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Lista
competențelor profesionale specifice
CS1. Valorificarea limbajului artistic și designului în contextul proiectării spațiului interior;
CS2. Aplicarea simbolurilor convenționale în baza sistemului documentației de proiectare și a
prescripțiilor standardizate;
CS3. Proiectarea designului unității de mobilier pentru interior;
CS4. Crearea diverselor proiecte compoziționale de design;
CS5. Proiectarea în proiecție ortogonală plană și axonometrică a obiectelor volumetrice;
CS6. Dezvoltarea estetică a designului și decorarea artistică a interiorului.
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Obiective de evaluare
Competențe
profesionale
specifice
CS1 Valorificarea
limbajului artistic
și designului în
contextul
proiectării
spațiului interior.

Unitatea de competență
UC1.1 Definirea
noțiunilor din design.
Distingerea perioadelor de
evoluție a designului ca
domeniu de artă.
Argumentarea relației
artelor plastice și
decorative în designul
contemporan.

UC1.2 Distingerea
noțiunilor de: obiecte de
decor pentru interior,
tipologia obiectelor.
Posedarea cunoștințelor
elementare despre stiluri.

Candidatul va demonstra că posedă
următoarele cunoștințe:
C1.1.1 Apariția designului ca
domeniul de artă. Ce este designul?
– terminologia complexă în istorie,
relația cu artele și arhitectura.
C1.1.2 Tendinţele artei designului
din a doua jumătate a sec. XX.
Școala Bauhaus si Walter Gropius.

Candidatul va demonstra că posedă
următoarele abilități:
A1.1.1 Definirea noțiunilor din design.
Enumerarea și distingerea perioadelor de
evoluție a designului ca domeniu de artă.
A1.1.2 Argumentarea relației arhitecturii și
artelor plastice și decorative în designul
contemporan.

C1.1.3 Designul obiectelor, tendințe
de stil. Designul și producția în
masă.

A1.1.3 Deosebirea la prima vedere a
obiectelor produse după noul design în a
doua jumătate a sec. XX. Școala Bauhaus si
Walter Gropius.

C1.2.1 Influența arhitecturii
moderne în designul interior.

A1.2.1 Deosebirea stilurilor în designului
interiorului.

Stiluri de design. Stilul Minimalist,
sfârșitul anilor ’80 în Londra și New
York.

A1.2.2 Caracterizarea stilurilor de design.

Stilul Art - Deco dezvoltat după
Primul Război Mondial.
Stilul Contemporan – modern/
open-space, potrivit pentru birouri,
magazine cât și pentru spații
locative.

A1.2.3 Rezolvarea interiorului în baza
aplicării stilurilor arhitecturale.
A1.2.4 Cunoașterea arhitecților renumiți și
teoriilor noi: Le Corbusier; Frank Lloyd
Wright; Mies van der Rohe; Alvar Aalto;
Santiago Calatrava.

Atitudini specifice
predominante de care
trebuie să dea dovadă
candidatul:
1.1 Utilizarea
terminologiei specifice
domeniului.
1.2 Capacitatea de a pune
întrebări pentru a înțelege
mai bine o informație,
pentru a-și forma o opinie,
pentru a executa o sarcină
de lucru.
1.3 Comunicare corectă și
eficientă în contexte de
muncă.
1.4 Manifestarea
interesului și a respectului
pentru rezultatele muncii,
valorile și opiniile altor
persoane.

Stilul Hi- Tech Nichel, neoane,
sticlă, plastic, linii drepte, design
simplu.
Stilul Clasic cu trimitere la
arhitectura și imaginile imperiilor
grecești și romane, designul interior
clasic bazat pe simetrie și echilibru.
Stilul Rococo al anilor ’70 și ’80 în
Europa de Vest.
C1.2.2 Stilul Eclectic – obiecte
individuale.
Rustic – cu elemente nerafinate,
naturale.
Stilul Retro – modele vechi par a
face o revenire, dar cu o tentă
modernă.
Stilul Tradițional moldovenesc în
interior și obiecte de decor în
Moldova secolelor XVIII-XX.
Stilul Country – accentul pe
materiale naturale, hand-made.
C1.2.3 Arhitecți renumiți și teorii
noi: Le Corbusier; Frank Lloyd
Wright; Mies van der Rohe; Alvar
Aalto; Santiago Calatrava.
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UC1.3 Determinarea
inovațiilor inginerești în
designul modern sec. XIX
– XX.

