unui paralelipiped 

dreptunghic fără capac, care se pot obțin din șervete 

de masa  PVC de formă dreptunghiulară.  

Lucrați la una dintre aceste companii. Aveți sarcina 

să realizați soluții eficiente de depozitare. Trebuie să 

determinați înălțimea cutiei, astfel încât volumul ei să 

fie maxim.  

 

Sarcina: Elevii primesc câte o foaie de formă 

dreptunghiulară cu laturile de  50 u.l şi 80 u.l din 

care decupează în fiecare colț un pătrat, apoi  

îndoaie marginile formate. Se obține o cutie de forma 

unui cuboid. Trebuie să se determine înălțimea cutiei, 

astfel încât volumul ei să fie maxim pentru a depozita 

cât mai multe mărgele.  

Domeniul de competență din EntreComp: 

Domeniu: 1. Idei și posibilități 

Domeniu: 3. Implementare 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Probleme de maxim şi minim. 

Optimizări. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.5. Gândirea etică și durabilă 

3.1.Luarea inițiativei 

3.5.Învățarea din experiență 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

Cercetarea unor cazuri concrete 

din situații 

reale  și/sau modelate  

referitoare la aplicarea 

calculului diferențial și 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.5.2. Pot identifica practicile care nu sunt 

durabile și impactul lor asupra mediului 

înconjurător. 

1.5.4. Pot aplica gândirea etică în procesele de 

producție sau de consum. 

1.5.3. Pot identifica impactul pe care 

valorificarea posibilităților îl va avea asupra 
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soluționarea problemei 

identificate. 

- Proiectul  ”Probleme de 

optimizare din cotidian”; 

mea și asupra echipei mele, asupra grupului-

țintă și asupra comunității din vecinătate. 

3.1.1.Pot să îmi asum responsabilități 

individuale sau de grup pentru a realiza 

sarcini simple în cadrul activităților de crearea 

a valorilor. 
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Profit maxim 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  MATEMATICA CLASA XII 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: Elaborarea 

strategiilor și proiectarea 

activităților pentru rezolvarea 

unor probleme teoretice și / sau 

practice 

TITLU: PROFIT MAXIM 

 

Imaginați-vă că lucrați economist la  fabrica “ B. A. & 

Company” care produce mese din lemn.  Cheltuieli 

lepentru confecționarea unei mese sunt:  

25 lei -  salariatului pentru fiecare masă confecționată 

75 lei – materialul necesar pentru confecționarea unei 

mese  

10 lei –cheltuieli de transportare a fiecărei mese 

𝑥2 - alte cheltuieli ( 𝑥 − numărul de mese). 

 

Ați stabilit că prețul pe piață a unei mese este de 400 lei. 

Determinați  care va fi numărul de mese confecționate 

astfel încât profitul sa fie maximal. 

Stabiliți valoarea profitului maxim. 

 

  

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Creativitate 

2. Resurse 

 

Unități de conținut din 

curriculum: Probleme pentru 

experimete cu un număr finit de 

rezultate. 

Identificarea profitului maxim 

 

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: 

1.2.2. Pot experimenta cu diferite tehnici 

de generare a soluțiilor alternative a 

problemelor, utilizând resursele 

disponibile într-un mod eficient 

2.4.2. Pot întocmi un buget pentru o 

activitate de crearea a valorii. 

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

Teorie economică I, Economie aplicată.  
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Loteria 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  MATEMATICA CLASA XII 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

Elaborarea strategiilor și 

proiectarea activitățiilor pentru 

rezolvarea unor probleme 

teoretice și/sau practice. 

TITLU: LOTERIA 

 

Imaginați-vă că organizați desfășurarea unei loterii. 

În cadrul loteriei vor fi propuse spre vânzare 1000 de 

bilete, din care 100 sunt câștigătoare: 50 a câte 50 lei, 30 

a câte 100 lei, 15 a câte 200 lei și 5 a câte 500 lei. Prețul 

unui bilet este de 20 lei.  Pentru desfășurarea loteriei s-

au efectuat cheltuieli organizatorice în valoare de 2000 

lei. 

