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NOTĂ DE PREZENTARE 

 

Acest curriculum se aplică în domeniul de pregătire profesională CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI 

LUCRĂRI PUBLICE, pentru calificarea profesională: CONSTRUCTOR DRUMURI ȘI 

PODURI 

 

Curriculumul a fost elaborat pe baza standardului de pregătire profesională (SPP) aferent calificării 

sus menționate. 

 

 

Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor – 3 

 

 

Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module: 

 

Unitatea de rezultate ale învăţării –  

tehnice specializate (URÎ) 
Denumire modul 

URÎ 5. Realizarea lucrărilor de 

terasamente și de suprastructură pentru 

drumuri 

MODUL I: Tehnologia de execuție a 

drumurilor 

URÎ 6. Executarea elementelor privind 

infrastructura / suprastructura podurilor 

și a altor lucrări de artă 

MODUL II: Tehnologia de execuție a podurilor 

și a altor lucrări de artă 

URÎ 7. Executarea lucrărilor de 

mentenanță la drumuri, poduri și alte 

lucrări de artă 

MODUL III: Mentenanța la drumuri, poduri și 

alte lucrări de artă 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Clasa a XI-a 

Învățământ profesional 

 

Calificarea: CONSTRUCTOR DRUMURI ȘI PODURI 
Domeniul de pregătire profesională: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE 

 

 

Pregătire practică
1 

 

Modul I. Tehnologia de execuție a drumurilor 

Total ore/an:        240 

    din care:  Laborator tehnologic      90 

      Instruire practică    150 

 

Modul II. Tehnologia de execuție a podurilor și a altor lucrări de artă 

Total ore/an:         240 

    din care:  Laborator tehnologic       90 

      Instruire practică     150 

 

Modul III. Mentenanța la drumuri, poduri și alte lucrări de artă 

Total ore/an:         150 

    din care:  Laborator tehnologic       30 

      Instruire practică     120 

 

 

Stagiu de pregătire practică
2
 - Curriculum în dezvoltare locală 

 

Modul IV. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Total ore/an:     300 

 

Total ore /an = 10 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 300 ore/an 

 

 

TOTAL  GENERAL: 930 ore/an 

 

 

Notă:  

1. Pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la operatorul 

economic/instituția publică parteneră 

2. Stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția publică parteneră. 

Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin 

metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în 

parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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MODUL I: TEHNOLOGIA DE EXECUȚIE A DRUMURILOR 
 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

 

Modulul „Tehnologia de execuție a drumurilor”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) 

pentru calificarea profesională Constructor drumuri și poduri din domeniul de pregătire 

profesională Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, face parte din pregătirea practică  aferentă 

clasei a XI-a, învățământ profesional.  

Modulul are alocat un numărul de 240 ore/an, conform planului de învăţământ, din care : 

 90 ore/an – laborator tehnologic 

 150 ore/an – instruire practică 

 

Modulul „Tehnologia de execuție a drumurilor” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează 

dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din 

ocupațiile specificate în SPP-ul corespunzător calificării profesionale de nivel 3, Constructor 

drumuri și poduri, din domeniul de pregătire profesională Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior. 

 

 STRUCTURĂ MODUL  

 

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării 

 

URÎ 5: REALIZAREA LUCRĂRILOR 

DE TERASAMENTE ȘI DE 

SUPRASTRUCTURĂ PENTRU 

DRUMURI 
 

Rezultate ale învățării  

codificate conform SPP 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini Conţinuturile învăţării 

5.1.1. 5.2.1. 

5.2.9. 

5.2.16. 

5.3.1. Caracteristicile pământului din terasamente: --

compoziţia granulometrică, comportarea în raport 

cu apa, rezistenţele mecanice ale pământurilor 

5.1.2. 

5.1.12. 

5.2.2.  

5.2.3. 

5.2.4. 

5.2.9. 

5.2.16. 

5.3.1. 

5.3.2. 

5.3.3. 

5.3.4. 

5.3.5. 

5.3.6. 

5.3.7. 
 

Tehnologia de execuţie a terasamentelor 

Lucrări specifice terasamentelor: 

-lucrări pregătitoare în vederea executării 

terasamentelor 

-lucrări de săpătură(debleu) 

-lucrări în umplutură (rambleu)  

-lucrări mixte 

 

Documentaţie tehnică: planuri de situaţie, profile, 

desene de execuţie, schiţe, normative, fişa 

tehnologică 

Elemente specifice terasamentelor în execuţie: 

- taluz, rambleu/înălţime 

-dimensiuni: lungimi, lăţimi 

-unghiuri 

Norme generale şi specifice de sănătatea şi 

securitatea muncii şi de apărare împotriva 

incendiilor la execuţia terasamentelor drumurilor. 
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5.1.3.  

 

5.2.3. 

5.2.9. 

5.2.16. 
 

5.3.2. 

5.3.3.  
 

Utilaje pentru execuţia mecanizată a 

săpăturilor: 

-utilaje pentru afânare şi scarificare 

-utilaje care sapă transportă şi nivelează 

-utilaje care sapă şi incarcă în alte mijloace de 

transport 

5.1.4. 5.2.4. 

5.2.9. 

5.2.16. 

 

5.3.2. 

5.3.3. 

Utilaje pentru execuţia mecanizată a 

umpluturilor:  

-utilaje pentru compactare 

5.1.5.  

 

5.2.5.  

5.2.9. 

5.2.16. 

5.3.1. Deformaţiile terasamentelor: 

- Deformaţiile terasamentelor: tasări, prăbuşiri, 

surpări, alunecări 

- Cauzele producerii deformațiilor terasamentelor 

5.1.6.  

5.1.12. 

 

5.2.6. 

5.2.7. 

5.2.8. 

5.2.9. 

5.2.16. 

5.2.21. 
 

5.3.1. 

5.3.2. 

5.3.3. 

5.3.4. 

5.3.5.  

5.3.6. 

5.3.7. 

 

Metode şi lucrări de consolidare, sprijinire şi 

protecţie:  
Metode aplicate: regularizarea cursurilor apelor, 

stabilizarea taluzurilor prin ancoraje, injectarea cu 

mortare de ciment;  

Lucrări: consolidarea şi protejarea taluzurilor, 

colectarea şi evacuarea apelor, lucrări de 

imbunătăţirea calităţii pământului, lucrări de 

spijinire a pământului, consolidarea terasamentelor 

cu pungi de balast, lucrări de apărări de maluri 

Metode de verificare a lucrărilor. 

 

Norme generale şi specifice SSM (sănătatea şi 

securitatea muncii) şi de AII (apărare împotriva 

incendiilor) la consolidarea terasamentelor 

drumurilor. 

5.1.7. 5.2.9. 

5.2.10. 

5.2.11. 

5.2.12. 

5.2.16. 

5.3.1. Elemente specifice suprastructurii drumurilor  

Tipuri de drumuri : 

-de tip inferior, intermediar, moderne  

Suprastructura drumurilor: 

-calea(partea carosabilă), benzi de 

încadrare(acostamente)  

Sistem rutier(straturi)  

-îmbrăcăminte, strat de bază, strat de fundaţie, 

substrat de nisip  

 

5.1.8. 

5.1.12. 

5.2.9. 

5.2.13. 

5.2.14. 

5.2.15. 

5.2.16. 

5.2.21. 

5.3.1. 

5.3.2. 

5.3.3. 

5.3.4. 

5.3.5. 

5.3.6. 

5.3.7. 

Utilaje, unelte şi dispozitive pentru lucrări de 

drumuri . 

Dispozitive, unelte:  

-lopeţi, mături, şablon 

Utilaje: scarificator, buldozer, greder, compactor, 

freză rutieră, reciclator de material, distribuitor, 

autocisterne 

 

Tehnologia/Etape de execuţie a straturilor la 

drumuri inferioare: drumuri de pământ 

stabilizate 
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-organizarea locului de muncă 

-scarificarea materialului existent, fărâmiţarea 

materialului, amestecarea pământului cu adaosuri 

granulare, adăugare liant şi amestecare cu 

pământul de stabilizat, nivelare amestec la profil, 

verificare cu şablon, compactare, protejare cu strat 

de nisip sau emulsie 

 

Norme generale şi specifice SSM (sănătatea şi 

securitatea muncii) şi de AII (apărare împotriva 

incendiilor) la lucrări de execuție a straturilor la 

drumurile inferioare. 

5.1.9. 

5.1.12. 

5.2.9. 

5.2.16. 

5.2.17. 

5.2.18. 

5.2.21. 

5.3.1. 

5.3.2. 

5.3.3. 

5.3.4. 

5.3.5. 

5.3.6. 

5.3.7. 

Tehnologia de execuţie a lucrărilor/ operaţiilor 

la suprastructura drumurilor intermediare 

 

Tehnologia/Etape de execuţie a straturilor la 

drumuri intermediare : 

 macadamuri, împietruiri, stabilizări  

-organizarea locului de muncă  

-aşternerea şi cilindrarea sortului de rezistenţă, 

aşternerea şi cilindrarea sortului de împănare, 

înnoroirea în etape, protejare cu nisip 

 

Norme generale şi specifice SSM (sănătatea şi 

securitatea muncii) şi de AII (apărare împotriva 

incendiilor) la lucrări de execuție a straturilor la 

drumurile intermediare. 

