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I. Preliminarii

Desenul este o disciplină indispensabilă în studierea disciplinelor de specialitate. Acesta

este un instrumentar esențial pentru realizarea oricărui proiect. Tendințele contemporane

implică utilizarea pe larg a tehnologiilor noi �i se observă trecerea treptată la desenul grafic

asistat la calculator, este important ca un specialist să cunoască bazele proiectării manuale,

antrenând „ochiul de inginer”, formarea deprinderii de a reda grafic anumite elemente de

construcții permite recunoa�terea mai u�oară a reprezentărilor.

Desenul de specialitate (de construcții ) este reprezentarea grafică a construcțiilor, a

elementelor de construcții prin diferite semne convenționale, simboluri cu respectarea

regulilor stabilite prin standarde. Desenul de specialitate este un mijloc absolut necesar

pentru realizarea etapelor de reprezentare grafică a clădirilor, cu explicațiile necesare, cotrea

desenelor pentru a înțelege forma �i dimensiunile construcției. Desenele trebuie să fie cât e

posibil de simple, să se citească cu u�urință �i pe înțelese. Cursul ”Desen de specialitate” ( de

construcții ) se va extinde pe parcursul a 90 de ore academice, echivalate cu 3 credite, din

care 45 ore vor fi contact direct �i 45 de ore studiu individual. În cadrul orelor de contact direct

sunt prevăzute 10 ore de teorie �i 35 de ore practice. Evaluarea finală va avea loc sub formă
de examen. Cursul se va preda în anul I de studiu, semestrul II.

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională

Arta arhitecturii este o componentămai specială a artelor în general, care are un caracter

mai deosebit, deoarece cu elemente reale, utile, se creează �i se compun imagini plastice, de

esență abstractă. �tiința ei constă în rezolvarea funcțională �i tehnică a clădirilor.

Creativitatea reprezintă o calitate esenţială, dar ea trebuie dublată cu cunoştinţe în desen de

specialitate ( de construcții). Elevii în cadrul disciplinei ”Desen de specialitate” vor studia

metodele, procedeele �i regulile de reprezentare grafică a clădirilor �i elementelor de clădiri,

cum ar fi utilizarea axelor modulare �i poziționarea pereților, respectarea regulilor de

elaborare a planului, a secțiunii clădirii, construirea elementelor casei scării în baza calculelor,

cotarea. Aplicarea metodelor de reprezentare a formei volumetrice a clădirilor �i elementelor

de clădiri. Disciplina este un punct de sprijin în însu�irea fundamentală a specialității,
implicarea cu u�urință în proiecte inovative de arhitectură.

III          Competenţe  profesionale

Competența profesională din standardul de pregătire profesională:

CP1 Elaborarea �i gestionarea documentației de proiect în baza cerințelor legislației în vigoare.

CP2 Utilizarea limbajului verbal �i grafic specific specialității în comunicarea profesională.

Competenţe  profesionale specifice disciplinei
CS1. Aplicarea limbajului tehnic, specific disciplinei pentru citirea desenelor de specialitate �i

proiectelor.

CS2. Realizarea �i citirea  desenelor  tehnice de specialitate  respectând standardele.
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IV     Administrarea disciplinei

Semestrul

Numărul de ore

Modalitatea ,
de evaluare

Numărul de
crediteTotal

Contact direct
Lucrul

individualPrelegeri
Practică/
Seminar

II 90 10 35 45 Examen 3

V     Unităţile de învăţare

Unități de competență Unități de conținut

1.Aspecte generale și elemente de construcții ale desenului de specialitate ( construcții )

1.Aplicarea limbajului tehnic, specific

disciplinei pentru citirea desenelor de

specialitate �i proiectelor.

-distingerea semnelor convenționale în

desenul de specialitate;

-nominalizarea regulilor de execuție a

desenelor  de specialitate;

- trasarea axelor modulare;

-identificarea tipurilor de pereți a clădirilor;

-Identificarea metodelor de poziționare a
pereților.