 

Care va fi fondul total acumulat în cadrul loteriei dacă 

vor fi vândute toate biletele? 

Care va fi valoarea fondului câștigător al loteriei? 

Care este probabilitatea că un elev, cumpărând 10 bilete, 

trei din care vor fi câștigătoare, va avea o sumă a 

câștigului de cel puțin 300 lei? 

 

Ce venituri veți înregistra, ca organizatori, în urma 

desfășurării loteriei? 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

2. Resurse 

 

 

 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Probleme pentru experimente cu 

un număr finit de rezultate. 

Identificarea cheltuielilor 

minime 

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 crearea a valorii. 

 

 

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

Teorie economică, Economia aplicată, Practica de inițiere în specialitate. 
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Design-ul grădinii CEEF 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: MATEMATICA 

Prevederile curriculumului disciplinar Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din curriculum: 

7.2.Identificarea în diferite contexte și 

clasificarea după diverse criterii a figurilor 

geometrice studiate. 

7.3.Determinarea pozițiilor relative ale figurilor 

geometrice studiate în situații reale și/sau 

modelate. 

7.5.Utilizarea în diferite contexte a proprietăților 

figurilor geometrice studiate. 

7.8.Elaborarea unui plan de rezolvare a 

problemei de geometrie  și rezolvarea  

problemei în conformitate cu planul elaborat. 

7.9.Calcularea de lungimi de segmente, măsuri 

de unghiuri, arii în situații reale și/sau modelate, 

utilizând instrumentele și unitățile de măsură 

adecvate. 

TITLU: DESIGN-UL GRĂDINII 

CEEF 

 

Imaginați-vă că  în urma reparației 

capitale a Centrului de Excelență în 

Economie și Finanțe, a rămas 

neamenajat un lot de pământ sub 

formă dreptunghiulară în fața 

blocului central. 

  

Administrația colegiului vă solicită 

să proiectați o mică grădină, având în 

vedere ca: în dreptunghiul dat să fie 

înscris un trapez, în trapez să fie 

înscris un cerc sădit cu flori, restul 

teritoriului rămas din trapez să fie  

înfrumusețat cu pietriș decorativ, iar 

teritoriul rămas din dreptunghi să fie 

sădită iarbă. 

Etapa 1: efectuați măsurările 

necesare pentru a determina ariile 

Domeniul de competență din EntreComp: 

1.Idei și posibilități 

2.Resurse 

3.Implementare 

 

Unități de conținut din curriculum: 

Patrulatere convexe: paralelograme particulare, 

trapez. Proprietăți. Criterii. 

Patrulatere circumscrise unui cerc.  

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.2.Creativitate 

2.3.Mobilizarea resurselor 
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Aria suprafețelor poligonale pentru: dreptunghi, 

paralelogram, trapez, poligon regulat.  Lungimea 

cercului. Aria discului.  

figurilor necesare (dreptunghi, 

trapez, cerc); 

Etapa 2: stabiliți dimensiunile 

trapezului pentru a fi circumscriptibil 

unui cerc; 

Etapa 3: calculați cheltuielile 

necesare, dacă per 10m2 sunt 

necesare:  

300 g de semințe de iarbă (100 g 250 

lei md) 

400 g de semințe de flori (100 g 300 

lei md) 

600 kg de pietriș (1 kg 50 lei) 

2.4.Cunoștințele financiar-economice 

3.2.Planificare și gestionare 

Activități de învățare / produse (recomandate 

în curriculum, dar și altele): 

Calcularea de lungimi de segmente, măsuri de 

unghiuri, perimetre, arii în curtea Centrului de 

Excelență 

Estimează costurilor transformării unei idei într-

o activitate ce creează valoare 

Determinarea priorităților 

Elaborarea planul de acțiuni 

 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.2.1. Pot experimenta cu abilitățile și 

competențele de care dispun în situații noi 

1.2.2. Pot experimenta cu diferite tehnici de 

generare a soluțiilor alternative a 

problemelor, utilizând resursele disponibile 

într-un mod eficient 

1.2.3. Pot participa în discuții de grup cu 

scopul de a identifica problemele 

„deschise“. 