5.1.10. 

5.1.11. 

5.1.12. 

5.2.9. 

5.2.16. 

5.2.19. 

5.2.20. 

5.2.21. 

5.3.1. 

5.3.2. 

5.3.3. 

5.3.4. 

5.3.5. 

5.3.6. 

5.3.7. 

Tehnologii/operaţii tehnologice de realizare a 

imbrăcăminţile drumurilor moderne: 

 

Tipuri de îmbrăcăminţi drumuri moderne:-

semirigide, rigide  

 

Tehnologia/Etapele de execuţie la lucrări de 

asfaltaj îmbrăcăminţi nerigide:  

-organizarea locului de muncă  

-frezare,curăţarea suprafeţei, stropirea, penetrarea  

sau amestecul şi tratamente superficiale(amorsare) 

Tehnologia/Etapele de execuţie la îmbrăcăminţi 

rigide din beton de ciment:  

-organizarea locului de muncă  

-montare longrine, amenajare rosturi, turnare beton 

în straturi, vibrofinisare a fiecărui strat, verificare 

cu şablon, finisarea dalelor 

 

Norme generale şi specifice SSM (sănătatea şi 

securitatea muncii) şi de AII (apărare împotriva 

incendiilor) la lucrări de realizare a 

îmbrăcăminților drumurilor. 
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LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI 

INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME ȘI MATERIALE, DOCUMENTAȚII 

TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE DOBÂNDIRII 

REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în școală sau la operatorul economic): 

 

- Echipament de protecţia muncii: salopetă, mănuşi, încălţăminte de protecţie, casca, vesta 

reflectorizanta 

- Unelte, dispozitive: lopată, hârleţ, târnăcop, roabă, tăvălug, mai, tomberon 

- Scule: mistrie, cancioc, lopată, ciocan, daltă, cleşti, fierăstrău pentru lemn şi metal, malaxor  

- Verificatoare: metru, ruletă, nivelă, fir cu plumb, colţare, sfoară 

- Materiale: palplanşe (inclusiv metalice), cofraje, dulapi, longrine metalice, mixturi asfaltice, 

beton de ciment, emulsii bitumoase, lianţi stabilizare, ciment, piatră spartă 

- Utilaje: betoniera pentru beton, malaxor pentru beton, excavator, gredere, screpere, graifere, 

scarificatoare, autobasculante, compactoare, staţii de asfalt, staţii de betoane, repartizator 

asfalt, repartizator beton, autogudronator, repartizator lianţi stabilizare, cilindrii compactori; 

- Utilajele pentru decaparea terenului: scarificator, autogreder, buldozer, etc.  

- Dirijarea utilajelor: pentru a păstra pământul decapat până la terminarea lucrării; cu 

respectarea legislaţiei privind sănătatea şi securitatea în muncă specifice  

- Lucrări, materiale şi utilaje pentru diferite tipuri de lucrari de terasamente la drumuri: lucrări 

de săpătură, de umplutură, mixte  

- Lucrări în desfăşurare la terasamente: săpături în spaţii înguste, consolidări, compactare 

manuală, curăţare şanţuri de scurgere, fundaţii  

- Lucrări în desfăşurare la drumuri: lucrari de investitii (pe sectoare de drum noi care se 

realizează) 

- Mijloace de învăţământ: retroproiector, folii, videoproiector, casete video, proiector, 

calculator, set de CD-uri şi DVD-uri, machete, mostre de materiale, materiale informative 

(reviste de specialitate, cataloage, broşuri, plinte), acte normative şi legislaţie în vigoare 

specifice domeniului construcţii şi lucrări publice, drumuri și poduri; 

 

 SUGESTII METODOLOGICE  

 

Sugestiile au rolul de a orienta profesorul asupra modalităţilor de dezvoltare a rezultatelor 

învăţării/ competenţelor, prin intermediul conţinuturilor recomandate şi având în vedere cunoştinţe, 

abilităţi şi atitudini pe care le presupune unitatea de rezultate ale învăţării URÎ 5 - Realizarea 

lucrărilor de terasamente și de suprastructură pentru drumuri.  
Considerarea elevului ca subiect al activităţii instructiv educative şi orientarea acesteia spre 

formarea rezultatelor învăţării/competenţelor specifice, precum şi accentuarea caracterului practic 

aplicativ al modulului Tehnologia de execuție a drumurilor, presupun respectarea unor exigenţe 

ale învăţării durabile, printre care: 

 utilizarea unor strategii didactice care să pună accent pe: 

- construcţia progresivă a cunoştinţelor, exersarea şi consolidarea abilităţilor elevilor; 

- cultivarea exigenţei şi autoexigenţei elevului; 

- abordări flexibile şi parcursuri didactice diferenţiate; 

- abordări inter şi multimodulare/ disciplinare; 

 utilizarea unor metode active (de exemplu: turul galeriei, metoda cubului, brainstorming, 

simularea, învăţarea problematizată, învăţarea prin cooperare, studiul de caz, învăţarea prin 

descoperire, jocul de roluri bazat pe empatie, analiza de text, metode de gândire critică, realizarea 

de portofolii, lucrul pe calculator/internet/în grupuri de lucru virtuale), care pot contribui la: 

- crearea acelui cadru educaţional care încurajează interacţiunea socială pozitivă; 
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- exersarea lucrului în echipă, a îndeplinirii unor roluri specifice în grupuri de lucru, a 

cooperării cu persoane diferite în realizarea unei sarcini de lucru; 

- înlăturarea stereotipurilor, a automatismelor de gândire, precum şi cultivarea spiritului 

tolerant; 

 utilizarea unor strategii didactice care să permită alternarea formelor de activitate (individuală, 

pe perechi şi în grupuri mici); 

 învăţarea prin acţiune (experienţială), realizarea unor activităţi bazate pe sarcini concrete; 

 utilizarea, în activitatea didactică, a calculatorului ca mijloc modern de instruire, care să permită 

subordonarea utilizării tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, în vederea desfăşurării unor lecţii 

interactive, atractive. 

 

Pentru atingerea rezultatelor învățării se propun, cu titlu de exemplu, următoarele teme de activități 

practice care se pot realiza la orele de instruire practică: 

- pregătirea materialelor în ordinea corespunzătoare operaţiilor de consolidare a terenului de 

fundare 

- pregătirea și organizarea locului de muncă: amenajarea zonei de lucru cu mijloace de muncă, 

resurse in vederea realizarii suprastructurii unei CF 

- executarea unei lucrări de consolidare a unui terasament existent la scară redusă din 

materiale locale 

- executarea unei săpături în spaţii înguste 

- executarea, impreună cu echipa, de lucrări de consolidări simple la terasamente 

- executarea de lucrări de curăţare a şanţurilor de scurgere 

- executarea, cu îndrumare, de lucrări de compactare manuală 

- executarea de săpături la fundații conform documentației 

- exerciţii de identificare a elementelor suprastructurii drumurilor pe o documentaţie dată /în  

cadrul unei vizite de documentare pe un şantier în desfăşurare al operatorului economic cu 

care şcoala colaborează  

- exerciţii practice de identificare pe documentaţii date spre studiu a elementelor profilelor 

longitudinale şi profilelor transversale (în rambleu, în debleu şi mixte)  

- exerciţii aplicative şi practice de corelare a noţiunilor studiate cu o lucrare specifică la 

suprastructura podurilor în desfăşurare pe şantierul operatorului economic cu care se 

colaborează la instruirea practică a elevilor 

- exerciţii de corelare a lucrărilor simple executate la suprastructura drumurilor cu utilajele 

necesare ( aplicaţii –simulări în baza de montare a operatorului economic cu care se 

colaborează la instruirea practică a elevilor) 

- exerciţii aplicative de selectare a sculelor, utilajelor necesare pentru o lucrare la 

suprastructura drumurilor 

- exerciţii practice de executare a operaţiilor simple în cadrul lucrărilor în desfăşurare 

(şantiere în lucru ale operatorului economic cu care se colaborează la instruirea practică a 

elevilor) împreună cu echipa de lucru, cu respectarea echipamentului de lucru/protecţie 

- exerciţii practice de execuţie a unei lucrări date (curăţarea suprafeţei, stropirea etc) cu 

respectarea tehnologiei de lucru pe etape 

- exerciţii practice de verificare a lucrării executate ( pentru suprastructura drumurilor. 

 

Spre exemplificare, se propune un mod de aplicare a metodei moderne de predare - învățare 

METODE DE SIMULARE, pentru întelegerea/fixarea conţinuturilor din URÎ 5 - Realizarea 

lucrărilor de terasamente și de suprastructură pentru drumuri 

Acest grup de metode se bazează pe simularea (imitarea) unor activităţi reale, urmărindu-se în 

principal formarea de comportamente specifice (cum ar fi cele profesionale). 
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Una dintre cele mai practicate metode de simulare este jocul cu roluri, care constă în simularea 

unor funcţii, relaţii, activităţi, ceea ce presupune: identificarea unei situaţii ce se pretează la 

simulare; distribuirea rolurilor între participanţi; învăţarea individuală a rolului; interpretarea 

(„jucarea”) rolurilor; discutarea în grup a modului în care au fost interpretate rolurile. 