CS2 Aplicarea
simbolurilor
convenționale în baza
sistemului
documentației de
proiectare și a
prescripțiilor
standardizate.

UC2.1 Identificarea
simbolurilor
convenționale în baza
sistemului documentației
de proiectare și a
prescripțiilor
standardizate.

C1.3.1 Design urban și spațiul
public. Edificii renumite a timpurilor
moderne: Podul Seto - Ohashi –
Kojima; Mount Rushmore; Calea
ferată transsiberiană; Mount
Rushmore; Casa care dansează; Burj
Khalifa; Emiratele Arabe; Turnul de
televiziune din Guangzhou; Golden
Gate Bridge; Tunelul Canalului
Panama; Sydnei Opera House;
Statuia lui Iisus Hristos Mântuitorul,
etc.

A1.3.1 Enumerarea trăsăturilor
caracteristice și inovațiile inginerești în
designul modern al sec. XIX - XX.

C2.1.1 Noțiuni generale din
domeniul desenului tehnic și a
geometriei descriptive:

A2.1.1 Identificarea simbolurilor și
convenționale specifice desenului tehnic.

- Instrumente și materiale
- Standardizarea în desenul tehnic
- Clasificarea desenul tehnice
- Formatele desenelor tehnice
- Scări utilizate
- Indicatorul desenelor tehnice
C2.1.2 Linii utilizate în desenul
tehnic. Prescripții standardizate.
C2.1.3 Scrierea standardizată.
Dimensiuni nominale. Reguli de
scriere.
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A1.3.2 Observarea tendințelor artistice în
designul obiectelor din sec. XIX –XX.
A1.3.3 Descrierea edificiilor realizate de
arhitecți renumiți.

A2.1.2 Construirea indicatorului desenelor
tehnice.
A2.1.3 Aplicarea normelor de scriere
standardizată în desenele tehnice.
A2.1.4 Scrierea standardizată a inscripțiilor.
A2.1.5 Reprezentarea grafică a liniilor
utilizate în desen tehnic.

2.1 Capacitatea de a realiza
construcții geometrice cu
ajutorul instrumentelor.
2.2 Executarea etapelor
tehnologice, în ordine
cronologică, respectând
normele de igienă și
securitate a muncii.
2.3 Manifestarea atitudinii
pozitive, a atenției și
interesului la modelarea,
asamblarea detaliilor,
etapelor procesului
tehnologic de realizare a

UC2.2 Aplicarea
C2.2.1 Construcții geometrice: drepte
construcțiilor geometrice în paralele, perpendiculare. Împărțirea
reprezentarea desenelor
segmentului de dreaptă în părți egale.
tehnice.
C2.2.2 Împărțirea cercului în părți
egale. Poligoane regulate.

CS3 Proiectarea
designului unității de
mobilier pentru
interior

UC3.1 Crearea proiectului
unei unități de mobilier
pentru interior

C2.2.3 Racordări.
C3.1.1 Clasificarea tipurilor de
mobilier.

A3.1.1 Selectarea materialului ilustrativ
necesar pentru invenție.

C3.1.2 Dimensiunile funcționale
pentru diverse tipuri de mobilier.

A3.1.2 Analizarea informației acumulate.

C3.1.4 Dezvoltarea invenției.
C3.2.1 Construirea unității de
mobilier în trei proiecții în scară
optimală. Proporționarea.
C3.2.2 Construirea mobilierului în
axonometrie în scară optimală.
C3.2.3 Calitățile funcționale și
decorative ale unității de mobilier.
C3.2.4 Compoziția proiectului în
format și gama cromatică a
proiectului.
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proiectului.

A2.2.2 Rezolvarea problemelor geometrice
cu ajutorul instrumentelor și a calculelor.
A2.2.3 Aplicarea algoritmului de construire
a racordărilor

C3.1.3 Documentare. Acumularea
materialului ilustrativ și informativ.

UC3.2 Rezolvarea
designului unității de
mobilier pentru interior.

A2.2.1 Aplicarea construcțiilor geometrice
în reprezentarea desenelor tehnice.

A3.1.3 Realizarea schițelor de unități de
mobilier.
A3.1.4 Implementarea ideilor propuse în
proiectul unei unități de mobilier.
A3.2.1 Proiectarea unității de mobilier în trei
proiecții în scară optimală.
A3.2.2 Executarea axonometriei obiectului
în scară optimală.
A3.2.3 Determinarea funcționalității unității
de mobilier pentru interior.
A3.2.4 Redarea compozițională a unității de
mobilier în format.