-identificarea  elementelor constructive ale

clădirilor elaborate din diferite materiale

( beton armat, lemn, metal);

-respectarea regulilor de elaborare a desenelor

elementelor de construcții din beton armat,

lemn, metal;

-utilizarea semnelor convenționale în realizarea

desenelor elementelor din beton armat, lemn,

metal;

-îndeplinirea documentației de proiect,

completarea specificației.

1.1 Clasificarea desenelor de specialitate,

scări de    elaborare a desenelor , indicatorul;

1.2Cotarea  interioară �i exterioară a

desenelor de specialitate. Semne

convenționale a materialelor, elementelor

constructive ale clădirilor, ale sistemelor

inginere�ti utilizate in desene de

specialitate;

1.3 Elemente constructive ale clădirilor. Axe

de trasare modulară, reguli de reprezentare;

1.4 Tipuri de pereți. Metode de poziționare
a pereților.

1.5 Elemente de construcții din beton –

armat. Reguli de reprezentare. Specificația.

1.6 Elemente de construcții din lemn.

Reguli de       reprezentare. Specificația.

1.7 Elemente �i construcții metalice. Reguli

de reprezentare. Specificația.
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Unități de competență Unități de conținut

2. Desen de specialitate

2. Realizarea �i citirea desenelor tehnice de

specialitate:

-determinarea scărilor de reprezentare a

desenelor de specialitate;

-trasarea axelor modulare, poziționarea

pereților;

-poziționarea în plan a articolelor

tehnico-sanitare �i a elementelor de tâmplărie;

- respectarea regulilor de cotare a planului;

-identificarea dimensiunilor elementelor

constructive ale casei scării;

-respectarea regulilor de elaborare a secțiunii

clădirii prin casa scării;

-aplicarea regulilor cotării înălțimilor, cotelor

de nivel;

-identificarea elementelor constructive a

fațadei;

-respectarea succesiunii de executare a

elementelor acoperi�ului, cotarea;

-selectarea scării de reprezentare a planului

general;

- folosirea semnelor convenționale în procesul

de realizare a planului general;

-aplicarea regulilor cotării suprafețelor planului

general;

-reprezentarea semnelor convenționale a

sistemelor inginere�ti în  desenele de instalații;
-identificarea instalațiilor inginere�ti pe

desenul unei clădiri.

2.1 Reprezentarea planelor arhitecturale.

Tipuri de plane. Etape de reprezentare.

Cotarea planelor. Calculul suprafețelor

încăperilor.

2.2 Reprezentarea secțiunilor clădirii.

Reguli de reprezentare. Cotarea exterioară �i

interioară.

2.3 Elementele casei scării. Calculul

elementelor constructive a casei scării.

Reprezentarea elementelor casei scării.

Cotarea.

2.4  Reprezentarea fațadei. Reguli de

elaborare.  Cotarea înălțimilor.

2.5  Tipuri de acoperi�uri a

clădirilor.Etape de reprezentare. Elemente

constructive. Cotarea acoperi�ului.

2.6  Plan general, tipuri.  Semne

convenționale a planului general. Reguli de

elaborare a planului general.

2.7 Reprezentarea planului general

urbanistic.

2.8 Sisteme inginere�ti- desen de

instalații. Semne convenționale. Reguli de

reprezentare a desenelor de instalații.
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VI        Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare

Nr.

crt.
Unități de învățare

Numărul de ore

Total
Contact direct

Lucrul

IndividualPrelegeri
Practică/

Seminar

1. Aspecte generale �i elemente de construcții
ale desenului de specialitate ( construcții )

40 6 12 22

2. Desen de specialitate 50 4 23 23

Total 90 10 35 45

VII      Studiu individual ghidat de profesor

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat
Modalități de

evaluare

Termeni de

realizare

1. Aspecte generale și elemente de construcții ale desenului de specialitate

Reprezentarea convențională
materialelor de construcții în

desenul de specialitate.

Lucrare practică
Prezentarea lucrării

practice,  A3

Săptămâna 2

Tendințele tehnologiilor moderne

în realizarea construcțiilor din

elemente metalice

Studiu de caz PPT Săptămâna 6

2.   Desen de construcții

Reprezentarea grafică a planului

casei de locuit.