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 crearea a valorii. 

3.2.2. Pot crea un plan de acțiuni, care să 

identifice pașii necesari pentru atingerea 

scopurilor. 
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Tripletul pitagoreic 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  MATEMATICĂ 

Prevederile curriculumului disciplinar Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din curriculum: 

7.6.Aplicarea figurilor geometrice studiate 

pentru a identifica și explica fenomene, 

procese din diverse domenii. 

7.7.Transpunerea unei  situații-problemă în 

limbaj geometric, rezolvarea problemei 

obținute şi interpretarea rezultatului. 

TITLU: Tripletul pitagoreic 

 

Sarcina: Având în față o bucată de pânză, 

lucrând în echipe, determinați dacă aceasta 

este croită sub un unghi drept, folosind 

doar o frânghie (fără nici un alt instrument 

de măsurare), doar amintindu-vă de 

tripletul pitagoreic. 

 

(Elevii primesc doar câte o frânghie și 

altceva nimic) 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

Domeniu: 1. Idei și posibilități 

Domeniu: 3. Implementare 

 

 

 

 

 

 

Unități de conținut din curriculum: 

Relații metrice în triunghi.  Teorema lui 

Pitagora.Triplet pitagoreic. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1. Identificarea posibilităților, 

1.2. Creativitate 

3.3. Gestionarea incertitudinilor, 

ambiguităților și riscurilor. 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, în 

EntreComp, dar și altele adecvate): 

- rezolvare de probleme şi situații-problemă şi 

analiza rezolvărilor în contextul corectitudinii, 

al simplității, al clarității şi al semnificației 

rezultatelor; 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.1. pot identifica posibilități alternative 

de soluționare a problemelor. 

1.2.1. Pot experimenta cu abilități de care 

dispun în situații noi,  
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- aplicare a terminologiei şi notațiilor aferen-te 

elementelor de geometrie studiate, inclusiv în 

situații de comunicare; 

- analiză şi interpretare a rezultatelor obținute 

la rezolvarea unor probleme practice prin 

utilizarea  elementelor de geometrie studiate; 

Produse recomandate: 

Problema rezolvată; 

Cazul cercetat, cu discutarea unor aplicații 

practice, pentru situații din viață.; 

1.2.2. Pot experimenta cu diferite tehnici 

de generare a soluțiilor alternative a 

problemelor, utilizând resursele 

disponibile în mod eficient/ 

1.2.3. Pot participa în discuții de grup pt. 

a identifica probleme  deschise,, 

pot spune care e diferența dintre val 

socială, economică și culturală. 

3.3.1. Pot discuta rolul informațiilor în 

reducerea incertitudinilor 

 

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

Instruire practică, istorie, artă, fizică, proiectare, TIC etc. 
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Organizarea nunții 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

Prevederile curriculumului disciplinar Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de 

competențe antreprenoriale 

EntreComp 

Unități de competențe din  curriculum: 

2. Utilizarea conceptelor matematice, a metodelor, 

algoritmilor, proprietăților, teoremelor studiate în 

contexte variate de aplicare.  

4. Analiza rezolvării unei probleme, situații-problemă 

în contextul corectitudinii, al simplității, al clarității 

şi al semnificației rezultatelor.  

7. Inițierea şi realizarea unor investigații  / explorări 

utilizînd achizițiile matematice dobăndite, a 

modelelor matematice studiate şi tehnologiilor 

informaționale şi comunicaționale adecvate.  

8. Selectarea din mulțimea de informații culese sau 

indicate a datelor necesare pentru rezolvarea 

problemei date sau formularea unor concluzii. 

10. Rezolvarea prin consens/colaborare a 

problemelor, situațiilor-problemă create în cadrul 

diverselor activități. 

TITLU: ORGANIZAREA NUNȚII 

 

Imaginați-vă că sunteți un cuplu nou format. 

Vă pregătiți de nuntă. 

 

Alcătuiți devizul de cheltuieli pentru nunta 

dumneavoastră. Veți avea invitați în număr de 

100 de persoane. Trebuie să luați în 

considerare faptul că 10 persoane dintre cei 

invitați au diabet zaharat. 