 

Eficienţa metodei este condiţionată de capacitatea participanţilor de a se transpune în rol şi de a-şi 

valorifica experienţa în acest context. Profesorului, aflat mai ales în ipostază de animator, i se cer şi 

calităţi regizorale. 

Metoda activităţii cu fişele este o metodă de învăţare care presupune utilizarea fişelor elaborate în 

prealabil de către profesor, conţinând sarcini de lucru pe care elevii le rezolvă individual. Fişele pot 

avea roluri diverse: de suport în dobândirea de noi cunoştinţe, favorizând autoinstruirea; de control, 

de realizare a conexiunii inverse; de tratare diferenţiată a elevilor, conţinând sarcini diferite pentru 

diferitele categorii de elevi din clasă. 

 

Exemplu de metodă didactică folosită în activităţile de învăţare în cadrul laboratorului tehnologic:  

TEMA: Utilajele și tehnologia de execuție a terasamentelor 

5.1.3. Utilajul şi tehnologia de execuţie a lucrărilor de săpătură la terasamente 

5.2.3. Aplicarea tehnologiei de execuţie a lucrărilor de  săpătură pentru o lucrare dată cu utilajele 

adecvate 

5.2.9. Comunicarea/raportarea corectă privind stadiul lucrărilor/pe etape 

5.2.16. Utilizarea corectă a termenilor de specialitete privind etapele tehnologice/de execuție ale  

5.3.2.Executarea operațiilor tehnologice sub supraveghere cu grad de autonomie restrâns 

5.3.3. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme 

 

 

ACTIVITATEA: Întocmire FIŞĂ TEHNOLOGICĂ 

Obiectivul activităţii: Activitatea vă dă posibilitatea să adunaţi informaţii despre utilajele 

pentru execuţia mecanizată a săpăturilor, să le selectaţi, să le ordonaţi şi să le organizaţi şi să 

aflaţi alte aspecte tehnologice despre execuţia mecanizată a săpăturilor. 

Nume elev: 

Data:                                                                 Timp de lucru: 60 minute  

 

Lucraţi individual! 

 

Sarcinile de lucru pentru această activitate sunt următoarele: 

1. Completaţi fişa tehnologică de mai jos 

2. Comparaţi observaţiile făcute în fişa voastră atât cu cele ale colegilor care au realizat aceeaşi 

fişă tehnologică ca şi voi, cât şi cu cele observate în instalaţiile tehnologice;  

3. Faceţi corecturile (pe fişele voastre) cu altă culoare pentru a vedea mai bine unde aţi greşit; 

 

 Identificaţi Utilajele şi tehnologia de execuţie mecanizată a lucrărilor de săpătură pentru o 

lucrare dată (care este în desfăşurare la operatorul economic unde vă desfăşuraţi instruirea 

practică. 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 Identificaţi utilajele care efectuează lucrarea şi tipul de lucrare/lucrări pe care le execută. 

Completaţi în tabelul de mai jos: 
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 OPERAŢIILE TEHNOLOGICE 

Utilajul 
Afânare-

scarificare 
Săpare 

Săpare , 

transport 

şi nivelare 

Transport 

şi nivelare 

Săpare şi 

încărcare 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 Ordonați  utilajele în functie de lucrările care le pot executa; succesiunea tehnologică de 

execuţie a lucrării care se execută utilizând figurile de mai jos, 

                  

       
respectiv : 

- utilaje pentru afânare şi scarificare 

- utilaje care sapă, transportă şi nivelează 

- utilaje care sapă şi incarcă în alte mijloace de transport. Menţionaţi dacă există vreo grupă de 

utilaje la care nu puteti atribui utilaje. 

 

 SUGESTII PRIVIND EVALUAREA 

 

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va 

măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii au 

atins rezultatele învăţării şi şi-au format competenţele stabilite în standardul de pregătire 

profesională. 

Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi: 
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a. Continuă: 

 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de metoda 

de evaluare – probe orale, scrise. 

 Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, 

evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp. 

 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele, 

abilităţile şi atitudinile specificate în Standardul de Pregătire Profesională. 

b. Finală: 

 Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de 

predare/ învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a 

cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor. 

 

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă: 

 Fişe de observaţie; 

 Fişe test; 

 Fişe de lucru; 

 Fişe de documentare; 

 Fişe de autoevaluare/ interevaluare; 

 Eseul; 

 Portofoliul; 

 Referatul ştiinţific; 

 Proiectul; 

 Activităţi practice; 

 Teste docimologice. 

 

Echipa de autori prezintă mai jos un model de evaluarea curentă a modului de însuşire a 

rezultatelor învăţării de către elevi având în vedere activitatea de învățare prezentată la 

capitolul Sugestii metodologice (specifică pregătirii profesionale corespunzătoare calificării). 

 

ACTIVITATEA: FIŞĂ DE LUCRU 

Obiectivul activităţii: Evaluarea fişei de lucu are ca obiectiv evaluarea rezultatelor învățării 

enumerate la activitatea de învățare prezentată la capitolul Sugestii metodologice 

Numele elevului: 

Data: Timp de lucru: 60 minute  

 

Lucraţi în echipă !  

Sarcina de lucru: Completaţi spaţiile din tabelul de mai jos, cu: 

-schemele de mecanizare ale lucrărilor care sunt indicate;  

-tipul utilajului care execută lucrarea (având schema de mecanizare a lucrării) acolo unde este cazul; 

 

Acestea reprezintă noţiuni din cadrul temei: Utilaje pentru execuţia mecanizată a săpăturilor (utilaje  

destinate execuţiei mecanizate a săpăturilor terasamentelor). 

 

Notă: Documentaţi-vă folosind mijloacele: caietul de practică, cărțile utilajelor, instrucţiuni tehnice. 

Dacă întâmpinaţi greutăţi în realizarea sarcinii de lucru întrebaţi profesorul/coordonatorul de 

practică/tutorele de practică. 
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Utilajul Lucrarea Schema lucrării/etape de execuţie 

 

Punctaj  

 Săparea, transportul și 

nivelarea cu o lamă 

orientabilă montată în 

fața unui tractor 

    

  

 

 

 Săparea și transportul 

pământului cu o cupă 

dreaptă 

 

 

  

 

 

 

Echipa de autori prezintă și un alt exemplu de instrument de evaluare: 

 

TEST PENTRU EVALUARE  

TEMA: Tehnologii/operații tehnologice de realizare a imbrăcăminților drumurilor moderne-

imbrăcăminți nerigide 

 

Subiectul I          25 puncte 

I A. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos scrieţi pe foaia de lucru litera corespunzătoare 

răspunsului corect:         10 puncte 

1. Îmbrăcăminţile se pot executa: 

a) La cald sau la rece 

b) La rece 

c) Numai la rece 

                     R: a 
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2. Macadamurile asfaltice pot fi:  

a) penetrate 

b) penetrate cu bitum 

c) nepenetrate 

                     R: b 

 

3. Macadamul penetrat cu suspensie de bitum filerizat se executa: 

a) Într-un strat 

b) În doua straturi 

c) In câte straturi este nevoie 

                     R: b 
 

4. Cantitatea de bitum diferă dacă: 

a) Este pentru penetrare 

b) Este pentru tratament 

c) Dacă este pentru ambele operatii penetrare si tratament 

                     R: c 

5. Dacă îmbrăcăminţile se pot executa la cald sau la rece, au totuși operații tehnologice 

comune cum ar fi: 

a) Aducerea liantului 

b) Aducerea mixturilor 

c) Prepararea liantului şi a mixturilor  

                      R: c 

 

I B. Transcrieţi, pe foaia de lucru, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (1, 2, 3, 4, 5) şi notaţi în 

dreptul ei litera A dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F dacă apreciaţi că enunţul este 

fals.           15 puncte 

1. Îmbrăcăminţile asfaltice sunt executate prin amestec (malaxare la cald în utilaje speciale).  

            R: A 

2. Liantul se topesşte în momentul execuţiei îmbrăcăminţii 

            R: F 

3. Îmbrăcăminţile asfaltice se excută prin penetrare 

            R: A 

4. Macadamul penetrat cu suspensie de bitum filerizat se executa în două straturi. 

            R: A 
5. La execuţia imbrăcăminţilor asfaltice se folosesc numai scule de mână 

            R: F 

 
Subiectul II          40 puncte 
 

II A. Tehnologia de execuţie a macadamului asfaltic penetrat la cald (din figura de mai jos), se 

execută în mai multe etape. Enumeraţi în scris pe foaia de lucru aceste etape. 24 puncte 
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R:  Aşternerea şi cilindrarea pietrei de rezistență 

- Aşternerea şi cilindrarea pietrei de fixare 

- Curăţirea stratului rezultat 

- Prima penetrare 

- Aşternerea pietrei de fizare 

- A doua penetrare 

- Aşternerea pietrei de fixare şi cilindrare puternică 

- Tratament superficial de închidere 

 

II B. Scrieţi pe foaia de lucru informaţia corectă care completează spaţiile libere.  16 puncte 

1. Asfaltul turnat este constituit dintr-o.................minerală, compactă..................., bitum cald. 

           R:  masă, aglomerată 
2. Tratamentul superficial este un.................subțire, care se obține prin.............. .suprafeţelor 

prin stropire. 