Lucrare practică Prezentarea lucrării

practice, FA3

Săptămâna 9
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VIII     Lucrările practice/grafice recomandate

Nr. Unități de învățare Lista lucrărilor practice/de laborator Ore

1. Aspecte generale �i elemente de

construcții ale desenului de

specialitate

Reprezentarea semnelor convenționale a materialelor

de construcții, a elementelor constructive a clădirii.

Reprezentarea elementelor de construcții din beton

–armat.

Reprezentarea elementelor de construcții din lemn.

22

2 Desen de specialitate
Reprezentarea casei de locuit cu 2 nivele.

Reprezentarea planului general .
13

Total 35

IX Sugestii metodologice

În procesul de predare -învățare – evaluare se promovează principiul învățării centrate

pe elev. La disciplina „Desen de specialitate”, în procesul de instruire pentru dezvoltarea

competențelor, cadrele didactice vor folosi diverse metode �i tehnici pentru învățarea activă
în care elevii vor fi implicați în rezolvarea sarcinilor de lucru.

Profesorul poate să apeleze la predarea temelor sincron cu utilizarea instrumentelor

recomandate: Jambord, Padlet, Google Docs. Avantajul folosirii instrumentelor TIC este

mic�orarea timpului de verificare a evaluarilor, oferire de feedback după necesitate. La

predarea asincronă se propun următoarele mijloace: Google Classroom.

Strategiile recomandate care formează la elevi abilități �i deprinderi practice: demonstrația,

observația, lucrarea practică, jocul didactic, Brainstormingul, studiul de caz, lucrul în grup,  etc.

La lecțiile practice elevii vor primi sarcini individuale care vor fi realizate conform

standardelor, în baza ghidului de performanță, consultând conspectul, sursele bibliografice,

materialul ilustrativ, suportul teoretic plasat în Classroom. Prezentarea, demonstrarea �i

răspunsul în fața clasei este o modalitate de a dezvolta aptitudini de comunicare cu utilizarea

terminologiei tehnice de specialitate. Situațiile simulate vor fi propuse elevilor la lecțiile
practice care permit de a trăi o experiență de învățare similară celei reale, prin cooperare �i

implicare activă.

Profesorul va realiza proiectarea de lungă durată �i planificarea lecțiilor având la bază
prezentul curriculum. Pregătirea �i petrecerea lecțiilor se va elabora în baza planificării ERRE

( Evocare, Realizarea sensului, Reflecție, Extindere).
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Tabelul 1. Metodele de  predare-învăţare utilizate în  timpul unităților de curs

Unități de conținut Metode de
predare-învățare

1.1 Clasificarea desenelor de specialitate, scări de    elaborare a desenelor

, indicatorul;

1.2 Cotarea  interioară �i exterioară a desenelor de specialitate. Semne

convenționale a materialelor, elementelor constructive ale clădirilor, ale

sistemelor inginere�ti utilizate in desene de specialitate;

1.3Elemente constructive ale clădirilor. Axe de trasare modulară, reguli

de reprezentare;

1.4 Tipuri de pereți. Metode de poziționare a pereților.

1.5 Elemente de construcții  din beton –  armat. Reguli de reprezentare.

Specificația.

1.6  Elemente de construcții  din lemn.   Reguli de       reprezentare.

Specificația
1.7  Elemente �i construcții  metalice. Reguli de reprezentare. Specificația.

Prelegere

Explicație

Ghid de performanță

Activitate frontală

Studiu de caz

Brainstorming

Lucrul în grup

2.1 Reprezentarea  planelor arhitecturale. Tipuri de plane. Etape de

reprezentare. Cotarea planelor. Calculul suprafețelor încăperilor.

2.2  Reprezentarea  secțiunilor clădirii. Reguli de reprezentare. Cotarea

exterioară �i interioară.

2.3 Elementele casei scării. Calculul elementelor constructive a casei

scării. Reprezentarea elementelor casei scării. Cotarea.

2.4  Reprezentarea fațadei. Reguli de elaborare.  Cotarea înălțimilor.

2.5  Tipuri de acoperi�uri a clădirilor.Etape de reprezentare. Elemente

constructive. Cotarea.