Alcătuiți meniul; 

Alcătuiți foaia de calcul pentru fiecare punct 

din meniu; 

Comparați costul meniului făcut în condiții 

casnice sau într-un local și stabiliți care este 

opțiune mai bună pentru dumneavoastră. 

Stabiliți ce opțiuni aveți pentru asigurarea  

mijloacelor financiare necesare. 

Alcătuiți invitația la nuntă. Ce ați putea face 

ca aceasta să fie cât mai originală? 

 

Prezentați rezultatele colegilor. Discutați care 

este proiectul de nuntă cel mai cost-eficient?  

Dar cel mai original? De ce? 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

 

3. Implementare 

 

Unități de conținut din curriculum:  

Proporții și procente 

 

Elementul/ elementele 

constitutive ale competenței 

antreprenoriale conform 

EntreComp: 

3.4. Conlucrarea cu alte 

persoane. 

Activități de învățare / produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, dar și altele 

adecvate): 

Analiza SWOT 

Rezultatul / rezultatele 

învățării din EntreComp: 
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Brainstorming 

Activități de explorare a informației 

Prezentarea proiectului de meniu cu foaia de calcul 

cu alegerea localului și a sursei de finanțare. 

3.4.1. Pot combina diverse 

contribuții pentru crearea 

valorii. 

3.4.2. Îmi pot exprima pozitiv 

ideile mele (sau ale echipei 

mele). 

3.4.3. Pot asculta ideile altor 

oameni privind crearea valorii 

fără a vreo prejudecată 

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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La casă nouă 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  MATEMATICĂ 

Prevederile curriculumului disciplinar Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din curriculum: 

5.5. Modelarea geometrică a unei situații 

cotidiene și/sau din alte domenii, inclusiv 

utilizând calculatorul. 

TITLU: LA CASĂ NOUĂ 

 

Imaginați-vă că, v-ați procurat o casă și 

doriți să schimbați podeaua. Efectuați 

calculele pentru determinarea sumei 

necesare pentru procurarea materialului. 

Macheta casei și materialul pentru podea o 

alegeți individual. 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

 

Unități de conținut din curriculum: 

Aria suprafețelor poligonale pentru triunghi, 

pătrat, dreptunghi, paralelogram, romb, trapez, 

poligon regulat 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.3. Viziune 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, în 

EntreComp, dar și altele adecvate): 

Problematizare, modelare. 

Scenarii și variante de scenarii. 

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 şi alte 

persoane. 
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Parcul Andrieș 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  MATEMATICĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de 

competențe 

antreprenoriale 

EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

5.5. Modelarea geometrică a 

unei situații cotidiene și/sau din 

alte domenii, inclusiv utilizând 

calculatorul. 

TITLU: PARCUL ANDRIEȘ 

 

Imaginea orașului: Proiect de voluntariat 

Nota bene: Proiectul va fi implementat cu elevii care studiază la 

specialitatea Electrogazosudor- montator. 

 

Elevii vor primi următoarele indicații: 

Elaborați un proiect de înnoire a porții de la parcul pentru copii 

“Andrieș” situat în centrul orașului. 

Etape: 

-Brainstorming: propuneți cel puțin 5 modele a porții noi 

-Alegerea celei mai bune opțiuni: Selectați prin vot (sau prin consens) o 

singură idee, cea care răspunde cel mai bine rigorilor de amenajare și 

specifică locației pentru care este destinată.  

-Elaborarea proiectului: Stabiliți perioada de timp totală în care doriți să 

implementați proiectul și calculați segmentele de timp necesare pentru 

fiecare activitate. 

-Calcularea efortului necesar de voluntariat: Estimați volumul de muncă 

ce se cere a fi efectuat; estimați numărul de persoane care trebuie să se 

implice și timpul care trebuie investit (ore de muncă/implicare 

voluntară) pentru a realiza toate activitățile. 

-Estimarea resurselor materiale și financiare necesare: Estimați resursele 

materiale și financiare, necesare și modalitatea de obținere a lor. 