           R: înveliş, acoperirea 

 

Subiectul III           25 puncte 

Analizați în paralel tehnologia de execuţie a îmbrăcăminţilor asfaltice cilindrate executate la cald şi 

la rece cu următoarea structură : 

 

Îmbrăcăminte asfaltică executată la cald Îmbrăcăminte asfaltică executată la rece 

Pregătirea suprafeței de bază 

  

Prepararea mixturilor 

  

Transportul mixturilor 

  

Punerea în operă a mixturilor 
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MODUL II: TEHNOLOGIA DE EXECUȚIE A PODURILOR ȘI A ALTOR LUCRĂRI DE 

ARTĂ 

 

 NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

 

 

Modulul „Tehnologia de execuție a podurilor și a altor lucrări de artă”, componentă a ofertei 

educaționale (curriculare) pentru calificarea profesională Constructor drumuri și poduri din 

domeniul de pregătire profesională Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, face parte din pregătirea 

practică  aferentă clasei a XI-a, învățământ profesional.  

Modulul are alocat un numărul de 240 ore/an, conform planului de învăţământ, din care : 

 90 ore/an – laborator tehnologic 

 150 ore/an – instruire practică 

 

Modulul „Tehnologia de execuție a podurilor și a altor lucrări de artă” este centrat pe rezultate 

ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața 

muncii în una din ocupațiile specificate în SPP-ul corespunzător calificării profesionale de nivel 3, 

Constructor drumuri și poduri, din domeniul de pregătire profesională Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior. 

 

 STRUCTURĂ MODUL  

 

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării 

 

URÎ 6: EXECUTAREA 

ELEMENTELOR PRIVIND 

INFRASTRUCTURA / 

SUPRASTRUCTURA 

PODURILOR ȘI A ALTOR 

LUCRĂRI DE ARTĂ 

 

Rezultate ale învățării  

codificate conform SPP 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini Conţinuturile învăţării 

6.1.1 

6.1.2 

6.2.1 

6.2.2. 

6.2.9. 

 

6.3.1 

 

Elemente constructive: infrastructura şi 

suprastructura podurilor 

infrastructura podurilor: 

-pile (fundaţie, elevaţie),  

-culee 

6.1.3. 

6.1.4. 

6.1.10. 

6.2.3. 

6.2.4. 

6.2.5. 

6.2.6 

6.2.7. 

6.2.9. 

6.2.14. 

6.3.2. 

6.3.3. 

6.3.5. 

6.3.6. 

Tehnologii de execuție: 

-fundaţii: directe, pe piloţi, pe chesoane, pe coloane 

Lucrări la infrastructura podurilor: 

-săpături, 

-consolidări, 

-fundaţii  

Lucrări la fundaţia directă: 

-săpături cu sprijiniri simple 

-turnarea betonului în incinta săpată 

Materiale pentru infrastructura podurilor: 

piatră,beton simplu, beton armat 
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Materiale ajutătoare (elemente de susţinere):  dulapi, 

palplanşe (inclusiv metalice), cofraje 

Utilaj :  betonieră 

Unelte, dispozitive:  lopată, hârleţ, târnăcop, roabă, 

tăvălug, mai, tomberon, găleată 

 

Organizarea locului de muncă: planificare activități 

 

Norme generale şi specifice SSM (sănătatea şi 

securitatea muncii) şi de AII(apărare împotriva 

incendiilor) la lucrările infrastructura/ suprastructură 

drumuri poduri 

6.1.5. 

6.1.6. 

6.1.10. 

6.2.8. 

6.2.9.  

6.2.10. 

6.2.14. 

 

6.3.4. 

6.3.5. 

6.3.6. 

Tehnologia de realizare a suprastructurii 

podurilor: 

Poduri: 

-din beton armat, metalice 

Suprastructură poduri din beton armat:  
-calea propriu-zisă,  

-structura de rezistenţă a podului (structura portantă)  

Tehnologia/ Etapele de execuţie: realizarea 

construcţiilor provizorii: eşafodaje cintre şi schele 

fixe, fasonarea şi montarea armăturilor, betonarea 

elementelor podului 

Norme generale şi specifice SSM (sănătatea şi 

securitatea muncii) şi de AII(apărare împotriva 

incendiilor) la lucrările infrastructura/ suprastructură 

drumuri poduri 

6.1.7. 

6.1.10. 

6.2.9. 

6.2.11 

6.2.12. 

6.2.14. 

 

6.3.5. 

6.3.6. 

Tipuri de poduri metalice:  

-pe grinzi cu inimă plină, 

-pe grinzi cu zăbrele 

Suprastructura podurilor metalice: 
-calea propriu-zisă, 

-platelaj, 

-grinzi principale, 

-trotuare, 

-parapete, 

-contravântuiri, 

-aparate de reazem 

Platelajul podurilor metalice: 

-grinzi longitudinale (lonjeroane), 

-grinzi transversale (antretoaze) 

Norme generale şi specifice SSM (sănătatea şi 

securitatea muncii) şi de AII(apărare împotriva 

incendiilor) la lucrările infrastructura/ suprastructură 

drumuri poduri 

6.1.9. 

6.1.10. 

6.2.9. 

6.2.13 

6.2.14 

 

6.3.5. 

6.3.6. 

Lucrări de artă: tuneluri, viaducte,  pasaje, ziduri de 

sprijin 

Metode de lucru/execuție tuneluri: 

-metode miniere clasice,  

-metode speciale 
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Norme generale şi specifice SSM (sănătatea şi 

securitatea muncii) şi de AII(apărare împotriva 

incendiilor) la lucrările infrastructura/ suprastructură 

drumuri poduri 

 

LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI 

INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME ȘI MATERIALE, DOCUMENTAȚII 

TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE DOBÂNDIRII 

REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în şcoală sau la operatorul economic): 

- Echipament de protecţia muncii: salopetă, mănuşi, încălţăminte de protecţie, casca, vesta 

reflectorizanta 

- Unelte, dispozitive: lopată, hârleţ, târnăcop, roabă, tăvălug, mai, tomberon 

- Scule: mistrie, cancioc, lopată, ciocan, daltă, cleşti, fierăstrău pentru lemn şi metal, malaxor  

- Verificatoare: metru, ruletă, nivelă, fir cu plumb, colţare, sfoară 

- Materiale: palplanşe (inclusiv metalice), cofraje, dulapi, schele 

- Utilaje: staţie de betoane, betoniera petru beton, malaxor pentru beton, pompe turnare 

beton, vibratoare, pompe evacuare ape din incintă, excavator, gredere, screpere, graifere, 

scarificatoare, autobasculante, compactoare;  

- Utilaje pentru montarea elementelor (de suprastructură) prefabricate /grinzi: 

automacarale 

- Utilaje pentru decaparea terenului: scarificator, autogreder, buldozer, etc.  

- Dirijarea utilajelor: pentru a păstra pământul decapat până la terminarea lucrării; cu 

respectarea legislaţiei privind sănătatea şi securitatea în muncă specifice  

- Lucrări de terasamente poduri/lucrări de artă: lucrări de săpătură, de umplutură, mixte  

- Lucrări la infrastructură în desfăşurare: săpături în spaţii înguste, consolidări, 

compactare manuală, curăţare şanţuri de scurgere, fundaţii. 

- Mijloace de învăţământ: retroproiector, folii, videoproiector, casete video, proiector, 

calculator, set de CD-uri şi DVD-uri, machete, mostre de materiale, materiale informative 

(reviste de specialitate, cataloage, broşuri, plinte), extrase de armături, acte normative şi 

legislaţie în vigoare specifice domeniului construcţii drumuri și poduri; 

 

 SUGESTII METODOLOGICE  

 

Sugestiile au rolul de a orienta profesorul asupra modalităţilor de dezvoltare a rezultatelor 

învăţării/ competenţelor, prin intermediul conţinuturilor recomandate şi având în vedere cunoştinţe, 

abilităţi şi atitudini pe care le presupune unitatea de rezultate ale învăţării URÎ 6 - Executarea 

elementelor privind infrastructura / suprastructura podurilor și a altor lucrări de artă.  
Considerarea elevului ca subiect al activităţii instructiv educative şi orientarea acesteia spre 

formarea rezultatelor învăţării/competenţelor specifice, precum şi accentuarea caracterului practic 

aplicativ al modulului Tehnologia de execuție a podurilor și a altor lucrări de artă, presupun 

respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile, printre care: 

 utilizarea unor strategii didactice care să pună accent pe: 

- construcţia progresivă a cunoştinţelor, exersarea şi consolidarea abilităţilor elevilor; 

- cultivarea exigenţei şi autoexigenţei elevului; 

- abordări flexibile şi parcursuri didactice diferenţiate; 

- abordări inter şi multimodulare/ disciplinare; 

 utilizarea unor metode active (de exemplu: turul galeriei, metoda cubului, brainstorming, 

simularea, învăţarea problematizată, învăţarea prin cooperare, studiul de caz, învăţarea prin 

descoperire, jocul de roluri bazat pe empatie, analiza de text, metode de gândire critică, realizarea 

de portofolii, lucrul pe calculator/internet/în grupuri de lucru virtuale), care pot contribui la: 

- crearea acelui cadru educaţional care încurajează interacţiunea socială pozitivă; 
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- exersarea lucrului în echipă, a îndeplinirii unor roluri specifice în grupuri de lucru, a 

cooperării cu persoane diferite în realizarea unei sarcini de lucru; 

- înlăturarea stereotipurilor, a automatismelor de gândire, precum şi cultivarea spiritului 

tolerant; 

 utilizarea unor strategii didactice care să permită alternarea formelor de activitate (individuală, 

pe perechi şi în grupuri mici); 

 învăţarea prin acţiune (experienţială), realizarea unor activităţi bazate pe sarcini concrete; 

 utilizarea, în activitatea didactică, a calculatorului ca mijloc modern de instruire, care să permită 

subordonarea utilizării tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, în vederea desfăşurării unor lecţii 

interactive, atractive. 