2.6 Plan general, tipuri.  Semne convenționale a planului general. Reguli

de elaborare a planului general.

2.7  Reprezentarea planului general urbanistic.

2.8 Sisteme inginere�ti- desen de instalații. Semne convenționale. Reguli

de reprezentare a desenelor de instalații.

Prelegere

Activitate frontală

Activitate în grup

Ghid de performanță

Brainstorming

Observație dirijată

Studiu de caz

X.        Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale

Evaluarea este o parte componentă a procesului de învățământ, care permite

verificarea cuno�tințelor, competențelor �i aptitudinilor elevilor. Evaluarea este acţiunea

iniţiată de profesor special pentru verificarea gradului de atingere a competențelor. La

începutul cursului „ Desen de specialitate” elevilor li se propune o evaluare inițială, pentru    a

aprecia nivelul de pregătire a elevilor. În dependență de rezultatele evaluării inițiale profesorul

î�i adaptează metodele �i ritmul de predare.  La sfâr�it de capitole se vor petrece  evaluări
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formative în care se vor propune  itemi cu diferite nivele de complexitate, în baza taxonomiei

lui Bloom. Elevii vor prezenta lucrările grafice, portofoliile elaborate pe parcursul semestrului

la orele de studiu individual.  Pentru evaluarea competențelor elevilor pe parcursul procesului

de învățare se recomandă instrumentele: Google Docs Crearea rapoartelor de către elev;

Google Forms- crearea testelor de evaluare;  Google Slides- crearea prezentărilor; Mentimeter

Evaluare; LearningApps testarea cuno�tințelor. Cursul se va finaliza cu un examen scris.

Examenul este  preconizat pentru 135 min. Itemii sunt analizați la �edința catedrei �i aprobați
de către �eful de catedră, metodist, directorul adjunct pentru studii cu 30 zile până în ziua

examenului. Nota finală la disciplină „ Desen de specialitate” se constituie ca media notei

semestriale  şi a notei de la examen.   Media notei semestriale  constituie 60% din nota finală,

respectiv  nota de la examen constituie - 40%. Nota medie  semestrială se calculează ca media

aritmetică (cu zecimale) a notelor obţinute în cadrul orelor de contact direct, �i a notelor de

studiu individual. Pentru a avea dreptul de a susține examenele �i pentru a obține nota de

trecere elevii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:   frecventarea orelor de contact

direct;  elaborarea obligatorie a  lucrărilor grafice; prezentarea temelor prelucrate în timpul

orelor de studiu individual �i a portofoliilor;  consultarea surselor bibliografice obligatorii;

susținerea evaluării sumative (examen).

XI.         Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii

Pentru desfă�urarea procesului de studiu eficient în formarea �i dezvoltarea

competențelor profesionale, elevilor li se propun săli de clasă dotate cu table de desen,

material ilustrativ (reprezentări grafice, scheme, schițe), machete de elemente ale clădirilor(

din beton armat, lemn, metalice), hârtie de desen standardizată A4, A3, A1, rechizite,

manuale, suport teoretic �i practic. Sălile de clasă au conexiune la internet, sunt dotate cu

televizoare �i calculatoare.

XII.        Resursele didactice recomandate elevilor

Nr.
crt.

Denumirea resursei

Locul în care poate fi
consultată/

accesată/ procurată
resursa

Numărul de
exemplare
disponibile

1. A. Guțu „ Desen tehnic de construcții �i instalații” Chi�inău Biblioteca 80

2 Gh. Husein, M. Manescu, Gh.Oprea „Desen tehnic”
Bucure�ti, „Pedagogică” 2003

Biblioteca 24

3 �. Ф. К8D8лл>6а „'9Dч9=89 8 D8E>6а=89  ”�.  „�( ”
1987

Biblioteca 292

4 �.С.�D8л8=7  ”'9Dч9=89”,�.„СFD>9878аF”   1989 Biblioteca 44

5 Desen de Construcții �i instalații www.portal.edu.ro internet

6 Desen tehnic de construcții http://www.construc
tii-proiect.ro/upInter

net

internet
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