-Prezentarea proiectului în comunitatea educațională / instituție.  

-Prezentați proiectul în fața administrației parcului. 

Domeniul de competență 

din EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Aria suprafețelor poligonale 

pentru triunghi, pătrat, 

dreptunghi, paralelogram, 

romb, trapez, poligon regulat 

Elementul/ elementele 

constitutive ale 

competenței 

antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.3. Viziune 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

Problematizare, modelare. 

Scenarii și variante de scenarii. 

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 şi alte persoane. 
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Filiale în dezvoltare 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  MATEMATICĂ 

Prevederile curriculumului disciplinar Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din curriculum: 

Subcompetenţă:3.11 Modelarea unor situaţi 

cotidiene, inclusiv antreprenoriale,  prin 

intermediul ecuaţiilor, inecuaţiilor, sistemelor 

studiate. 

 

TITLU: FILIALE ÎN DEZVOLTARE 

imaginați-vă că sunteți  managerul unei 

firme care este formată din două filiale, al 

căror venit total în anul precedent a fost de 

13 milioane lei .Pentru anul curent este 

preconizată majorarea veniturilor 

sucursalei I cu 25 % , iar a sucursalei II cu  

40 %.Venitul total al firmei trebuie să 

constituie 17 milioane lei. Aflaţi care a fost 

venitul fiecărei sucursale în anul precedent. 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

Unități de conținut din curriculum: 

Funcţia de gradul I 

Subiectul: Sisteme de ecuații de gradul I cu 

una, două ecuaţii. Metode de rezolvare a 

sistemelor de ecuaţii (metoda substituţiei, 

reducerii la unitate, grafică) 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.2. Creativitate 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, în 

EntreComp, dar și altele adecvate): 

Problematizarea, modelarea, exerciţiul, 

algoritmizaea, activitatea în grup, explozia 

stelară. Evaluare formativă 

Proiecte de creaţie (ştiinţifică, manuală, 

artistică (muzică, teatru, dans, pictură, film 

etc.) individuale şi de grup. 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.2.3. Pot participa în discuţii de grup, cu 

scopul de a identifica problemele 

deschise. 
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O excursie 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  MATEMATICĂ 

Prevederile curriculumului disciplinar Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din curriculum: 

1.6. Transpunerea unei situații cotidiene în 

limbaj matematic, rezolvarea problemei 

obținute și interpretarea rezultatului. 

1.7. Justificarea și argumentarea rezultatului 

obținut în calcule cu numere reale. 

1.8. Aplicarea calculelor cu numere reale în 

situații practice, inclusiv în realizarea 

diverselor proiecte. 

TITLU: O EXCURSIE 

Imaginați-vă că faceți parte dintr-un grup 

de inițiativă care trebuie să planifice o 

excursie pentru grupa de elevi din care 

faceți parte.  

 

În echipă: 

-Alegeți o zonă din țara noastră care merită 

vizitată, din punct de vedere al 

specificului, valorilor culturale, tradițiilor 

și obiceiurilor. 

-Elaborați un plan de lucru pentru 

organizarea excursiei. 

Stabiliți perioada cea mai propice pentru 

vizitarea locului ales. 

-Elaborați bugetul necesar. Luați în 

considerare diverși factori care pot 

influența costurile (de exemplu:  

În zilele de odihnă, prețul transportului este 

mai mare față de zilele lucrătoare; locurile 

de vizitat sunt mai puțin aglomerate în 

zilele de luni-vineri. 

-Prezentați proiectul colegilor. 

-Discutați și determinați gradul de interes 

pentru o excursie reală. 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

3. Implementare 

Unități de conținut din curriculum: 

Operații cu numere reale (adunarea, scăderea, 

înmulțirea, împărțirea, ridicarea la putere cu 

exponent rațional, real). Proprietăți. 

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): 

Simulări ale schimbărilor de situație de diferit 

gen. 

Exerciții; metoda problematizării, studiu de 

caz, simulare, lucru în grup. 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

3.2.5. Pot identifica diferite tipuri de date 

necesare pentru monitorizarea 

progresului unei activități de creare a 

valorii. 
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