 

Pentru atingerea rezultatelor învățării se propun, cu titlu de exemplu, următoarele teme de 

activități practice care se pot realiza la orele de instruire practică: 

- exerciţii de identificare a elementelor suprastructurii podurilor pe o documentaţie dată /în  

cadrul unei vizite de documentare pe un şantier în desfăşurare al operatorului economic cu 

care şcoala colaborează 

- exerciţii de reprezentare a unor detalii de execuţie pentru poduri, cu respectarea scării de 

reprezentare 

- exerciţii aplicative şi practice de corelare a noţiunilor studiate cu o lucrare specifică la 

suprastructura podurilor în desfăşurare pe şantierul operatorului economic cu care se 

colaborează la instruirea practică a elevilor 

- completarea şi discutarea fişelor de documentare privind tehnologia de realizare a 

suprastructurii podurilor şi-a utilajelor cu care se execută (noţiuni studiate) 

- exerciţii de corelare a lucrărilor simple executate la suprastructura drumurilor /podurilor cu 

utilajele necesare ( aplicaţii –simulări în baza de montare a operatorului economic cu care se 

colaborează la instruirea practică a elevilor) 

- exerciţii aplicative de selectare a sculelor, utilajelor necesare pentru o lucrare la 

suprastructura podurilor  

- exerciţii practice de executare a operaţiilor simple în cadrul lucrărilor în desfăşurare 

(şantiere în lucru ale operatorului economic cu care se colaborează la instruirea practică a 

elevilor) împreună cu echipa de lucru, cu respectarea echipamentului de lucru/protecţie. 

 

Spre exemplificare, se propune un mod de aplicare a metodei moderne de predare - învățare 

DISCUŢIA PANEL, pentru dezvoltarea conţinuturilor din: 

 

TEMA: Tehnologia de realizare a suprastructurii podurilor – lecţia: Tehnologia/ Etapele de 

execuţie  a unui pod din beton armat. care vizează rezultatele învăţării:  

6.1.6. Tehnologia de execuție a suprastructurii podurilor 

6.2.8. Localizarea elementelor suprastructurii unu pod de beton armat   

6.2.9. Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate 

6.2.10. Stabilirea sucesiunii etapelor de execuție a lucrărilor la suprastructura podurilor 

6.3.4. Asumarea inițitivei în rezolvarea de problemeapărute în timpul proceselor tehnologice 

 

Discuţia PANEL, constă în utilizarea unui grup restrâns de cursanţi, bine pregătiţi şi 

reprezentativi pentru studierea unei probleme, în timp ce restul cursanţilor ascultă în tăcere şi 

intervin prin mesaje scrise. Lecţia se bazează pe studiul unui film privind Tehnologia de realizare 

a suprastructurii podurilor, pe imagini ale acestei tehnologii. Profesorul atenţionează toţi elevii să 

fie atenţi la imaginile prezentate. 

Recomandăm utilizarea pentru studiul operaţiilor, filmul bridge building - construcție pod - 

montare grinzi prefabricate pe http://www.youtube.com/watch?v=AQPg9bGLlrk 

 

http://www.youtube.com/watch?v=AQPg9bGLlrk
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Cinci sau şase cursanţi aleşi de profesor, constituind panelul (grupul în care se angajează discuţia), 

se aşează în jurul unei mese, sub conducerea profesorului. 

Ceilalţi cursanţi se aşează în semicerc în jurul panelului, formând auditoriul. Cursanţii care 

formează auditoriul primesc foi mici de hârtie, de culori diferite (pentru întrebări, pentru exprimarea 

propriilor idei, pentru completarea informaţiei etc.). 

 

Profesorul prezintă succint scopul reuniunii, lansează discuţia, iar membrii panelului schimbă între 

ei păreri cu privire la tema propusă- Tehnologia de realizare a suprastructurii podurilor, scopul 

şi aşezarea etapelor tehnologice în ordinea logică. 

Auditoriul rămâne tăcut, dar poate trimite mesaje cu ajutorul bucăţelelor de hârtie, pentru a pune 

întrebări, a-şi exprima impresiile, a da sugestii, a aduce informaţii, a-şi exprima dezacordul etc. 

  După identificarea tuturor operaţiilor, elevii îndrumaţi de profesor vor folosi noţiunile 

pentru a realiza pe tablă schema lecţiei.  

 Forma finală a schemei de pe tablă va fi transcrisă de fiecare elev in caietul de notiţe. 

 

 SUGESTII PRIVIND EVALUAREA 

 

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul 

didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în 

care elevii şi-au format şi acumulat rezultatele învăţării propuse în standardul de pregătire 

profesională. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 

învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

 

Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi : 

a. Evaluarea continuă, de progres - în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare 

continuă a rezultatelor învăţării: 

 urmărește dacă obiectivele concrete propuse au fost atinse și permite continuarea 

demersului pedagogic spre obiective mai complexe 

 profesorul poate utiliza pe parcursul procesului de instruire oricare din tehnicile 

docimologice cunoscute, pentru a releva progresul elevilor, rezultatele obținute 

oferindu-i informația necesară pentru reglarea imediată a predării 

 instrumentele de evaluare pot fi diverse în funcţie de specificul temei, de modalitatea 

de evaluare (probe orale, scrise sau practice), de stilurile de învăţare ale elevilor; 

 va fi realizată pe baza unor probe corelate cu tipul de evaluare specificat în 

Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării. 

b. Finală: 

 Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de 

predare/ învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a 

cunoştinţelor, abilităților, atitudinilor. 

 

Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:  

- fişe de observaţie; fişe test;  

- fişe de lucru; fişe de documentare;  

- fişe de autoevaluare/ interevaluare;  

- referatul ştiinţific;  

- proiectul;  

- activităţi practice;  

- teste docimologice;  

- lucrări de laborator/ practice.  
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Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:  

- proiectul,  

- studiul de caz,  

- portofoliul,  

- testele sumative.  

 

Se recomandă, ca pe măsura parcurgerii modulului, să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât 

și de tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. 

 

 

TEST PENTRU EVALUARE  

 

Subiectul I                                                                                                                            25 puncte 

I A. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos scrieţi pe foaia de lucru litera corespunzătoare 

răspunsului corect:           10 puncte 

1. Racordurile podurilor cu terasamentele se realizează cu: 

a. Cu ziduri de sprijin 

b. Culee 

c. Cu sferturi de con 

d. Cu terenul natural 

 

2. Rigolele pentru evacuarea apelor se execută din : 

a. Beton simplu 

b. Beton armat 

c. Zidărie uscată 

d. Metal 

 

3.  Aparatele de reazem la poduri pot fi: 

a. mobile 

b. fixe 

c. mixte 

d. podurile nu prezintă aparate de reazem 

 

4. Hidroizolația care se execută pentru a impiedica pătrunderea apei la elementele de rezistență ale 

podului trebuie să fie 

a. impermeabilă 

b. elastică 

c. rezistentă 

d. nu trebuie să fie rezistentă, elastică sau impermeabilă 

 

5. Podurile monolite, pe cadre sau pe grinzi, se realizează: 

a. cu constructie provizorie 

b. cu eșafodaj 

c. obișnuit 

d. conform calculului de rezistență 

 

I B. Transcrieţi, pe foaia de lucru, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (1, 2, 3, 4, 5) şi notaţi în 

dreptul ei litera A dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F dacă apreciaţi că enunţul este 

fals.             15 puncte 
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1. Secțiunea transversală a unui pod din beton armat se compune din: parapet, trotuar, cale, 

antretoază, lonjeron, grindă principală 

a. R: A 

2. La eșafodaje se folosește în mod curent numai lemnul indiferent de deschiderea podului 

a. R: F 

3. Cofrajele pentru poduri trebuie să respecte prescriptii speciale privind etanșeitatea sau 

deformabilitatea minimă, precum și impiedicarea desfacerii elementelor 

a. R: A 

4. La poduri, tipul de cofrag ales trebuie să corespundă modului de excutare a betonării și a 

montării armăturii 

a. R: A 
5. La execuţia podurilor din beton armat elementele principale de rezistență se alcătuiesc de 

obicei din profile metalice 

a. R: F 

 
Subiectul II             40 puncte 
 

II A. Tehnologia de execuţie a podurilor din beton armat, presupune parcurgerea mai multor etape. 

Enumeraţi în scris pe foaia de lucru aceste etape. 

24 puncte 

R:  Execuția grinzilor  

- Rezemare grinzi pe aparate de reazem 

- Fixarea grinzilor(turnare placă de suprabetonare) 

- Amenajare dispozitive de acoperire a rosturilor pe culei  
- Amplasare/amenajare parapete 

- Hidroizolația pe pod 

- Racordarea căii pe pod cu restul căii de comunicație 
 

II B. Scrieţi pe foaia de lucru informaţia corectă care completează spaţiile libere. 