3.1 Conduită autonomă în
situații de lucru
corespunzătoare calificării
solicitate.
3.2 Atenție și concentrare în
procesul de proiectare a
unei unități de mobilier
pentru interior.
3.3 Cunoașterea și
aprecierea propriilor puncte
forte în procesul conceperii
și construirii unității de
mobilier.

UC3.3 Proiectarea și
machetarea unității de
mobilier pentru interior.

C3.3.1 Suprafața, volumul. Alegerea
materialului pentru realizarea
machetei în scară optimală.
C3.3.2 Texturile materialelor și
gama cromatică.

A3.3.1 Selectarea materialelor conform
designului obiectului.
A3.3.2 Propunerea variantelor de game
cromatice.
A3.3.3 Vopsirea elementelor.

C3.3.3 Principii de realizare a
machetei în material.
C3.3.4 Vopsirea suprafețelor.
C3.3.5 Elemente decorative.

A3.3.4 Alegerea metodelor de îmbinare și
asamblare.

A3.3.5 Decorarea artistică și estetică a
obiectului.
CS4 Crearea
diverselor proiecte
compoziționale de
design.

UC4.1 Proiectarea artistică
și funcțională a interiorului.

C.4.1.1 Proiect artistic al unui spațiu A4.1.1 Colectarea și selectarea materialului
de diversă destinație, după un plan
necesar privind proiectarea artistică a
real.
conceptului.
C4.1.2 Măsurarea obiectului.
C4.1.3 Proiectarea planului cu
dimensiuni în scară.
C4.1.4 Predarea dimensiunilor şi
standardelor funcţionale.
C4.1.5 Standardele ergonomice și
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A4.1.2 Analiza și interpretarea datelor și
informației din surse bibliografice, din
contexte profesionale concrete și alternative,
pentru alegerea destinației conceptului și
locului de situație.
A4.1.3 Măsurarea obiectului.
A4.1.4 Proiectarea planului inițial.

4.1 Demonstrarea
creativității în procesul
proiectării artistice a unui
spațiu interior.
4.2 Atenție și concentrare
în procesul de crearea
designului în interior.
4.3 Respectarea regulilor
de securitate, ergonomice,
etice în activitatea de
muncă cu diferite

A4.1.5 Conceperea invenției.

constructive.

A4.1.6 Dezvoltarea ideilor.
C4.1.6 Metode de planificare a
invenției în scară.

A4.1.7 Realizarea schiţelor.

C4.1.8 Zonarea interiorului.

A4.1.9. Capacitatea de zonare a interiorului.

C4.1.9 Legenda obiectului.

A4.1.10 Respectarea cerințelor legate de
destinația obiectului.

A4.1.8 Alegerea scării optimale pentru
C4.1.7 Dezvoltarea invenției în plan. proiectarea obiectului.

C4.1.10 Colectarea şi prelucrarea
informaţiilor semnificative,
pregătirea documentaţiei necesare.
C4.1.11 Proiectarea desenului de
releveu în scară.
C4.1.12 Dimensiuni şi standarde
funcţionale, ergonomia spațiului
interior.

A4.1.11 Colectarea informației necesare
pentru inițierea procesului de proiectare (date
inițiale, acte normative, documentația de
proiectare existentă, cerințe specifice, etc.).
A4.1.12 Procesarea şi sintetizarea conştientă
a informaţia, pregătirea bazei de date
necesară pentru desfăşurarea proiectării.
A4.1.13 Elaborarea desenelor de releveu în
scară.
A4.1.14 Studierea standardelor funcționale
specifice obiectului.
A4.1.15 Proiectarea interiorului rezolvat în
scară optimală.
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instrumente și materiale.

UC4.2 Crearea designului
în interior.

C4.2.1 Planul pardoselii cu
specificarea materialelor.
C4.2.2 Compoziția proiectului în
format: Amplasarea elementelor
proiectate pe planșe; Proiectare
constructivă.

A4.2.1 Inventarea designului interior.
A4.2.2 Rezolvarea ergonomică a spațiului.
A4.2.3 Aplicarea standardelor ergonomice
în secțiuni, modelarea artistică a interiorului
în secțiuni și amenajarea ergonomică a
interiorului.

C4.2.3 Proiectarea perspectivelor.

CS5 Proiectarea în
proiecție ortogonală
plană și axonometrică
a obiectelor
volumetrice.

UC 5.1 Reprezentarea
secțiunilor și tăieturilor
pe proiecții ortogonale
plane și proiecții
axonometrice.

C4.2.4 Proiectarea secțiunilor.

A4.2.4 Aplicarea regulilor de construire a
perspectivelor și proiectarea perspectivelor.

C4.2.5 Proiectarea planului
tavanului cu sursele de iluminare.

A4.2.5 Designul tavanului și reprezentarea
grafică a tavanului.

C5.1.1 Noțiuni generale despre
vederi.

A 5.1.1 Indicarea simbolică a
tăieturii/secțiunii în plan.

C5.1.2 Secțiuni și tăieturi:
Clasificarea secțiunilor și tăieturilor;
Convenționalisme și simplificări;
Cazuri speciale.

A 5.1.2 Aplicarea secțiunilor pe proiecțiile
ortogonale.
A 5.1.3 Construirea proiecției axonometrice
a interiorului.

5.2 Curiozitate și interes
pentru activități inovative
de muncă.

C5.2.1 Proiectarea axonometriei.

A5.2.1 Proiectarea axonometriei.

C5.2.2 Macheta interiorului în scară
şi rezolvarea ei cromatică. Metode
de machetare.

A5.2.2 Ridicarea înălțimilor în axonometrie.

5.3 Conduită autonomă în
situații de lucru
corespunzătoare calificării
decorator interioare.

C5.1.3 Proiectarea ortogonală plană.
UC5.2 Proiectarea și
machetarea spațial
volumetrică a interiorului.

5.1 Demonstrarea inițiativei
și perseverenței în procesul
proiectării spațial
volumetrice a interiorului.

A5.2.3 Machetarea interiorului.
A5.2.4 Rezolvarea cromatică a machetei.
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A5.2.5 Combinarea de materiale pentru
efectuarea machetei. Construirea volumelor.
CS6 Dezvoltarea
UC6.1 Dezvoltarea estetică
estetică și decorarea și decorativă a interiorului.
artistică a interiorului.

C6.1.1 Dezvoltarea estetică și
decorativă a interiorului.
C6.1.2 Combinații cromatice.
C6.1.3 Psihologia și influența
culorilor în interior.

A6.1.1 Decorarea interiorului.
A6.1.2 Propunerea combinațiilor cromatice
în corespundere cu legenda obiectului.
A6.1.3 Crearea relațiilor de culori în interior.
A6.1.4 Aplicarea standardelor ergonomice.
A6.1.5 Modelarea artistică a interiorului.
A6.1.6 Rezolvarea grafică și cromatică a
decorului.
A6.1.7 Studierea materialelor constructive.
A6.1.8 Armonia între materiale.

UC 6.2 Identificarea
proprietăților culorilor,
combinarea și generalizarea
lor: - prezentarea culorilor;
- clasificarea culorilor
cromatice; - prepararea
culorilor; - clasificarea
culorilor acromatice; contrastele cromatice; analizarea griurilor; implementarea nuanței și

C6.2.1 Culorile și caracterizarea lor.

A6.2.1 Caracterizarea culorilor.

• Culorile spectrale și pigmentare.

A6.2.2 Clasificarea culorilor cromatice în
culorile primare, binare gradul I, gradul II și
terțiare și acromatice.

• Culorile cromatice, clasificarea
culorilor cromatice în culorile
primare, binare gradul I, gradul II și
terțiare.
• Culorile acromatice, degradeul
culorilor acromatice.
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A6.2.3 Aplicarea contrastelor cromatice în
decorarea interiorului.
A6.2.4 Practicarea amestecului fizic a
culorilor cromatice cu alb și negru.

6.1 Participare interesată la
evaluarea calității, cantității
materialelor și stabilirea
ustensilelor necesare la
decorarea interiorului.
6.2 Interes pentru
promovarea activă a
valorilor de mediu și a unui
mod sănătos de viață.
6.3 Solicitarea sprijinului în
situațiile care-i depășesc
calificarea.
6.4 Corectitudine și
coerența. Inițiativă și
perseverență.

siluetei în compoziție.

C6.2.2 Cercul cromatic (Itten). •
Contrastele cromatice: contrastul
culorilor pure, clarobscur, cald-rece,
de calitate, de cantitate, simultan,
complementar.
• Nuanța, silueta.
C6.2.3 Amestecul fizic dintre
culorile cromatice cu alb și negru.
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