16 puncte 
1. La executarea eșafodajelor se folosesc în mod curent.................și.................... 

           R:  lemnul, oțelul 
2. Cofrajele și eșafodajele pentru elemente din beton armat precomprimat este necesar să 

permită.................înainte de ..............................fețelor laterale și a zonelor de ancorare. 

           R:decofrarea, precomprimare 

 

Subiectul III           25 puncte 

1.Se dau două poduri A și B. Podul A este de șosea și are deplasarea suprastructurii la rost de 

10mm, iar podul B este de cale ferată. Analizați ce soluții constructive trebuie executate pentru 

podul A. Dar pentru podul B?:         10 puncte 

 

Podul A Podul B 

 

Pentru deplasări ce nu depășesc 15mm, se 

folosește un sistem de asigurarea 

continuității imbrăcăminții asfaltice în zona 

rosturilor de dilatație pentru armarea 

imbrăcăminții asfaltice 

Acoperirea rosturilor la podurile de cale 

ferată se face cu dispozitive cu buclă de tablă 

sau opritori din balast 
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2. Pentru aceleasi poduri A si B identificați elementele comune ale parapetelor. 

 

Podul A Podul B 

 

-mână curentă 

-stâlpi(montanți) fixați în grinzile marginale 

ale trotuarelor 

-zăbrele  

-mână curentă 

-stâlpi 

-umplutură simplă sub forma unei grinzi din 

beton armat (pentru pasarele se prevăd 

umpluturi din plase, pentru a impiedica 

căderea obiectelor sau pietonilor) 

 

Echipa de autori prezintă și un posibil instrument de evaluare pentru rezultatele învăţării specifice 

domeniilor de competențe cheie dezvoltate în cadrul lecţiei Tehnologia de realizare a 

suprastructurii podurilor – Etapele de execuţie a unui pod din beton armat, precum:  

- Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate. 

- Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de 

lucru primită  

- Prelucrarea informaţiilor dobândite din documentaţia tehnică; 

- Comunicarea /Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate 

- Identificarea punctelor tari şi slabe ale pregătirii profesionale. 

 

FIŞĂ PENTRU AUTOEVALUARE 

 

Criteriu Răspuns 

Participarea mea a fost eficientă? Daca DA care au 

fost activitatile realizate?  
 

Am ajutat la formularea elementelor/ ideilor necesare 

întocmirii schemei lecţiei? Ideile propuse de mine au 

fost: 

 

Materialul didactic utilizat a fost uşor de urmărit?  

Am învăţat mai uşor prin participarea directă la 

realizarea lectiei împreună cu colegii? 

 

Această metodă este un  un nou mod de învăţare 

pentru mine? 

 

Ce dificultăţi am întâmpinat în derularea lecţiei?  

Lucrul in echipa este pentru mine mai eficient 

comparativ cu cel individual? 

 

Colegii au apreciat ajutorul meu?  

Pentru viitor aș dori ca și alte conținuturi să fie 

învățate astfel? 
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MODUL III: MENTENANȚA LA DRUMURI, PODURI ȘI ALTE LUCRĂRI DE ARTĂ 

 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

 

Modulul „Mentenanța la drumuri, poduri și alte lucrări de artă”, componentă a ofertei 

educaționale (curriculare) pentru calificarea profesională Constructor drumuri și poduri din 

domeniul de pregătire profesională Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, face parte din pregătirea 

practică aferentă clasei a XI-a, învățământ profesional.  

Modulul are alocat un numărul de 150 ore/an, conform planului de învăţământ, din care : 

 30 ore/an – laborator tehnologic 

 120 ore/an – instruire practică 

 

Modulul „Mentenanța la drumuri, poduri și alte lucrări de artă” este centrat pe rezultate ale 

învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii 

în una din ocupațiile specificate în SPP-ul corespunzător calificării profesionale de nivel 3, 

Constructor drumuri și poduri, din domeniul de pregătire profesională Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior. 

 

 STRUCTURĂ MODUL  

 

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării 

 

URÎ 7: EXECUTAREA LUCRĂRILOR 

DE MENTENANȚĂ LA DRUMURI, 

PODURI ȘI ALTE LUCRĂRI DE ARTĂ  

Rezultate ale învățării  

codificate conform SPP 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini Conţinuturile învăţării 

7.1.1. 7.2.1. 

7.2.6. 

 

7.3.1. 

 

Defecte şi degradări la drumuri: 

- gropi, fisuri, teşiri, făgaşe, înălţări, creştere 

necontrolată a ierburilor, dislocări ale 

materialului din îmbrăcăminţi, ciupituri  

7.1.2 

 

7.2.2. 

7.2.6. 

 

7.3.1. Defecte şi degradări la infrastructura 

podurilor/alte lucrări de artă: 

 

Defecte şi degradări ale infrastructurii 

podurilor: afuieri pile, tasări ale terenului de 

fundare, degradare zidărie, fisuri  

 

Defecte/degradări tuneluri: crăpături 

longitudinale la căptușeală, tasare boltă, 

deplasări zidărie 

 

7.1.3 7.2.3. 

7.2.6. 

 

7.3.1 

 

Defecte şi degradări ale suprastructurii 

podurilor: coroziune, rupturi, umflături locale, 

deplasarea aparatelor de reazem, nituri slabe 

 

Factori de degradare tuneluri: apa,temperaturi 

săzute, fum locomotive și gaze produse de alte 

vehicule  
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7.1.4. 

7.1.7. 

7.2.4 

7.2.5 

7.2.6. 

7.2.12. 

 

7.3.1. 

7.3.2. 

7.3.3. 

7.3.4. 

7.3.5. 

7.3.6. 

Lucrări de mentenanţă drumuri 

Lucrări de întreţinere şi reparaţii: remedierea 

tasărilor locale, a pragurilor, a peladelor, a 

suprafeţelor cu ciupituri 

Dispozitive : tăvălug, compactor, dispozitiv de 

stropit, dreptar 

Materiale : mixtură asfaltică, lianţi, bitum 

Unelte : lopată, mătură, roabă , greblă 

 

Norme generale şi specifice SSM (sănătatea şi 

securitatea muncii) şi de AII (apărare împotriva 

incendiilor) la lucrările de mentenanță 

drumuri/poduri. 

 

7.1.5. 

7.1.7. 

7.2.6. 

7.2.7. 

7.2.12. 

7.3.1. 

7.3.3. 

7.3.5. 

7.3.6. 

Întreţinerea drumurilor în timpul iernii: 

-răspândire material chimic și antiderapant 

pentru combatere gheață, polei, zăpadă 

-dezăpezire manuală și mecanică 

 

Norme generale şi specifice SSM (sănătatea şi 

securitatea muncii) şi de AII (apărare împotriva 

incendiilor) la lucrările întreținere drumuri 

/poduri. 

 

7.1.6. 

7.1.7. 

7.2.6. 

7.2.8. 

7.2.9. 

7.2.10. 

7.2.11. 

7.2.12. 

7.3.1. 

7.3.2. 

7.3.3. 

7.3.4. 

7.3.5. 

7.3.6. 

 

Lucrări de mentenanţă poduri/alte lucrări de 

artă: 

Lucrări: revizii curente sau periodice, reparaţii 

capitale sau accidentale 

Lucrări de întreţinere/ reparaţii: revopsire 

elemente metalice, curăţirea căi podului, 

revizuirea şi verificarea îmbinărilor 

 

Materiale: vopsea de protecţie 

Unelte: pensulă, şpaclu, ciocan, mătură 

Mijloace: roabă, tomberon 

Asigurarea scurgerii apelor: şanţuri, rigole, 

podeţe, drenuri 

Elemente de siguranţa circulaţiei: semnalizări, 

parapeţi, stălpi, marcaje 

Semnalizarea punctelor periculoase 
 

Norme generale şi specifice SSM (sănătatea şi 

securitatea muncii) şi de AII (apărare împotriva 

incendiilor) la lucrările de mentenanță poduri şi a 

altor lucrări de artă 
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LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI 

INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME ȘI MATERIALE, DOCUMENTAȚII 

TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE DOBÂNDIRII 

REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în şcoală sau la operatorul economic): 

- -Echipament de protecţia muncii: salopetă, mănuşi, încălţăminte de protecţie, casca, vesta 

reflectorizantă 

- -Unelte, dispozitive: lopată, hârleţ, târnăcop, roabă, tăvălug, mai, tomberon 

- -Scule: mistrie, cancioc, lopată, ciocan, daltă, cleşti, fierăstrău pentru lemn şi metal, malaxor  

- -Verificatoare: metru, ruletă, nivelă, fir cu plumb, colţare, sfoară 

- -Materiale: palplanşe (inclusiv metalice), cofraje, dulapi 

- -Utilaje: betoniera petru beton, malaxor pentru beton, excavator, gredere, screpere, graifere, 

scarificatoare, autobasculante, compactoare;  

- -Utilaje pentru decaparea terenului: freză de asfalt, utilaj de colmatat, scarificator, 

autogreder, buldozer, etc.  

- -Dirijarea utilajelor: pentru a păstra pământul decapat până la terminarea lucrării; cu 

respectarea legislaţiei privind sănătatea şi securitatea în muncă specifice; 

- -Lucrări, materiale şi utilaje pentru diferite tipuri de lucrări de terasamente la drumuri: 

lucrări de săpătură, de umplutură, mixte; 

- -Lucrări în desfăşurare la terasamente: săpături în spaţii înguste, consolidări, compactare 

manuală, curăţare şanţuri de scurgere, fundaţii; 

- Lucrări în desfăşurare la drumuri: lucrări de reabilitare şi de mentenanţă pe drumuri 

existente(pe sectoare de drum care sunt incluse in reabilitare sau sectoare incluse în lucrări 

de mentenanţă). 

- Mijloace de învăţământ: retroproiector, folii, videoproiector, casete video, proiector, 

calculator, set de CD-uri şi DVD-uri, machete, mostre de materiale, materiale informative 

(reviste de specialitate, cataloage, broşuri, plinte), devize pe categorii de lucrări, acte 

normative şi legislaţie în vigoare specifice domeniului drumuri, poduri și alte lucrări de artă; 

 

 SUGESTII METODOLOGICE  

 

Sugestiile au rolul de a orienta profesorul asupra modalităţilor de dezvoltare a rezultatelor 

învăţării/ competenţelor, prin intermediul conţinuturilor recomandate şi având în vedere cunoştinţe, 

abilităţi şi atitudini pe care le presupune unitatea de rezultate ale învăţării URÎ 7 - Executarea 

lucrărilor de mentenanță la drumuri, poduri și alte lucrări de artă.  
 

Considerarea elevului ca subiect al activităţii instructiv educative şi orientarea acesteia spre 

formarea rezultatelor învăţării/competenţelor specifice, precum şi accentuarea caracterului practic 

aplicativ al modulului Mentenanța la drumuri, poduri și alte lucrări de artă, presupun 

respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile, printre care: 

 

 utilizarea unor strategii didactice care să pună accent pe: 

- construcţia progresivă a cunoştinţelor, exersarea şi consolidarea abilităţilor elevilor; 

- cultivarea exigenţei şi autoexigenţei elevului; 

- abordări flexibile şi parcursuri didactice diferenţiate; 

- abordări inter şi multimodulare/ disciplinare; 

 utilizarea unor metode active (de exemplu:turul galeriei,metoda cubului,brainstorming, 

simularea, învăţarea problematizată, învăţarea prin cooperare, studiul de caz, învăţarea prin 

descoperire, jocul de roluri bazat pe empatie, analiza de text, metode de gândire critică, 

realizarea de portofolii, lucrul pe calculator/internet/în grupuri de lucru virtuale), care pot 

contribui la: 



Calificarea profesională: Constructor drumuri și poduri 

Domeniul de pregătire profesională: Construcții, instalații și lucrări publice  29 
 

- crearea acelui cadru educaţional care încurajează interacţiunea socială pozitivă; 

- exersarea lucrului în echipă, a îndeplinirii unor roluri specifice în grupuri de lucru, a 

cooperării cu persoane diferite în realizarea unei sarcini de lucru; 

- înlăturarea stereotipurilor, a automatismelor de gândire, precum şi cultivarea spiritului 

tolerant; 

 utilizarea unor strategii didactice care să permită alternarea formelor de activitate 

(individuală, pe perechi şi în grupuri mici); 

 învăţarea prin acţiune (experienţială), realizarea unor activităţi bazate pe sarcini concrete; 

 utilizarea, în activitatea didactică, a calculatorului ca mijloc modern de instruire, care să 

permită subordonarea utilizării tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, în vederea 

desfăşurării unor lecţii interactive, atractive. 

 

Pentru atingerea rezultatelor învățării se propun, cu titlu de exemplu, următoarele teme de 

activități practice care se pot realiza la orele de instruire practică: 

- exerciţii practice de organizare a locului de muncă funcţie de lucrarea care trebuie 

executată 

- exerciţii practice de pregătire şi punere în operă a materialelor funcţie de lucrarea care 

trebuie executată 

- exerciţii de identificare a defectelor şi degradărilor specifice suprastructurii drumurilor  

- exerciţii de identificare a defectelor şi degradărilor specifice suprastructurii şi 

infrastructurii podurilor  

- exerciţii de corelare a efectelor produse de defectele şi degradările apărute la 

suprastructura drumurilor şi lucrările de întreţinere şi reparaţii care se execută specific 

drumurilor  

- exerciţii de corelare a efectelor produse de defectele şi degradările apărute la 

suprastructura/infrastructura podurilor şi tehnologia lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi 

consolidare specifică podurilor  

- exerciţii aplicative şi practice de corelare a noţiunilor studiate cu o lucrare în desfăşurare 

pe şantierul operatorului economic cu care se colaborează la instruirea practică a elevilor 

- completarea şi discutarea fişelor de documentare privind lucrările de întreţinere şi 

reparaţii a drumurilor studiate 

- completarea şi discutarea fişelor de documentare privind lucrările de întreţinere, reparaţii 

şi consolidare a podurilor studiate 

- exerciţii de corelare a defectelor, degradărilor suprastructurii drumurilor şi a cauzelor 

care le produc (studiu aplicativ pe documentaţii date) 

- exerciţii de corelare a defectelor, degradărilor suprastructurii/infrastructurii podurilor şi a 

cauzelor care le produc (studiu aplicativ pe documentaţii date) 

- exerciţii aplicative de selectare a sculelor, utilajelor necesare pentru o lucrare de 

întreţinere/ reparare/ consolidare curentă funcţie de tehnologia de execuţie 

- activitate de documentare privind lucrările de întreţinere, reparaţii/consolidare a 

suprastructurii drumurilor /a infrastructurii-suprastructurii podurilor pe un şantier în 

desfăşurare al operatorului economic cu care se colaborează la instruirea practică a 

elevilor 

- întocmirea unor documente simple (caiet de practică) referitoare la activităţile desfăşurate 

(lucrările la care elevul a participat în timpul stagiului-partea aplicativă) la operatorul 

economic. 
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Spre exemplificare, se propune un mod de aplicare a metodei moderne de predare - învățare 

METODA CADRANELOR, pentru dezvoltarea conţinuturilor din tema Lucrări de mentenanţă 

drumuri – lecţia: Lucrări de întreţinere şi reparaţii, pentru dezvoltarea rezultatelor învățării: 

 

7.1.4. Lucrări de mentenanţă la drumuri 

7.2.3. Localizarea defectelor şi dregradărilor specifice drumurilor/podurilor  

7.2.4. Selectarea utilajelor, dispozitivelor şi uneltelor necesare pentru lucrări de mentenanţă la 

drumuri  

7.2.5. Executarea lucrărilor/ operaţiilor de mentenanţă la drumuri în cadrul unei formaţii de lucru 

 

Metoda poate fi utilizata pentru pregătirea activităţii practice, organizarea eficientă la locul de 

muncă şi stabilirea nniivveelluulluuii  ccuunnooşşttiinnţţeelloorr  eelleevviilloorr.. 

EEssttee  oo  mmooddaalliittaattee  ddee  rreezzuummaarree  şşii  ssiisstteemmaattiizzaarree  aa  uunnuuii  ccoonnţţiinnuutt  iinnffoorrmmaaţţiioonnaall  ssoolliicciittâânndd  ppaarrttiicciippaarreeaa  

şşii  iimmpplliiccaarreeaa  eelleevviilloorr  îînn  îînnţţeelleeggeerreeaa  lluuii  aaddeeccvvaattăă.. 

--  SSttiimmuulleeaazzăă  aatteennţţiiaa  şşii  ggâânnddiirreeaa;;  

- CCaauuttăă  ccăăii  ddee  aacccceess  sspprree  pprroopprriiiillee  ccuunnooşşttiinnţţee,,  ccrreeddiinnţţee  şşii  ccoonnvviinnggeerrii 

--  CCoonnşşttiieennttiizzeeaazzăă  eelleevvuull  aassuupprraa  pprroopprriiuulluuii  nniivveell  aall  ccuunnooşşttiinnţţeelloorr  

 

PPee  mmiijjllooccuull  ttaabblleeii  ssee  ttrraasseeaazzăă  ddoouuăă  aaxxee  pprriinncciippaallee  ppeerrppeennddiiccuullaarree    ((uunnaa  oorriizzoonnttaallăă  şşii  aallttaa  vveerrttiiccaallăă))  îînn  

uurrmmaa  ccăărreeiiaa  aappaarr  ““ppaattrruu  ccaaddrraannee““  

SSee  ppooaattee  lluuccrraa  iinnddiivviidduuaall,,  ddaarr  ppeennttrruu  îînnccaaddrraarreeaa  îînn  ttiimmppuull  aallooccaatt  ssee  rreeccoommaannddăă  ssăă  ssee  îîmmppaarrttăă  ccllaassaa  îînn  

ppaattrruu  ggrruuppee..  EElleevviiii  ffiieeccăărreeii  ggrruuppee  ssttuuddiiaazzăă  lluuccrrăărriillee  ddee  îînnttrreețțiinneerree//rreeppaarraattiiii  ddrruummuurrii  ((eexxeemmpplluu  ––  

remedierea tasărilor locale, a pragurilor, a peladelor, a suprafeţelor cu ciupituri  ssaauu  ppooaattee  pprriimmii  oo  

iimmaaggiinnee  ccuu  uunn  ddeeffeecctt  ddaatt  ))..      

 

FIŞA DE LUCRU (cadranele) 

 

 

 
  

  

I OOPPEERRAAŢŢIIII II  UUTTIILLAAJJEE 

III  MMAATTEERRIIAALLEE,,  IINNSSTTRRUUMMEENNTTEE  ŞŞII  

SSDDVV--uurrii 

IV  CCRRIITTEERRIIII  DDEE  CCAALLIITTAATTEE 
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SSaarrcciinnaa  ddee  lluuccrruu::  NNootteeaazzăă  iinnffoorrmmaaţţiiiillee  ssoolliicciittaattee  ppee  oo  lliissttăă    pprriimmiittăă  

  

11  OOppeerraaţţiiii  nneecceessaarree  îînnttrreețțiinneerriiii//  rreeppaarrăărriiii  

22..  UUttiillaajjee  nneecceessaarree  rreeaalliizzăărriiii  îînnttrreețțiinneerriiii//  rreeppaarrăărriiii  

33..  MMaatteerriiaallee  şşii  iinnssttrruummeennttee,,  SSDDVV--uurrii  nneecceessaarree  îînnttrreețțiinneerriiii//  rreeppaarrăărriiii  

44..  CCrriitteerriiii  ddee  ccaalliittaattee  ppeennttrruu    îînnttrreețțiinneerree//  rreeppaarraarree   

 

DDuuppăă  eeppuuiizzaarreeaa  ttiimmppuulluuii  aallooccaatt,,  eelleevviiii  ssuunntt  iinnvviittaaţţii  ssăă  nnootteezzee  ttooaattee  iinnffoorrmmaaţţiiiillee  ssccrriissee  îînn  lliissttăă  îînn  

ffiieeccaarree  ccaaddrraann,,  ddee  ppee  ttaabbllăă..  ÎÎnn  ddrreeppttuull  ffiieeccăărreeii  iinnffoorrmmaaţţiiii  ssee  nnootteeaazzăă  nnuummăărruull  ggrruuppeeii//ggrruuppeelloorr  ccaarree  aa  

ffuurrnniizzaatt--oo..  

  

 

 SUGESTII PRIVIND EVALUAREA 

 

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul 

didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în 

care elevii şi-au format şi acumulat rezultatele învăţării propuse în standardul de pregătire 

profesională. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 

învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

 

Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi: 

 

a. Evaluarea continuă, de progres -în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare 

continuă a rezultatelor învăţării: 

 urmărește dacă obiectivele concrete propuse au fost atinse și permite continuarea 

demersului pedagogic spre obiective mai complexe 

 profesorul poate utiliza pe parcursul procesului de instruire oricare din tehnicile 

docimologice cunoscute, pentru a releva progresul elevilor, rezultatele obținute 

oferindu-i informația necesară pentru reglarea imediată a predării 

 instrumentele de evaluare pot fi diverse în funcţie de specificul temei, de modalitatea 

de evaluare (probe orale, scrise sau practice), de stilurile de învăţare ale elevilor; 

 va fi realizată pe baza unor probe corelate cu tipul de evaluare specificat în 

Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării. 

b. Finală: 

 Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de 

predare/ învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a 

cunoştinţelor, abilităților, atitudinilor. 
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Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:  

- fişe de observaţie;  

- fişe test;  

- fişe de lucru;  

- fişe de documentare;  

- fişe de autoevaluare/ interevaluare;  

- referatul ştiinţific;  

- proiectul;  

- activităţi practice; lucrări de laborator/ practice. 

- teste docimologice;  

 

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:  

- proiectul,  

- studiul de caz,  

- portofoliul,  

- testele sumative.  

Se recomandă, ca pe măsura parcurgerii modulului, să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât 

și de tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării, în conformitate cu criteriile și 

indicatorii de realizare prevăzuți în Standardul de pregătire profesională.  

 

Propunem un instrument de evaluare pentru rezultatele învăţării dezvoltate în cadrul lecţiei de 

instruire practică: Realizarea de operaţii de întreținere și reparații drumuri. prin metoda 

cadranelor descrisă mai sus. 

Instrumentul este o fişă de evaluare construită pe baza standardului de evaluare descris în SPP şi are 

menirea de a evalua pe lângă RI tehnice specializate şi pe cele cheie descrise in Standardul de 

Pregătire Profesională pentru calificarea Constructor drumuri și poduri:  

 Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate. 

 Comunicarea /Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate 

 

Se dezvoltă  următoarelor rezultate ale învățării: 

7.1.4.Lucrări de mentenanţă la drumuri 

7.2.4.Selectarea utilajelor, dispozitivelor şi uneltelor necesare pentru lucrări de mentenanţă la 

drumuri  

7.2.5.Executarea lucrărilor/ operaţiilor de mentenanţă la drumuri în cadrul unei formaţii de lucru 

7.2.6.Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate 

7.3.1.Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de 

muncă 

7.3.2.Realizarea în cadrul echipei de lucru, sub îndrumare, a unor lucrări/operaţii simple de 

mentenanţă specifice infrastructurii/ suprastructurii drumurilor, podurilor si altor lucrari de arta cu 

respectarea tehnologiilor de lucru 

 

Titlu temă pentru proba practică: Lucrări de reparații a unei porțiuni de drum ce prezintă suprafețe 

cu ciupituri 

Enunţul temei pentru proba practică: Executarea unei lucrări de mentenanță pe o porțiune de 

drum 

Descrierea temei: 

Vă aflați impreună cu echipa de la Districtul 9 Drumuri, pe sectorul de drum DJ101P Calinesti-

Filipestii de Targ, Prahova, Km 45+000 – km 53+000..Efectuați remedierea, prin lucrări de 

mentenanță la porțiunea de drum indicată de către șeful de district/șeful formației, porțiune ce 

prezintă suprafețe cu ciupituri. 
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1) Precizarea normelor de sănătatea și securitatea muncii specifice lucrării de mentenanță pe 

porțiunea de drum 

2) Stabilirea variantei tehnlogice adecvate 

3) Efectuarea remedierii suprafeței cu ciupituri 

4) Utilizarea limbajului tehnic de specialitate 

Timp de lucru: 120 min 

 

Materiale, materii prime, spații de lucru, echipamente necesare realizării temei propuse: 

- Echipament de protecţia muncii: salopetă, mănuşi, încălţăminte de protecţie, casca, vesta 

reflectorizantă 

- Unelte, dispozitive: lopată, roabă, tăvălug 

- Verificatoare: metru, ruletă,  

- Utilaje: autobasculante, compactoare;  

- Utilaje pentru decaparea terenului: freză de asfalt, utilaj de colmatat,  

- Lucrări în desfăşurare la drumuri: lucrări de reabilitare şi de mentenanţă pe drumuri existente(pe 

sectoare de drum care sunt incluse in reabilitare sau sectoare incluse în lucrări de mentenanţă). 

 

GRILĂ DE EVALUARE ASOCIATĂ: 

 

Criterii de evaluare 

pentru proba practică 

Indicatori de realizare Punctaj 

acordat 

Primirea şi planificarea 

sarcinii de lucru 

Precizarea metodelor tehnologice de întreţinere/ 

reparaţii prevăzute la infrastructura/suprastructura , a 

metodelor tehnologice de întreţinere/ reparaţii 

prevăzute la drumuri 

10 pct 

Alegerea adaptată sarcinii de lucru a utilajelor, 

echipamentelor si SDV-urilor necesare executării unei 

lucrări simple de drumuri cu utilizarea echipamentelor 

de lucru şi a echipamentelor de protectie 

15 pct 

Stabilirea variantei tehnologice adecvate 

lucrării/selectarea materialelor necesare lucrării date 

(conform tehnologiei de execuţie) 

10 pct 

Realizarea sarcinii de 

lucru 

Respectarea succesiunii logice a etapelor de lucru din 

planul realizat şi asumat  

10 pct 

Realizarea integrală a sarcinii de lucru 10 pct 

Respectarea parametrilor calitativi ceruţi prin sarcina 

de lucru de realizare a tehnologiei adecvate/ etape de 

lucru, încadrare în cadrul echipei de lucru, încadrare în 

interval de timp aferent lucrării, acurateţe lucrare  

20 pct 

Folosirea corespunzătoare a instrumentelor, a 

echipamentelor de lucru şi a echipamentelor de 

protectie 

10 pct 

Prezentarea şi 

promovarea sarcinii 

realizate 

Verificarea calităţii lucrărilor executate ca formă şi 

dimensiuni/ stabilirea defectelor de execuţie 

10 pct 

Terminologia de specialitate (la descrierea proceselor 

tehnologice, a neconformităţilor identificate în cadrul 

lucrărilor executate) este folosită corect 

5 pct 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat la 10. 
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FISA DE OBSERVARE A ATITUDINII ELEVULUI 

 

Criteriul de observare Da Nu 

1.A realizat sarcina de lucru in totalitate   

2.A lucrat in mod independent și impreuna cu echipa la solicitare   

3.A cerut explicatii suplimentare sau ajutor profesorului   

4.A inlaturat nesiguranta in alegerea SDV-urilor   

5.S-a adaptat conditiilor de lucru din teritoriu   

6.A demonstrat deprinderi tehnice -Viteza de lucru 

-Siguranta în manuirea 

uneltelor/dispozitivelor/  
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